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Albion. 
Przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość.

Albion – pojęcie geograficzne, polityczne i literackie jednoznacznie ko-
jarzy się z Wyspami Brytyjskimi, a idąc dalej z trwaniem przez wieki militar-
nej, ekonomicznej i kulturowej dominacji Zjednoczonego Królestwa. Samo 
określenie używane już od starożytności posiada swoisty punkt, odniesienia 
nie tylko na mapie świata, ale w pierwszej kolejności na mapie dziejów. Pa-
radoksalnie obecny zupełnie nowy geopolityczny porządek globu wyznacza  
na nowo pozycję Albionu jako państwa Euroatlantyckiego, członka NATO, 
kraju europejskiego i wciąż wpływowego alianta.

Próbę opisania roli Wielkiej Brytanii na osi przestrzeni i czasu podjęli 
się młodzi naukowcy z kilkunastu ważnych ośrodków akademickich z Polski 
(Białystok, UE Kraków, UMCS Lublin, Łódź i Poznań).

Co istotne, pomimo, iż pomysł pracy zrodził się przed lutym 2022 roku, 
monografia Albion. Przeszłość, teraźniejszość przyszłość zawiera kilkanaście od-
rębnych opracowań, które pomagają poszukiwać odpowiedzi o jej aktualnej 
roli i dosłownie dzisiejszym znaczeniu.

Na monografię składa się 13 artykułów odnoszących się do bardzo szero-
kiego spektrum funkcjonowania i oddziaływania Anglii, następnie Imperium 
Brytyjskiego w kontekście zróżnicowanych problemów politycznych, praw-
nych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych w kontekście historycznym  
i współczesnym.

Opracowanie dotyczące geopolitycznego aspektu i wpływu doktrynal-
nego Albionu pióra pani Martyny Woźniak (WNPiD, UAM) zatytułowa-
ny Wielka czy Mała Brytania? Globalne ambicje versus problemy wewnętrzne 
zestawia sytuację wewnętrznej Wielkiej Brytanii w kontekście lokalnych 
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nacjonalizmów (Szkotów, Walijczyków, Irlandczyków) problemem, czy ak-
tualnie Brytyjczycy są w stanie zrealizować swoje ambitne plany na arenie 
międzynarodowej. 

Pan Jakub Sromecki (WPiA, Uniwersytet Łódzki) w rozdziale zatytu-
łowanym Koncepcja podziału władz według Johna Locke'a, czyli o wkładzie 
angielskiej myśli polityczno-prawnej w budowę jednego z najczęściej stosowa-
nych na świecie modeli organizacji władzy w państwie. w szerokim kontekście  
historyczno-doktrynalnym opisuje klasyczny system podziału władzy i wpły-
wy angielskie na jego kształtowanie i  funkcjonowanie. 

Kolejne cztery artykuły stanowią interesujące spojrzenie na Albion jako 
imperium światowe, ujęte na przestrzeni wieków i często z perspektywy jego 
rywali. Pan Kazimierz Falak (W. Arch. UAM) w rozdziale U progu rywaliza-
cji: podboje kolonialne Hiszpanii jako głównego rywala Albionu na przykładzie 
ujarzmienia Imperium Azteków, wskazuje na genezę i sposób działania pod-
boju największego rywala Anglii w XVII stuleciu – Hiszpanii, podkreślając 
iż już od samego początku można dostrzec zarzewie konfliktu tych dwóch 
potęg. Choć początkowo przewaga Madrytu uzasadniona było problemami 
lokalnymi Anglii. 

Pan magister Wojciech Włódarczak (WPiA, UAM) w tekście Twe Impe-
rium mocnym się ostanie. Wielka Brytania w dwudziestoleciu międzywojennym 
bardzo interesująco zestawia trwanie idei imperium w kontekście następstw 
i zagrożeń polityczno-ekonomicznych- zarówno wewnętrznych i zewnętrz-
nych dwudziestolecia międzywojennego. Ciekawie ujęte zostają tu nowe, 
często wymuszone powyżej wskazanymi okolicznościami działania polityków  
z Londynu. 

Pan Tomasz Iwanowski (WPiA, UAM) w szerokiej perspektywie geopo-
litycznej kreśli powolną, acz konsekwentną utratę pozycji światowego mo-
carstwa znamiennie wskazując w tytule na jego schyłek – „ucieczkę z Grecji”. 
Trafnie konkluduje, iż w nowym porządku po 1945 roku Albion ustępował 
już wyraźnie swoim koalicjantom z okresu II wojny (Od światowej hegemoni 
po ucieczkę z Grecji. Analiza zmiany pozycji międzynarodowej Wielkiej Brytanii 
w latach 1918- 1948). 

Pan magister Grzegorz Puciato w tekstem  Król Afryki w cieniu Albionu 
„domyka” rywalizację i perspektywę postrzegania przeciwników Zjednoczone-
go Królestwa. Tekst poświęcony libijskiemu dyktatorowi Muammarowi Kad-
dafiemu ukazuje jego działania na arenie międzynarodowej, zaróno polityczne 
jak i gospodarcze właśnie z perspektywy jego stosunku do Wielkiej Brytanii  
z którą jak wskazuje Autor „tak wiele go łączyło”.
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Pani magister Zuzanna Kamykowska (Szkoła Doktorska, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie) inspirująco opisała koncepcje kulturalne Chin 
i Wielkiej Brytanii, ujmując szeroką perspektywę wzajemnych relacji dyplo-
matycznych i gospodarczych i wnikliwie analizując czynniki kształtujące te 
wzajemne wpływy dwóch odległych, a jakże często dramatycznie uwikłanych 
państw i społeczeństw. 

Politykę wewnętrzną w kontekście historycznym opisał pan Maciej Gó-
ralski (WPiA, UAM). W tekście Powstanie i rozwój Brytyjskiej Partii Pracy do 
1939 wskazuje na praktyczne i teoretyczne uwarunkowania narodzin Labo-
ur Party. Ciekawe wnioski wiążą się z początkowo wyłącznie „praktycznym” 
narodzinami ugrupowania, którego ideologia kształtowała się w burzliwym 
okresie rozwoju ruchów masowych, demokratyzacji i kryzysu światowego 
(1929-33).

Pan Marcin Gronowski (WPiA, UAM) w tekście zatytułowanym Szcze-
gólna rola banku Anglii w kształtowaniu polityki monetarnej omówił pozycję  
i rolę tytułowej instytucji w kształtowaniu polityki monetarnej Wielkiej Bry-
tanii. Wskazał na szczególną rolę Banku w kreowaniu polityki monetarnej 
zarówno jako organu współkształtującego i quasi niezależnego, zanalizował 
też jego relacje z Ministerstwem Skarbu.

Wybrane aspekty prawne w zakresie prawa międzynarodowego prywat-
nego, prawa handlowego i szeroko rozumianej problematyki karnej dopeł-
niają trzy opracowania. Pan Bartosz Grzempowski (Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów) w rozdziale Wybrane różnice pomiędzy common law  
a prawem kontynentalnym i  wpływ common law na formułowanie kontraktów 
międzynarodowych opisał różnice pomiędzy systemem prawa cywilnego (kon-
tynentalnego) i common law w kontekście prawa zobowiązań i kontraktów 
międzynarodowych, skupiając się na podstawowych cechach różnicujących 
kontynentalne prawo cywilne i prawo zwyczajowe. Uzasadnia ponadto przy-
czynę zawierania aktualnie większości umów handlowych na podstawie an-
gielskich lub amerykańskich modeli umów.

Pan Filip Wyszyński (Uniwersytet w Białymstoku) w tekście zatytułowa-
nym Ustawowa ochrona spółek przed zagranicznymi przejęciami. Miejsce brytyj-
skich mechanizmów ochronnych na tle prawa niemieckiego i polskiego przedstawił 
tytułową  problematykę w prawie brytyjskim dokonując porównania z pra-
wem niemieckim i polskim. Za punkt wyjścia swojej analizy obrał. National 
Security and Investment Act 2021, która weszła w życie dnia 4 stycznia 2022 r. 

Pani magister Maria Plucińska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, 
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Uniwersytet Łódzki) w rozdziale  Brytyjski dyskurs parlamentarny na temat 
polityki narkotykowej na podstawie stenogramów Misuse of Drugs Act z 1971 
roku wskazała na różne narracje polityków dotyczące debaty na kwestią nar-
kotykową w Zjednoczonym Królestwie, zestawiając różne konteksty i warto-
ści. Podkreśliła znaczenie brytyjskich regulacji w tym zakresie, pomimo słab-
nięcia pozycji i wpływu Albionu na międzynarodową politykę narkotykową. 

Pomimo pozornie wielkiej różnorodności tematyki lektura pozwala na 
klarowne i całościowe ujęcie tematyki, jak i analizę szczegółowych zagadnień 
dotyczących miejsca Wielkiej Brytanii w polityce światowej i wewnętrznej (co 
uaktualnia obecna sytuacja) z jednoczesnym dokonaniem swoistej „rewizji” 
tradycyjnego spojrzenia na trwanie Albionu – pojęcia i tworu nie tyle sta-
bilnego (co marzyło się wielu polityko i twórcom), co raczej dynamicznego  
i wciąż ewoluującego, a pomimo stopniowego ustępowania w sferze trady-
cyjnej polityki mocarstwowej nieustannie wywierającego wpływ i piętno na 
rozwój polityczny i społeczny a zwłaszcza ekonomiczny i kulturalny we współ-
czesnym świecie.

       

Przemysław Krzywoszyński
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Martyna Woźniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-7556-6514 

Wielka czy Mała Brytania? 
Globalne ambicje versus 

problemy wewnętrzne 

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji wewnętrznej Wiel-
kiej Brytanii pod kątem nastrojów nacjonalistycznych wśród Szkotów, Walij-
czyków oraz Irlandczyków, a także próba oceny, czy obecnie Brytyjczycy są  
w stanie zrealizować swoje ambitne plany na arenie międzynarodowej. Na-
stroje separatystyczne występują od wieków w Zjednoczonym Królestwie,  
w szczególności wśród Szkotów i Irlandczyków. Rząd brytyjski obecnie stara 
się, aby stać się ponownie potęgą globalną, ale żeby móc realizować efektywną 
politykę zagraniczną musi ustabilizować swą sytuację wewnątrz Unii Zjedno-
czonego Królestwa.

Słowa kluczowe: Globalna Brytania, Zjednoczone Królestwo, Brexit, nacjo-
nalizm, polityka zagraniczna, Szkocja, Walia, Irlandia Północna

Wstęp

Nastroje nacjonalistyczne w XXI wieku są coraz bardziej obecne wśród 
niektórych społeczeństw państw europejskich. W historii, ale i współcze-
śnie, ideologia ta spowodowała wiele tragicznych w konsekwencjach wojen 
i konfliktów, przez co zazwyczaj kojarzona jest negatywnie. Wielka Bryta-
nia opuszczając struktury Unii Europejskiej kierowała się własnym interesem 
narodowym, a obecnie pragnie odbudować swoje dawne wpływy na arenie 
międzynarodowej. Rząd brytyjski w swoim najnowszym Przeglądzie Strate-
gicznym wydanym w marcu 2021 roku pt. Globalna Brytania w dobie kon-
kurencyjności przedstawia wizję polityki zagranicznej, która miałaby pomóc 
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zrealizować powyższy cel. Jednakże, żeby tego dokonać, Zjednoczone Kró-
lestwo powinno mieć stabilną sytuację wewnętrzną. Niestety Brexit spowo-
dował, iż na Wyspach opinia publiczna coraz głośniej nawołuje do secesji od 
reszty Wielkiej Brytanii. Szkoci domagają się ponownego referendum nie-
podległościowego, w Irlandii Północnej mówi się, że IRA przez dekady swej 
działalności nie zrobiła tyle dla idei republikanizmu, co wyjście z UE. Chociaż 
w Walii nie wspomina się o tym, aż tak głośno, to trzeba pamiętać, iż wynik 
głosowania w referendum w 2016 roku właśnie tam był największym zasko-
czeniem, gdyż nic nie wskazywało, aby Walijczycy mieli zagłosować za opcją 

„wyjścia”.
Separatyzm w rożnych częściach Zjednoczonego Królestwa jest obecny 

od dawna i nabiera na sile. Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji we-
wnętrznej Wielkiej Brytanii pod kątem nastrojów nacjonalistycznych wśród 
Szkotów, Walijczyków oraz Irlandczyków, a także próba oceny, czy obecnie 
Brytyjczycy są w stanie zrealizować swoje ambitne plany na arenie między-
narodowej. Omówione zostało zagadnienie nacjonalizmu oraz krótko scha-
rakteryzowano jak się on prezentuje w różnych częściach Wielkiej Brytanii. 
Przedstawiona została również pokrótce wizja Globalnej Brytanii. Postawione 
pytania badawcze brzmią: jak wygląda sytuacja wewnętrzna Zjednoczonego 
Królestwa? Gdzie w Wielkiej Brytanii ruchy nacjonalistyczne są najsilniejsze? 
Czy w najbliższym czasie można się spodziewać nowego referendum niepod-
ległościowego np. w Szkocji? Jak wygląda obecna wizja polityki zagranicznej 
brytyjskiego rządu? Hipotezą postawioną w artykule jest założenie, że Wielka 
Brytania nie jest w stanie stać się globalną potęgą, jeśli nie uda jej się ustabili-
zować sytuacji wewnątrz własnej Unii Zjednoczonego Królestwa. Natomiast 
głównymi metodami badawczymi wykorzystanymi są analiza źródłowa oraz 
analiza komparatywna różnych oblicz nacjonalizmu oraz tendencji separaty-
stycznych na Wyspach. Trzeba podkreślić, iż nie da się ich dokładnie porów-
nać, gdyż autorka wykorzystała dostępne w Internecie badania opinii publicz-
nej, w których zastosowana została inna metodologia badań w Szkocji i Walii, 
gdzie ankiety sporządzała firma YouGov, a inna w Irlandii Północnej. Część 
analizy podjętej w niniejszym artykule dotycząca rozważań definicyjnych oraz 
walijskiego oblicza nacjonalizmu jest efektem badań przeprowadzonych przez 
autorkę w jej pracy magisterskiej.
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Czym jest nacjonalizm –  
próba zdefiniowania pojęcia

W literaturze naukowej nie istnieje jedna definicja zagadnienia „nacjo-
nalizm”. Wielu badaczy interpretuje termin ten w różny sposób, zwracając 
uwagę na odmienne komponenty. Powstało też kilka klasyfikacji rodzajów 
nacjonalizmu – niektórzy badacze podzielili nacjonalizm np. ze względów 
na czynniki geograficzne, a inni na wyznawane idee. Problem z określeniem 

„czym jest nacjonalizm” związany jest również z faktem, że inaczej jest on ro-
zumiany w polskiej literaturze i anglosaskiej, gdyż ta pierwsza definiuje nacjo-
nalizm bardziej pejoratywnie. 

Na początku ważne jest, aby wyjaśnić istotę narodu. Pojęcia nacjonali-
zmu i narodu trzeba traktować jako złożone oraz niejednorodne. Dość pro-
blematyczna jest pozorna odwieczność istnienia wielu narodów. Wydaje się,  
że wiele nazywanych historycznie populacji posiadało przez długi czas pew-
nego rodzaju samoświadomość zbliżoną do poczucia tożsamości narodowej. 
Powstanie idei narodu najczęściej datuje się na czas francuskiej rewolucji  
z 1789 roku. Jednakże opinie w tym temacie są różne. E. Hobsbawn utrzy-
muje, iż „naród jest stosunkowo nowym elementem w historii ludzkości”, 
natomiast A. Hastings uważa, iż „formowanie narodu oraz nacjonalizm nie 
mają nic wspólnego ze współczesnością” (Lawerence 2007, s. 9, 16).

J. Kilias we Wspólnocie abstrakcyjnej. Zarysie socjologii narodu zadaje py-
tanie, czy można mówić o „narodach” czy też o „narodzie”. Jak twierdzi, za 
drugą formą ma przemawiać upowszechnione wyobrażenie, że istniejące naro-
dy są homogenicznymi całościami, jak również otoczone są przez inne analo-
gicznie homogeniczne całości. Aczkolwiek napotykamy od razu problem bra-
ku zgodności wobec charakteru owej kluczowej narodowej homogeniczności. 
Badacze niezbyt często zwracają uwagę na fakt, że chodzi przede wszystkim 
o poczucie wspólnoty za sprawą samej nazwy narodowej. Gdy zaczyna się 
szukać pozostałych atrybutów świadczących o jedności, można odnaleźć te, 
wydające się być standardowe, jak np. język lub terytorium, ale sposób ich 
doboru będzie się różnić albo będzie zależny od naukowej dyscypliny repre-
zentowanej przez danego badacza. Na co innego zwrócą swą uwagę politolog, 
a na co innego historyk literatury (Kilias 2004, s. 34-35).

Pojęcie „naród” można określić w następujący sposób: „zbiorowość ludzi 
wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przyna-
leżności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród” (Naród, Encyklo-
pedia PWN). Można jednak zauważyć pewne trudności w definiowaniu tegoż 
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terminu, wynikające m.in. z faktu, że narody tworzone są przez mieszankę 
cech obiektywnych oraz subiektywnych, są kompozycjami politycznych oraz 
kulturowych osobliwości. Patrząc na sytuację w obiektywny sposób, to naro-
dy konstytuują kulturowe jednostki: grupy ludzi mających wspólną przeszłość, 
mówiących jednym językiem, wyznających taką samą wiarę. Czynniki te de-
cydują o kształcie polityki narodowej. Napięcia narodowościowe występujące 
na terytorium Indii wynikają z religijnych podziałów np. walka o niezależną 
ojczyznę przez pendżabskich Sikhów czy prowadzona kampania przez mu-
zułmanów, którzy dążą do przyłączenia Kaszmiru do Pakistanu. Wśród osób 
zamieszkujących Quebec w Kanadzie nacjonalizm wywodzi się przede wszyst-
kim z różnic językowych pomiędzy mówiącymi językami – francuskim i an-
gielskim. Natomiast nie jest możliwe zdefiniowanie narodu zwracając uwagę 
tylko na czynniki obiektywne. Narody charakteryzują się także różnorodno-
ścią etniczną, rasową, kulturową oraz niejednorodnością. Naród szwajcarski 
przetrwał, pomimo iż posiada trzy główne języki, a dodatkowo też różne lo-
kalne dialekty. Tym co odróżnia naród od innych grup czy zbiorowości jest 
aspekt psychologiczny, a dokładniej świadomość jego członków, iż są naro-
dem (Heywood 2006, s. 132-133). 

Przechodząc do próby określenia czym jest nacjonalizm można zestawić 
ze sobą definicje zaprezentowane w Encyklopediach Brytannica i PWN. 

W pierwszej encyklopedii można przeczytać, iż nacjonalizm to:

ideologia, która podkreśla lojalność, oddanie lub lojalność wobec na-
rodu lub państwa narodowego i utrzymuje, że takie obowiązki przewa-
żają nad innymi interesami indywidualnymi lub grupowymi (Nationa-
lism, Britannica). 

Encyklopedia PWN przedstawia zaś swoją definicję w następujący sposób:

przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsa-
mość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, po-
łączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie 
inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co 
cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której 
podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, 
a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym 
przez dany naród (Nacjonalizm, Encyklopedia PWN).

Analizując powyższe definicje widać, iż mają one odmienny wydźwięk. 
Anglosaska definicja jedynie mówi o lojalności wobec swojego narodu oraz 
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o przewyższaniu narodowych potrzeb nad swoimi, ale nie o wyższości nad 
pozostałymi narodami. Natomiast polska wizja akcentuje nadrzędność wła-
snego narodu nad innymi oraz niechęć do cudzoziemców. Nacechowana jest 
aksjologicznie negatywnie. 

Jednak wielu autorów, bez względu na narodowość, nie przypisuje 
żadnych potencjalnie pozytywnych cech nacjonalizmowi, często przyrów-
nując go do obsesji. Według niektórych badaczy tego zjawiska, nacjonalizm  
w głównej mierze, to efekt poczucia zagrożenia, jak również najlepsze ujście 
dla niezadowolenia, frustracji, gniewu, poczucia odtrącenia, nad wyraz wy-
ostrzona racjonalizacja kompleksów niższości. Powstają na tym tle martyrolo-
gie narodowe, w których samoidealizacja łączy się z litością nad samym sobą 
(Kołodziej 2008, s. 374). 

I. Berlin stwierdził, iż „nacjonalizm to przebiegająca z gorączką choroba 
świadomości narodowej. Chorobę tę wywołują przeważnie rany i zbiorowe 
upokorzenie” (Kołodziej 2008, s. 374). Pomimo wielu form oraz postaci, we-
dług niego, zachował zasadniczo cztery cechy: przyjmowanie wartości tego, co 
nasze, z tej racji, że jest nasze, przekonanie, iż nadrzędny charakter potrzebny 
jest do przynależności narodowej, prym wymagań stawianych przez naród w 
obliczu możliwej konkurencji ze strony innych pretendentów do autorytetu i 
wierności, ograniczoną współzależność wszelkich elementów kontynuujących 
naród (Sułek 2012, s. 33).

Nacjonalizm i patriotyzm używane są często zamiennie, a nie powinny. 
Pojęcia te zgoła oznaczają co innego, przez co wymienić można kilka wystę-
pujących między nimi różnic np.: nacjonalizm uważa, że stosunki pomiędzy 
narodami oparte są na walce, w której można wykorzystywać wszelakie do-
stępne środki, kierując się egoizmem narodowym, natomiast patriotyzm wy-
znaje zasadę współdziałania narodów; nacjonalizm głosi, iż istnieje hierarchia 
narodów, tzn. narody można podzielić na gorsze i lepsze, a patriotyzm zauwa-
ża ich równość; nacjonalizm twierdzi, że kategoria ludzkości to nic znaczą-
ca nazwa i nie istnieją cele uniwersalne, zaś patriotyzm godzi partykularyzm  
z uniwersalizmem; nacjonalizm broni w swym założeniu tego, co rodzinne, 
dążąc do kontynuowania narodowej tradycji w imię tego, iż jest ona naro-
dowa, patriotyzm natomiast podchodzi do tej kwestii bardziej selektywnie, 
jedynie chcąc tego, co dobre w tradycji narodowej; nacjonalizm jest łączony  
z ideologiami, konserwatywnymi, autorytarnymi, totalitarnymi, w szczegól-
ności z nazizmem oraz faszyzmem, zaś patriotyzm z ideologiami indywidual-
nymi i demokratycznymi (Jaskułowski 2001, 82-83). 
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Pojęcie separatyzmu, jeżeli chodzi o jego formę radykalną, można powią-
zać z nacjonalizmem. Separatyzm jest dążeniem ludności lub narodu zamiesz-
kującego w danym państwie do uzyskania własnego, suwerennego państwa. 
Można to osiągnąć na różne sposoby m.in: za pomocą działań nielegalnych, 
jednak wciąż pokojowych np. w Indiach bierny opór Mahatmy Gandhiego; 
za pomocą działań nielegalnych, czyli zbrojnych np. w USA wojna secesyjna 
w latach 1861-65; za pomocą działań legalnych, tzn. pokojowych np. w Kana-
dzie ruch separatystyczny w Quebecu. Podobna definicja określa separatyzm 
jako dążenie polityczne do oderwania się danego terytorium od jakiegoś pań-
stwa i ukonstytuowanie samodzielnej struktury państwowej, albo dokonanie 
inkorporacji tego terytorium do sąsiadującego kraju. Tendencje te mogą mieć 
miejsce, gdzie religijne, polityczne czy narodowościowe mniejszości zamiesz-
kują wyodrębnione terytorium, ale także na przygranicznych obszarach. (Żak 
2021, s. 62-63). 

Mimo odmiennego rozumowania pojęcia nacjonalizm w literaturze pol-
skiej i anglosaskiej, można niewątpliwe zauważyć w obu przypadkach tenden-
cje definiowania tegoż terminu w sposób negatywny. Nacjonalizm nie istniał-
by bez wyraźnego poczucia odrębności danej zbiorowości od innych narodów, 
a także wiary we własną wyjątkowość. W historii świata z takiego podejścia 
wynikło wiele tragicznych wydarzeń, które na świadomości społeczeństwa 
XXI wieku odbiły swoje piętno, aczkolwiek wiele narodów nie wyciągnęło 
wniosków z tych lekcji. Rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie zacho-
wania w wielu państwach są powodem do dumy, a tłumaczone są postawą 

„prawdziwego patriotyzmu”. Po fali globalizacji przełomu XX i XXI wieku 
świat ponownie zaczął się zamykać, a na znaczeniu zyskuje „antyglobalizm”.  

Szkocki separatyzm

Szkocja to region, który obejmuje jedną trzecią terytorium Wielkiej 
Brytanii. Do Zjednoczonego Królestwa Szkocja została przyłączona w 1707 
roku, zaś jej populacja obecnie wynosi ponad 5 milionów mieszkańców. Naj-
większym miastem Szkocji jest Glasgow, natomiast stolicą jest Edynburg. Na 
mocy reformy dewolucyjnej od 1998 roku posiada własny rząd i parlament. 
Poza brytyjskim hymnem God Save the Queen śpiewany jest przez obywateli 
Flouer O Scotland. Szkocka flaga składa się z namalowanego białego krzyża na 
niebieskim tle (Małecka 2017, s.162). 

Zasadniczym punktem odniesienia w analizie szkockiego nacjonalizmu 
są relacje szkocko-angielskie, w których Szkotów traktowano w kategoriach 
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„partnera-juniora”. Unia szkocko-angielska była tylko politycznym związkiem, 
gdzie uwydatniły się różnice pomiędzy Zjednoczonym Królestwem jako pań-
stwem a społeczeństwem szkockim, która przekształciła się w trwałą separację. 
Tożsamość szkocka została niezależna od eksperymentu politycznego, gdyż je-
dynie podczas wzmacniania się imperium brytyjskiego przybrała postać nacjo-
nalizmu unijnego, jednakże niepodzielanego przez wszystkich Szkotów. Moż-
na uznać, iż tożsamość ta była ukonstytuowana w opozycji do fuzji narodów. 
Natomiast zachowanie szkockiego prawa, Kościoła, bankowości, edukacji,  
a także powstanie niezależnej prasy w XX wieku odegrało ważną rolę w kształ-
towaniu się poczucia szkockiej odrębności (Stradowski 2013, s. 174-175).  

Szkocka Partia Narodowa, czyli Scottish National Party głosi hasło 
„Razem możemy zmienić Szkocję na lepsze” (Together we can make Scotland 
better). Początki partii sięgają lat 20. oraz 30. XX wieku, ponieważ wtedy 
powstała Szkocka Narodowa Liga (1921 rok) i później utworzone zostało  
w 1927 roku Stowarzyszenie Szkockich Nacjonalistów z Uniwersytetu  
w Glasgow wraz ze szkockim Ruchem Narodowym uruchomiły Narodową 
Partię Szkocji w 1928 roku, która połączyła się ze Szkocką Partią w 1934 roku 
i stała się wreszcie Szkocką Partią Narodową (Fostiak 2015, s. 32). 

Strategia Szkockiej Partii Narodowej wobec idei uzyskania niepodle-
głości przez Szkocję ulegała zmianom, gdyż aż do 1997 roku partia nie de-
klarowała poparcia dla konieczności przeprowadzenia referendum. Wzrost 
aprobaty społecznej dla koncepcji niepodległości był skorelowany ze zmianą 
polityki przez SNP wobec Unii Europejskiej i przyjęcia stanowiska prounijne-
go. Niezmiennie politycy namawiali do konieczności poddania kwestii secesji 
pod debatę i negocjacji w Wielkiej Brytanii. Od 1997 roku polityka Szkockiej 
Partii Narodowej wyraźnie została ukierunkowana na zwycięstwa w wyborach 
oraz przeprowadzenie referendum dotyczącego kwestii niepodległości (Stra-
dowski, 2013, s. 288).

SNP przedstawiła projekt ustawy o niepodległościowym referendum  
w 2007 roku. W 2011 roku partia odniosła sukces i uzyskała większość  
w parlamencie szkockim, dzięki czemu udało im się przywrócić debatę publicz-
ną na temat przeprowadzenia referendum. Po udanych negocjacjach rządu 
szkockiego i brytyjskiego, ogłoszone zostało, iż odbędzie się ono w 2014 roku.  
W listopadzie 2013 roku władze szkocie opublikowały tzw. Białą Księgę: 
Szkocka przyszłość. Przewodnik po Niepodległości Szkocji (Radomska 2018, 
s.122). W powyższym dokumencie zamieszczono argumenty, które miały 
przekonać społeczeństwo o słuszności uzyskania niepodległości przez Szkocję. 
Sama publikacja składa się z 650 stron, a głównym założeniem jest uzyskanie 
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autonomii i przejęcie kontroli nad sprawami państwa przez obywateli szkoc-
kich. W pierwszej kolejności mowa o spisaniu jednolitego aktu konstytucyj-
nego. Przedstawiono wizję niezależnego parlamentu wybieranego w całości 
przez Szkotów. Zmieniono by system przeliczania głosów, dzięki czemu 
rządziliby ci, którzy faktycznie uzyskali najwięcej głosów (Scotland Future…, 
2013). 

Interesujący w wizji niepodległej Szkocji jest fakt, iż system polityczny 
pozostałby ten sam tzn. szkockie społeczeństwo nie chciałoby ustanowić re-
publiki ani zmieniać głowy państwa na lokalnie wybranego prezydenta czy 
własnego monarchę. Szkocja miałaby pozostać w unii personalnej ze Zjedno-
czonym Królestwem, a dzięki zmianie prerogatywy sukcesji, za sprawą której 
kobieca linia rodu może dziedziczyć tron przed męską, Szkoci nie mają obiek-
cji co do następnych władców, którzy mieliby zasiadać na tronie. Z założenia 
planują pozostać Commonwealth Realm, tak jak np. obecnie są Kanada czy 
Australia (Scotland Future…, 2013).

Kolejnym postulatem w Białej Księdze była reforma podatkowa, czyli 
zmianie ulec miałyby stawki podatków, które byłyby zgodne z wolą Szko-
tów, a takie podatki jak bedroom tax oraz podatek na broń jądrową zostałyby 
zlikwidowane. Szkoci chcieliby się wzorować na funkcjonowaniu Norwegii, 
dzięki czemu dochody z ropy naftowej mogłyby być inwestowane w następne 
pokolenia. Według tego dokumentu Szkocja jest na tyle samodzielnym finan-
sowo państwem i operuje dobrze prosperującą gospodarką, że niepodległość 
tylko by doprowadziła do przyspieszenia gospodarki szkockiej (Scotland Fu-
ture…, 2013). 

Według przedłożonego dokumentu, stosunki Szkocji ze Zjednoczonym 
Królestwem miałyby pozostać stabilne, ale nastąpiłaby intensyfikacja gospo-
darczej współpracy z republikami nadbałtyckimi, państwami skandynawski-
mi oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej (Radomska 2018, s. 123).  
W zamyśle chcieliby pozostać członkiem Commonwealth, OECD, ONZ, UE 
oraz NATO, do którego podejście szkockich nacjonalistów diametralnie się 
zmieniło na przestrzeni lat (Ptaszyk 2016, s. 112). Jak widać na przykładzie 
Brexitu, zrealizowanie tych planów nie byłoby wcale takie proste. W przy-
padku niepodległej Szkocji dochodzi problem zdefiniowania jej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Teoretycznie byłoby to nowopowstałe państwo,  
a więc musiałoby wszelkie umowy międzynarodowe wypracowywać na nowo,  
a np. członkostwo w Unii Europejskiej wiązałoby się z przejściem w nor-
mlanym trybie procesu przystąpienia do tej organizacji. Wiadomo również,  
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iż spotkałoby się to z ogromnym sprzeciwem Hiszpanii, która ma obecnie 
problemy związane z dążeniami niepodległościowymi Katalończyków. 

Kampania Yes, Scotland w 2014 roku opierała się głównie na obawach 
gospodarczych oraz pogorszeniu się jakości publicznych usług, a przede 
wszystkim służby zdrowia. Głównym środkiem do zbudowania państwa 
dobrobytu miałyby być złoża ropy naftowej i gazu. Zwolennicy Better To-
gether przedstawiali bardziej racjonalnie argumenty, uważając, iż nie można 
przyszłości Szkocji opierać na domniemaniu, myśleniu życzeniowym oraz na 
kalkulowaniu przychodów z surowców wyczerpywalnych (Radomska 2018,  
s. 123). Opcję za pozostaniem w Unii wsparła m.in. pisarka J.K Rowling do-
tacją o wysokości 1 000 000 funtów (Smith, Rileysmith 2014). 

Jednakże sondaże przedwyborcze nie były zbyt obiecujące dla zwolen-
ników pozostania w Unii, gdyż ostanie wynosiły zaledwie 51% poparcia 
(Brooks, Carell 2014). Ostatecznie wygrała opcja Better Together z wynikiem 
55,3% do 44,7%, zaś frekwencja wyniosła aż 84,6% (Scottish independence…, 
2014). W momencie ogłoszenia wyniku referendum wartość akcji szkockich 
wzrosła. Margines zwycięstwa w kampanii Better Together był większy o ok. 
3% niż przewidywano w końcowych badaniach opinii publicznej (Scottish 
referendum…, 2014). 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że po samym referendum niepod-
ległościowym SNP zyskało na popularności, co widać było po wyborach do 
Izby Gmin w 2015 roku (Czapiewski 2016, s. 119.). Mówiło się wtedy, że 
takie referendum zdarza się „tylko raz na pokolenie”. Jednak w tamtym czasie 
nikt nie mógł przewidzieć tego, co się wydarzy w 2016 roku. Sam wynik refe-
rendum brexitowego był sporym zaskoczeniem nawet dla osób prowadzących 
kampanię na rzecz wyjścia z UE, a dla Szkotów niewątpliwie był on ogrom-
nym rozczarowaniem, gdyż głosowali za pozostaniem.  

Referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej odbyło się 23 czerwca 2016 roku, czyli niecałe dwa lata po re-
ferendum niepodległościowym w Szkocji. Kwestia członkostwa w UE była 
jednym z najistotniejszych wątków kampanii w referendum z 2014 roku,  
a rezultat europejskiego referendum powszechnie jest analizowany w kon-
tekście ewentualności przeprowadzenia ponownego referendum niepodległo-
ściowego (Czapiewski 2017 s. 66). Odkąd Zjednoczone Królestwo opuściło 
jednolity rynek UE oraz unię celną na przełomie roku, zostały opublikowane 
trzy sondaże na temat tego, jak obecnie Szkoci zagłosowaliby w kolejnym re-
ferendum niepodległościowym. Wszystkie sondaże były oparte na pytaniach 
zamkniętych typu TAK/NIE. Jednak wyniki nie świadczą o tym, że wyjście 
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Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku UE spowodowało dalszy wzrost popar-
cia dla niepodległości. Rzeczywiście, średni poziom poparcia dla „Tak” (53%), 
był nieco niższy w porównaniu z 55% odnotowanymi przez trzy sondaże pod 
koniec ubiegłego roku. Oznacza to, iż sondaże te ukazują, jak Brexit nadal 
wpływa na poglądy społeczeństwa na niezależność. Średnio tylko 39% osób, 
które głosowały za „wyjściem” w 2016 roku, deklaruje obecnie, że zagłoso-
wałoby na „Tak”, w porównaniu z 59% ankietowanych, które poparły opcję 

„zostać” (Curtise 2021).
Analizując wybrane sondaże, które zostały przeprowadzane przez YouGov 

od momentu zorganizowania referendum niepodległościowego, można za-
uważyć, że poparcie dla separatyzmu w Szkocji kształtuje się przez te lata na 
podobnym poziomie. 

Wykres 1. Wyniki badań opinii publicznej dotyczące niepodległości Szkocji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań YouGov.

Według ankiety przeprowadzonej na miesiąc po referendum, Szkoci na 
pytanie: „Gdyby jutro odbyło się referendum w sprawie przyszłości Szkocji  
i pytanie brzmiało następująco, to jakbyś głosował? – Czy Szkocja powinna 
być niepodległym krajem?”, odpowiedzieli w 45% za opcją niepodległości, 
natomiast 49% ankietowanych opowiedziało się przeciwko, a 6% wyraziło 
brak zainteresowania lub opinii w tym temacie (YouGov 2014). Dwa lata 
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później, w lipcu 2016 roku, czyli na miesiąc po referendum brexitowym, ba-
dani w 40% zadeklarowali poparcie dla idei niepodległości, zaś 45% było 
przeciwne. Procent niezdecydowanych wzrósł do 14 (YouGov 2016a).  
W 2018 roku wskaźnik tych ostatnich nie uległ zmianie, jednakże widać 
wzrost wśród przeciwników niepodległości do 50%, analogicznie u zwolen-
ników nastąpił spadek do 41% poparcia (YouGov 2018a). Po dwóch latach 
tendencja się odmieniła i więcej badanych Szkotów wybrało opcję głosowania 
za niepodległością (45%), aniżeli za pozostaniem w unii ze Zjednoczonym 
Królestwem (40%). Grupa niezdecydowanych pozostała na podobnym po-
ziomie, co w poprzednich latach, tzn. 14% ankietowanych powiedziało, że 
nie wie lub odmawia odpowiedzi (YouGov 2020a).

W Szkocji nacjonalizm i separatyzm można zaliczyć zdecydowanie do 
pokojowej odmiany, gdyż dążenia zwolenników odłączenia się od Zjedno-
czonego Królestwa charakteryzują się próbą przeprowadzenia kolejnego re-
ferendum w tej sprawie. Jak podkreśla Pierwsza Minister Szkocji, Nicola 
Sturgeon, Szkoci nie chcą wzorować się na Katalończykach i pragną uzyskać 
niepodległość w legalny sposób (Johnston 2019). Jednakże, aby tego dokonać 
muszą mieć zgodę rządu w Londynie, który kategorycznie nie wyraża zgo-
dy, twierdząc, że referendum z 2014 roku miało być „jednym na pokolenie”  
i skończyłoby się „katastrofą gospodarczą” (Richards 2021). 

Akty terroryzmu  
jako irlandzki sposób walki o niepodległość

Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, która leży  
w północno-wschodniej ćwiartce wyspy Irlandii, na zachodnich peryferiach 
kontynentalnych. Irlandia Północna jest czasami potocznie określana jako 
Ulster, mimo iż obejmuje tylko sześć z dziewięciu hrabstw, które tworzą tę 
historyczną irlandzką prowincję (Northern Ireland, Britannica). Ta część wy-
spy pozostaje nadal pod kontrolą Wielkiej Brytanii, zaś południowa część 
uzyskała suwerenność w 1949 roku, w momencie, gdy powstała niepodległa 
Republika Irlandii. Uważa się zatem, że współczesna działalność irlandzkiego 
republikanizmu jako ruchu dążącego do zjednoczenia Irlandii, wynika głów-
nie z nieuregulowanej w XX wieku kwestii podziału wyspy. Najważniejszym 
politycznym celem wszelakich grup zaliczanych do tego obozu było doprowa-
dzenie do ustanowienia suwerennej, niepodległej oraz republikańskiej Irlandii, 
obejmującej całe terytorium wyspy (Bachrynowski 2008, s. 122-123).
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Analizując przykład Irlandii pod względem jej dwóch wizerunków,  
a mianowicie polityczno-ustrojowego i etniczno-narodowego można zauwa-
żyć pewien paradoks. Irlandia posiada historyczne, wielowiekowe i wymu-
szone powiązania ze Zjednoczonym Królestwem, a wcześniej z samą Anglią.  
W efekcie dziedziczy wpierw angielską, zaś poźniej brytyjską tradycję parlamen-
tarną przez co również kulturę prawno-ustrojową. Jednocześnie Irlandczycy 
należą do narodu celtyckiego, dlatego Irlandia nie zalicza się do obszaru anglo-
saskiego pod względem specyfiki etniczno-narodowej (Konarski 2013, s. 123).

Na scenie politycznej coraz bardziej zyskuje na znaczeniu partia Sinn 
Féin, która pierwotnie była uważana za polityczne skrzydło Tymczasowej Ir-
landzkiej Armii Republikańskiej, pomimo faktu, że przynajmniej od lat 90. 
XX wieku organizacje te deklarowały wzajemną niezależność. Sinn Féin dąży 
do zakończenia politycznego podziału wyspy Irlandii, uosabiając ideologię, 
która jest różnie określana jako nacjonalizm i republikanizm. Sinn Féin opo-
wiada się za demokratycznym socjalizmem, ale niektórzy obserwatorzy kwe-
stionują trafność jego częstego przedstawiania jako partii radykalnej lewicy 
(Sinn Féin, Britannica). Obecnie, według sondaży, partia ta ma szansę, aby 
wygrać wybory do Zgromadzenia Irlandii Północnej, które odbędą się 5 maja 
2022 roku. Jak wynika z badania opinii publicznej, popularność partii wzrosła 
do 27%, zwiększając jej przewagę nad Demokratyczną Partią Unionistyczną 
do prawie siedmiu punktów. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Insti-
tute of Irish Studies-University of Liverpool/Irish News pokrywają się z inny-
mi sondażami z ostatnich tygodni i miesięcy, w których Sinn Féin uplasowało 
się na czele i ze sporą przewagą nad DUP (Poll…, 2022).  

Po referendum brexitowym mówi się, że tak dużo, ile Brexit zrobił dla 
idei republikanizmu, nie zdołała zdziałać nawet IRA przez lata walki o nie-
podległość, co też sama Nowa Irlandzka Armia Republikańska podkreśla.  
W październiku 2019 roku grupa ogłosiła, że wszelakie kontrole graniczne 
między Republiką Irlandii a Irlandią Północną po wyjściu Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej będą uzasadnionym celem ataku, bez względu 
na fakt, czy będzie to miękka czy twarda granica. Nowa IRA deklarowała wtedy,  
iż podejmie „działania zbrojne” przeciwko wszystkim osobom zarządzającym 
infrastrukturą graniczną, jak i niej samej. Zamaskowany rzecznik ugrupo-
wania powiedział w wywiadzie dla telewizji Channel 4 News: „Jesteśmy Ir-
landzką Armią Republikańską zrekonstruowaną w 2012 roku. Jest tylko jed-
na taka organizacja”. Na pytanie o możliwość utworzenia „twardej” granicy 
powiedział: „Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak granica irlandzka.  
To granica brytyjska. Od momentu powstania, od samego początku celem 
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IRA było podjęcie działań przeciwko całej infrastrukturze okupacji brytyj-
skiej”. Dodał także w swej wypowiedzi: „Ważne jest, aby zrozumieć, że jest 
to kraj okupowany przez Wielką Brytanię i jak w każdej sytuacji kolonialnej 
ludzie mają prawo tam zareagować wszelkimi środkami niezbędnymi do prze-
ciwdziałania okupacji”. W sierpniu 2020 roku policja na terenie całej Irlandii 
aresztowała 10 podejrzanych osób podczas zorganizowanych nalotów. Jedno-
cześnie dokonała przeszukania czterech biur Saoradh, czyli skrajnie lewico-
wej partii republikańskiej. Prawdopodobnie jest ona politycznym skrzydłem 
Nowej IRA. Była to jedna z najszerzej zorganizowanych akcji irlandzkich  
i brytyjskich służb wywiadu i bezpieczeństwa w ostatnich latach. Przeprowa-
dzona została w konsekwencji rosnących obaw wobec możliwości nasilenia 
się ataków terrorystycznych wynikających z niezadowolenia członków orga-
nizacji republikańskich z Brexitu. Opuszczenie struktur Unii Europejskiej 
dało pierwszy raz realną perspektywę polityczną na zjednoczenie obu Irlandii 
(Woźniak 2020, s. 37).

W całej Irlandii Północnej, od początku 2021 roku, miały miejsce fale 
sporadycznych aktów przemocy ulicznej oraz protestów, z których część, jak 
ogłosiła policja, została zainicjowana poprzez probrytyjskie lojalistyczne gru-
py paramilitarne. W kwietniu 2021 roku doszło do burzliwych starć pomię-
dzy rywalizującymi frakcjami społecznymi w Belfaście. Zostały one ocenione 
jako jedne z najgorszych zamieszek od czasu konfliktu z lat 1969-1998, tzw.  
The Troubles i były wynikiem demonstracji przeciwko protokołowi północ-
noirlandzkiemu. W ostatnim czasie prowadzone przez policje operacje zakoń-
czyły się zmniejszeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego. Mimo to zako-
rzenione resentymenty obecne wśród społeczeństwa po okresie The Troubles 
podtrzymują debatę publiczną na temat połączenia obu Irlandii. Jednakże 
zagrożenie użycia przemocy przez strony dysydenckich organizacji republi-
kańskich istnieje nadal. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej 
starają się znaleźć alternatywę, która nie wymaga wykorzystania infrastruktu-
ry granicznej, czy na granicy między Irlandią Północną a Republiką, czy to  
w portach Belfastu i Larne. Rozładowanie istniejących napięć wśród obywate-
li Irlandii Północnej ma istotne znaczenie dla zapewnienia dalszego powodze-
nia procesu pokojowego. Mimo, iż protokół północnoirlandzki stanowi mały, 
ale kluczowy element umowy brexitowej, to jego skutki mogą ponownie do-
prowadzić do odnowienia się dawnego konfliktu (Northern Ireland…, 2022).

Pomimo, że zamieszki w Irlandii Północnej zaczęły słabnąć, badanie 
YouGov z 2021 roku przeprowadzone wśród Brytyjczyków pokazuje, iż 76% 
uważa, że   utrzymanie pokoju w Irlandii Północnej jest ważne dla stabilności 
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Unii Zjednoczonego Królestwa. Obejmuje to około 40% badanych, które 
uważają, że jest to „bardzo ważne”. Opinię tę podziela zdecydowana większość 
zwolenników Partii Pracy (81%) i wyborców konserwatywnych (83%), jed-
nakże istnieje różnica zdań między pokoleniami w Wielkiej Brytanii. Wśród 
ankietowanych obywateli Wielkiej Brytanii w wieku 65 lat i starszych, którzy 
zapewne pamiętają The Troubles w Irlandii Północnej, równo połowa uważa, 
że   utrzymanie pokoju w kraju jest „bardzo” ważne dla stabilności Zjedno-
czonego Królestwa oraz kolejne 35% uważa, że   jest to „w pewnym stopniu” 
ważne. Dla porównania jedynie 29% badanych osób w wieku od 18 do 24 
lat uważa, iż zapewnienie   pokoju w Irlandii Północnej jest „bardzo ważne” 
dla stabilności Wielkiej Brytanii, a 40% uważa, że   jest „w pewnym stopniu”, 
natomiast 23% nie ma pewności. Pomimo przekonania wśród badanych, że   
pokój w Irlandii Północnej jest ważny dla stabilności Wielkiej Brytanii, nadal 
można zauważyć apatię wobec tegoż regionu. Nieco mniej niż połowa, czyli 
46% Brytyjczyków nie przejęłaby się, gdyby Irlandia Północna opuściła Wiel-
ką Brytanię, w porównaniu z 31%, którzy byliby niezadowoleni z tego faktu,  
a 11% byłoby zadowolonych z opuszczenia przez Irlandię Unii (Ibbetson 2021).

W Irlandii Północnej odradzają się resentymenty z czasów The Troubles, 
a przyczynił się do tego spór o protokół północnoirlandzki. Zagrożenie ze 
strony skrajnych nacjonalistów posługujących się terrorystyczną formą dzia-
łalności do uzyskania swego celu, czyli przyłączenia Irlandii Północnej do 
Republiki Irlandii nadal, w pewnym stopniu, istnieje. Dodatkowo, według 
najnowszych sondaży przedwyborczych, ich popularność wśród opinii pu-
blicznej znacząco wzrosła, a to może świadczyć o wzroście nastrojów nacjona-
listycznych u Irlandczyków. W przeciwieństwie do Szkocji, perspektywa prze-
prowadzenia referendum w Irlandii Północnej jest stosunkowo realna, gdyż 
Porozumienie Wielkopiątkowe, w momencie, gdy są widoczne przesłanki do 
jego zorganizowania, gwarantuje taką możliwość.

Walijczycy i ich kulturowy nacjonalizm

Współcześnie Walia stanowi część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, a umiejscowiona jest w części południowo-za-
chodniej Wyspy Wielka Brytania, na zachód od Londynu. Terytorium Walii 
obejmuje ok. 20 800 kilometrów kwadratowych, a zamieszkiwane jest przez 
4,8% populacji Wielkiej Brytanii, czyli 3,1 miliona osób. Infrastruktura wa-
lijska jest dobrze połączona drogą lądową, powietrzną, kolejową oraz morską  
z resztą Zjednoczonego Królestwa, Irlandią i Europą kontynentalną. 
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Walijczycy posługują się językiem walijskim oraz angielskim. Eksport mię-
dzynarodowy Walii głównie obejmuje olej rafinowany z Milford Haven do 
Hilltop Honey, który produkowany jest w Newton, zaś głównym kierunkiem 
eksportowym są Niemcy przyjmujący jedną piątą towaru (Facts…). W 2018 
roku produkt krajowy brutto osiągnął wartość 74,9 mld funtów, zaś PKB per 
capita wyniosło 23 866 funtów (Regional…).

Walia posiada skomplikowaną i długą historię dzieloną z Anglią. Mimo 
stopniowego procesu zawłaszczania suwerenności walijskiej przez Anglików 

– zawiązania z Anglią unii personalnej w 1267 roku (Gwynedd, Encyclope-
dia PWN), Walia posiadała później status dominium korony królewskiej,  
aż do momentu, kiedy w 1707 roku włączona została jako księstwo do Anglii 

– społeczeństwo walijskie zachowało własny język i kulturę. Dla odrodzenia 
się nastrojów nacjonalistycznych kluczowy był XX wiek, gdyż powstała wtedy 
Plaid Cymru, czyli Walijska Partia Narodowa, Mudiad Amddiffyn Cymru, 
Meibion Glyndwr, czy Welsh Language Society, które miały, w mniejszym 
bądź większym stopniu, powiązania z działalnością terrorystyczną. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że wbrew powstającym powyższym organizacjom, 
podczas przeprowadzonego referendum w 1979 roku dotyczącym uzyskania 
autonomii, pomysł ten uzyskał jedynie 12% poparcia obywateli. Natomiast  
w 1997 roku odbyło się referendum dotyczące projektu utworzenia Walijskie-
go Zgromadzenia Narodowego, które otrzymało przewagę minimalną głosów 
za 50,3% (A new…). Widać, że wśród Walijczyków wobec obrony wartości 
narodowych występują różne nastroje. 

Partia Palid Cymru została utworzona w 1925 roku i od początku dzia-
łalności jej jednym z głównych postulatów było uzyskanie autonomii przez 
Walię. W przeważającej części w jej szeregach skupiało się grono młodych 
osób, którzy opowiadali się za ugruntowaniem tożsamości i kultury walijskiej. 
Pierwotnie walczyli o uznanie walijskiego języka za język narodowy. E. Hobs-
bawm stwierdził, że:

entuzjaści języka walijskiego, którzy nawet dziś wymyślają walijskie na-
zwy dla miejsc, które nigdy wcześniej ich nie miały, wiedzieli całkiem 
dobrze, że ludzie mówiący po walijsku odczuwają również wielką po-
trzebę stworzenia walijskiej nazwy Briminghamu co do nazwy Bamako 
czy jakiegokolwiek zagranicznego miasta. Jakakolwiek by jednak była 
motywacja stojąca za działaniami mającymi na celu planowe tworzenie 
języka i poddawanie go manipulacjom oraz jakikolwiek byłby przewi-
dywanego przekształcenia go, kluczowa dla tych zamiarów była władza 
państwowa.
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Następnym, ale równie ważnym elementem, który świadczy o ich odręb-
ności jest kultura walijska oparta na tradycji i mitologii, legendach swoistych 
dla tegoż regionu. Jednakże posiadają oni świadomość silnej więzi łączącej ich 
z resztą Zjednoczonego Królestwa (Wojtashak 2016, s. 72).

Na scenie politycznej w Walii istnieje kilka małych partii m.in. Gwlad 
czy Propel, które reprezentują poglądy nacjonalistyczne, jednak tylko Plaid 
Cymru ma wystarczające poparcie Walijczyków, żeby móc jakkolwiek wpły-
wać na politykę ogólnokrajową. Aczkolwiek poparcie dla tej partii nie jest  
w Walii, aż tak znacząc, jak np. w Szkocji dla SNP czy w Irlandii Północnej 
dla Sinn Féin. Dla Walijczyków pozostałe nacjonalistyczne partie mają zna-
czenie albo regionalne, albo na tyle marginalne, iż nie mają one szans na uzy-
skanie głosów obywateli. Wybory, które odbyły się 6 maja 2021 roku, uka-
zują, że walijskie społeczeństwo jest przywiązane do dwóch głównych partii, 
czyli Partii Konserwatywnej oraz Partii Pracy (Welsh election…, 2021). 

Według badania ludności, które realizowane jest co roku, a sporządzo-
ne zostało w okresie do 30 czerwca 2020 roku, jedynie 28,5% (861 700) 
osób w wieku co najmniej trzech lat zadeklarowało umiejętność mówienia 
w walijskim języku. Jest to 1,1 punktu procentowego mniej niż z okresu do  
30 czerwca 2019 roku. To znaczy mniej o 29,4 tys. osób posługujących się 
tym językiem. Według statystyk liczby stopniowo rosły każdego roku od mar-
ca 2010 roku, gdyż wtedy wskaźnik wynosił 25,2%, czyli 731 000 jednostek. 
Natomiast w latach 2001-2007 liczby powoli spadały. Aczkolwiek liczba osób, 
które mówiły, iż posługują się walijskim językiem spadała z każdym kwarta-
łem od grudnia 2018 roku do marca 2020 roku, po czym w ostatnim kwartale 
nieznacznie wzrosła. Trzeba jednak ten minimalny wzrost traktować z pewną 
rezerwą ze względu na zmianę metodologii przeprowadzenia badania związa-
ny z pandemią Covid-19 od połowy marca (Welsh language…).

Welsh Language Society powstało, aby wywalczyć uzyskanie oficjalnego 
statusu dla języka walijskiego na terytorium Walii. Od początku istnienia, 
w przeciwieństwie do innych grup nacjonalistycznych wzorujących się na 
Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Towarzystwo starało się unikać prowa-
dzenia akcji z użyciem przemocy. Głównie zajmowali się organizacją demon-
stracji (The Sixties…), okupacją różnych budynków publicznych, usuwaniem 
anglojęzycznych znaków drogowych (Jaskułowski 2002, s. 107-108). Jak 
obecnie członkowie grupy twierdzą, mimo że walijski jest już językiem urzę-
dowym, aktualne przepisy językowe dają organizacjom dużo większy zakres 
przysługujących praw do wstrzymywania się we własnej działalności w języku 
walijskim, aniżeli daje prawo Walijczykom do stosowania ich języka. Dlatego 
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wciąż walczą o prawa ludzi do używania, słuchania oraz widzenia języka walij-
skiego we wszelkich aspektach życia (Hawliau i'r…).

W Walii wynik referendum w sprawie opuszczenia struktur Unii Eu-
ropejskiej z 2016 roku stanowił zaskoczenie dla wielu środowisk, które uwa-
żają członkostwo brytyjskie w UE za czynnik stymulujący społeczny rozwój, 
jak również gospodarczy czy polityczny regionów peryferyjnych tzn. Szkocji, 
Walii oraz Irlandii Północnej. Uważały one, że pewnym jest, iż Walijczycy 
są świadomi o konieczności utrwalania istniejącego statusu quo. Ze wszyst-
kich 40 członków Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, którzy pochodzili z walijskich okręgów, tylko pięciu za-
głosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Decyzja 
walijskiego społeczeństwa podjęta w referendum nie była związana jedynie  
z oceną korzyści płynących z utrzymania kraju w strukturach unijnych. Za-
uważyć można tutaj podobieństwo do drugiego referendum dewolucyjnego, 
które odbyło się w 1997 roku, kiedy to sporo negatywnych emocji wywoła-
nych skutkami gospodarczej polityki konserwatystów, doprowadziło do tego, 
że ich polityczne sympatie skierowały się w stronę największego ugrupowania 
opozycyjnego, a przez to zachęciło do poparcia głębokiej decentralizacji re-
gionalnej. Analogicznie ostatnie głosowanie w sprawie wyjścia ze Wspólnoty 
było okazją do wyrażenia niezadowolenia wynikającego ze sposobu działa-
nia władz krajowych i regionalnych oraz instytucji Unii Europejskiej (Toszek 
2018, s. 41-42).

Walijskie społeczeństwo wśród odmian nastrojów separatystycznych 
kształtuje się odmiennie, aniżeli ma to miejsce w Szkocji czy Irlandii Północ-
nej. Walijczycy w badaniach sondażowych nie wykazują większego zaintereso-
wania ideą niepodległości. Najwyższy wynik, który osiągnął pomysł odłącze-
nia się od reszty Zjednoczonego Królestwa wyniósł 42% poparcia w kwietniu 
2021 roku (Savanta ComRes Wales Voting Intention 2021).

Według YouGov w 2014 roku zaledwie 12% ankietowanych opowie-
działo się za tym pomysłem uzyskania niepodległości, natomiast aż 74% 
było przeciwne, zaś 14% nie miało zdania. Badanie było przeprowadzane  
w kontekście referendum niepodległościowego w Szkocji, które odbywało się 
w tamtym czasie. Wśród badanych Walijczyków, większość (62%) stwierdziła, 
że Szkocja nie powinna się odłączać od Zjednoczonego Królestwa, zaś tylko 
16% powiedziało, że powinna (Wales says…, 2014). W 2016 roku na py-
tanie: „Gdyby jutro odbyło się referendum w sprawie przekształcenia Walii  
w niepodległy kraj, w jaki sposób zagłosujesz? Czy Walia powinna być nieza-
leżnym krajem?”, znowu zdecydowana większość była przeciwna pomysłowi 
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uzyskania niepodległości (65%), tylko 15% ankietowanych stwierdziło, że za-
głosowałaby za odłączeniem się, a 20% nie wyraziło zdania (YouGov 2016b). 
W 2018 roku w badaniu na temat przyszłości Wielkiej Brytanii, na pytanie 
„Co z Walią? Czy zgadzasz się z tym, że Walia powinna stać się niepodległym 
państwem?”, 19% odpowiedziało, że tak, znowu 65% się nie zgodziła z pomy-
słem, natomiast 16% nie opowiedziało się za żadną opcją (YouGov 2018b). 
Dwa lata później tendencja wśród badanych zaczęła się nieznacznie zmieniać, 
gdyż procent przeciwników pomysłu odłączenia się zmalał do 55%, natomiast 
zwolenników wzrósł do 26%, a także niezdecydowanych do 19% ankietowa-
nych (YouGov 2020b).

Wykres 2. Wybrane wyniki badań opinii publicznej dotyczące niepodległości Walii   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań YouGov.

Walijczycy na tle Szkotów i Irlandczyków pod względem dążeń sepa-
ratystycznych przedstawiają się zupełnie odmiennie. W przeszłości istniały  
w Walii grupy paramilitarne walczące o niepodległość, jednakże nie miały 
one poparcia społeczeństwa, a same były bardzo małymi i źle zorganizowa-
nymi organizacjami. Obecnie nacjonalizm walijski objawia się dążeniami  
o wprowadzenie powszechnej nauki języka walijskiego, czy też własnych 
mediów. Nawet partie wyznające ideologię nacjonalistyczną mają mniejsze 
poparcie niż w pozostałych omawianych krajach, a pomysł secesji od resz-
ty Zjednoczonego Królestwa ma marginalne poparcie według badań opinii 
publicznej. 



29

WIELKA CZY MAŁA BRYTANIA?...

Globalna, Wielka czy Mała Brytania?

Celem niniejszego artykułu była analiza sytuacji wewnętrznej Wielkiej 
Brytanii pod kątem nastrojów nacjonalistycznych wśród Szkotów, Walij-
czyków oraz Irlandczyków, a także próba oceny, czy obecnie Brytyjczycy są  
w stanie zrealizować swoje ambitne plany na arenie międzynarodowej. Sy-
tuacja wewnętrzna Zjednoczonego Królestwa jest mniej stabilna, aniżeli 
wydawać by się mogło. Od dawna między Szkotami, Irlandczykami i Walij-
czykami występują antagonizmy w szczególności wobec Anglików, a jest to 
uwarunkowane aspektami historycznymi. Trudno ocenić, gdzie w Wielkiej 
Brytanii ruchy nacjonalistyczne są aktualnie najsilniejsze. Większość badaczy 
zapewne wskazałaby Szkocję. Jednakże autorka skłaniałaby się ku wyboro-
wi Irlandii Północnej jako terytorium, które ma największe szanse na secesję  
i przyłączenie się do Republiki Irlandii. Resentymenty budzące się wśród  
Irlandczyków, zamieszki, wzrost poparcia dla partii Sinn Féin, niezadowole-
nie z protokołu północnoirlandzkiego może doprowadzić w dalszej perspek-
tywie do przeprowadzenia referendum, które jest przewidziane w Porozu-
mieniu Wielkopiątkowym. Najnowsze sondaże nie wskazują, aby miało się 
ono zakończyć odłączeniem Irlandii Północnej od Zjednoczonego Królestwa, 
aczkolwiek referendum brexitowe pokazuje, jak rzeczywiste głosowanie spo-
łeczeństwa może być nieprzewidywalne. Odmiennie sytuacja się kształtuje  
w Szkocji, gdzie rząd wykorzystał już swoją szansę na przeprowadzenie re-
ferendum niepodległościowego, a możliwość przeprowadzenia kolejnego  
są znikome. Rząd w Londynie nie wyrazi zgody na kolejne głosowanie, wiedząc,  
że może się skończyć powstaniem Małej Brytanii lub nawet Brytanii. Na-
tomiast wśród Walijczyków nie jest prowadzona debata publiczna na temat 
pomysłu secesji, jednak trzeba pamiętać, że to walijskie społeczeństwo zasko-
czyło obserwatorów kampanii brexitowej i zagłosowało wbrew swoim narodo-
wym korzyściom, będąc ostatecznie za opuszczeniem Unii Europejskiej.

Rząd brytyjski zwrócił uwagę w swoim najnowszym Przeglądzie Strate-
gicznym na swe dążenia do bycia potęgą technologiczną i naukową, przodo-
wania w dziedzinie ochrony środowiska oraz cyberbezpieczeństwa, ale także 
opisał, jak Brytyjczycy widzą obecne i przyszłe stosunki z innymi państwami. 
Według tego dokumentu, Wielka Brytania wśród europejskich państw posia-
da wyjątkowo globalne możliwości, partnerstwa i interesy, jak również dyspo-
nuje globalną perspektywą oraz odpowiedzialnością. Za cel rząd Borisa John-
sona stawia sobie zajęcie dobrej pozycji na arenie międzynarodowej, aby móc 
wykorzystać zmiany, które nadejdą w światowej gospodarce, wschodzących 
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rynków oraz globalnego postępu w nauce i technologii. Najistotniejszym 
punktem planowanej polityki zagranicznej w Przeglądzie jest przestawienie 
swych priorytetów wobec kierunku regionu Indo-Pacyfiku. Mimo, iż pod-
kreślono powagę utrzymania dobrych stosunków z europejskimi państwami, 
całkowicie pominięto relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską.  
W konsekwencji może doprowadzić to do poważnych komplikacji dla Wiel-
kiej Brytanii ze względu na fakt bliskości tych państw oraz potencjalnych 
wspólnych interesów (Woźniak 2021, s. 96-97).

Hipotezą postawiona w artykule została potwierdzona. Brytyjski rząd 
stara się przedstawiać swą wizję polityki zagranicznej jako bardzo ambitny 
plan, mający na celu przywrócenie pozycji Wielkiej Brytanii na arenie mię-
dzynarodowej sprzed kilkudziesięciu lat. Jednakże trudno realizować takie 
założenia, gdy ma się niestabilną sytuację wewnątrz własnej Unii. Nastroje 
nacjonalistyczne i separatystyczne są coraz bardziej obecne szczególnie wśród 
Szkotów i Irlandczyków. Prowadzenie globalnej polityki zagranicznej jest nie-
łatwe w momencie, gdy rząd w Londynie nie potrafi dojść do konsensu ani 
z UE wobec protokołu północnoirlandzkiego, ani nawet z własnymi rządami 
krajowymi. Władze brytyjskie powinny w pierwszej kolejności skupić się na 
stabilizacji sytuacji wewnętrznej, a dopiero później na prowadzeniu polityki 
zagranicznej, która ma przywrócić potęgę Zjednoczonego Królestwa na arenie 
międzynarodowej.  
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Koncepcja podziału  
władz według Johna Locke’a,  

czyli o wkładzie angielskiej  
myśli polityczno-prawnej  

w budowę jednego z najczęściej 
stosowanych na świecie modeli 
organizacji władzy w państwie

Abstrakt: Przedmiot niniejszego rozdziału stanowi przedstawienie XVII-
-wiecznej angielskiej myśli polityczno-prawnej przez pryzmat jej wkładu  
w budowę koncepcji podziału władz. Dla niniejszej materii doniosłe znaczenie 
miały dwie kwestie: okres rewolucyjny w Anglii oraz twórczość angielskiego 
filozofa Johna Locke’a. Omawiana problematyka wymaga przedstawienia 
obydwu z nich. Toteż niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej  
z nich, zaprezentowany został okres rewolucyjnych przemian, jaki miał miejsce 
w XVII-wiecznej Anglii. Uwaga została poświęcona sporze między Parlamen-
tem a angielskimi władcami z dynastii Stuartów. Spór ten był istotny z uwa-
gi na fakt, iż doprowadził do definitywnego odejścia od rządów absolutnych 
opartych na zasadzie jednolitości władzy, na rzecz ustroju państwa z rozdzielo-
nymi kompetencjami władczymi. Ponadto przedstawieni zostali najważniejsi 
myśliciele okresu rewolucji, którzy starali się w swoich dziełach odpowiedzieć 
na pytanie o najlepszy dla państwa ustrój, wysuwając postulaty dokonania dys-
trybucji władz, formułując tym samym założenia koncepcji podziału władz od 
strony teoretycznej, w sposób mniej lub bardziej szczegółowy. Druga część 
pracy koncentruje się wokół najwybitniejszego angielskiego filozofa tamtych 
czasów – Johna Locke’a oraz sformułowanej przez niego koncepcji podziału 
władz, czego dokonał na łamach swojego wielkiego dzieła pt. „Dwa traktaty 
o rządzie”. Szczegółowo przedstawione zostały, wpierw powody wskazywane 
przez angielskiego filozofa, jako uzasadnienie dla potrzeby oparcia władzy  
w państwie o zasadę podziału władz. Następnie opisana została istota każdej 
z trzech władz wyróżnionych przez myśliciela. Na końcu zilustrowane zostały 
relacje między wyodrębnionymi władzami, w kształcie prezentowanym przez 
Johna Locke’a. Dokonana w pracy analiza ma na celu wykazanie, iż koncepcja  
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podziału władz to bez wątpienia angielski wynalazek ustrojowy, zaś Johna Loc-
ke’a należy uznać za ojca koncepcji władzy podzielonej.

Słowa Kluczowe: Podział władzy, John Locke, organizacja władzy, Parlamen-
taryzm, umowa społeczna

Wprowadzenie

Treść koncepcji podziału władz obejmuje rozdzielenie prawnych sfer 
działania państwa i stosowne przyporządkowanie do każdej z nich, odpowied-
nio wyodrębnionej grupy organów. Każda grupa organów realizuje przy tym 
własny, określony prawnie zakres kompetencji, dysponując znacznie ograni-
czoną możliwością ingerencji w działalność pozostałych grup (Małajny 2019, 
s. 69-70). Oprócz wskazanego aspektu przedmiotowego (wydzielenie kon-
kretnych sfer działania państwa) oraz aspektu podmiotowego (przyporząd-
kowanie do każdej sfery, odpowiadających jej organów) wyróżnia się także 
trzeci aspekt podziału władz – personalny, który polega na zakazie łączenia 
stanowisk przez tę samą osobę w poszczególnych organach państwowych wy-
konujących różne funkcje – tzw. zasada incompatibilitas (Domańska 2015, s. 
64). Przedstawione trzy aspekty nie stanowią jeszcze koncepcji podziału władz 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Fundamentem idei władzy podzielonej jest 
bowiem odpowiednie ukształtowanie związków między organami poszczegól-
nych władz, tak aby relacje między nimi opierały się na zasadzie równorzędno-
ści i niezależności. Służy temu tzw. system hamulców i równowagi w ramach, 
którego ma miejsce wyposażenie każdej z władz w odpowiednie instrumenty 
umożliwiające powstrzymywanie bądź ograniczanie pozostałych władz, tak 
aby nie doprowadzić do stanu nadrzędności którejkolwiek z nich (Garlicki 
2016, s. 88). 

Przedstawiona charakterystyka zasady podziału władz dobrze pokazuje, 
iż stanowi ona skuteczny mechanizm zapobiegający kumulacji władzy w jed-
nym ośrodku. W konsekwencji jawi się jako skuteczne narzędzie gwarantujące 
większą ochronę obywatelskich praw i wolności, a także służące optymalizacji 
funkcjonowania całego aparatu państwowego. To z kolei sprawia, że koncep-
cja podziału władz jest powszechnie stosowana w krajach demokratycznych, 
jako zasada – najczęściej wyrażona w normach konstytucyjnych – określająca 
model organizacji władzy w państwie. 

Uniwersalność jak i niepodważalne walory zasady podziału władz spra-
wiają, iż zainteresowanie budzą nie tylko założenia powyższej koncepcji, ale 
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także odpowiedź na pytanie, kto jest twórcą tego jakże ważnego dla świa-
ta wynalazku ustrojowego. Częstokroć za twórcę koncepcji podziału władz 
uznaje się francuskiego filozofa Monteskiusza, wskazując iż teoria ta od niego 
się rozpoczyna, do niego sprowadza i na nim kończy. Nie jest to oczywiście 
stwierdzenie prawdziwe. Jakkolwiek wkład Monteskiusza w rozwój omawia-
nej koncepcji jest znaczny, to jednak przypisywanie francuskiemu filozofowi 
aktu kreacji zasady podziału władz od A do Z jest posunięciem zbyt daleko 
idącym, oderwanym od historycznych zdarzeń. 

Koncepcja podziału władz kształtowała się bowiem powoli, począwszy od 
starożytności1. Przy czym sam proces tworzenia się omawianej zasady polegał 
wpierw na stopniowym krystalizowaniu składających się nań podstawowych 
elementów, następnie na ich właściwym połączeniu i w końcu na szczegóło-
wym opisaniu jej założeń, najczęściej w formie traktatu politycznego, które-
go treść odbiła się później szerokim echem w społeczeństwie, prowadząc do 
upowszechnienia przedstawionych w nim postanowień. Swoją dojrzałą formę 
idea podziału władz przybrała w czasach nowożytnych i to nie wyłącznie za 
sprawą francuskiego myśliciela. Kluczową rolę odegrały niewątpliwie wcze-
śniejsze wydarzenia. Mowa tu przede wszystkim o twórczości angielskiego 
filozofa Johna Locke’a, który to w swoim wielkim dziele pt. „Dwa traktaty o 
rządzie” szczegółowo opisał koncepcję podziału władz, czyniąc to kilkadziesiąt 
lat przed Monteskiuszem. 

Analiza postanowień powyższego traktatu, dotyczących omawianej kon-
cepcji stanowić będzie przedmiot niniejszej pracy, ukazując jednocześnie 
wpływ angielskiej myśli polityczno-prawnej w budowę modelu władzy po-
dzielonej. Przed dokonaniem stosownego omówienia, wpierw zostaną jednak 
przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z przewrotami rewolucyj-
nymi w Anglii z okresu XVII w., które to stanowiły swoisty prolog do teorii 
podziału władz, a także cenne źródło inspiracji dla twórczości Johna Locke’a 
oraz późniejszych myślicieli podejmujących ową problematykę.

1 Ślady koncepcji podziału władz można odnaleźć już u Arystotelesa. Świadczy o tym fakt,  
iż grecki filozof w każdym ustroju wyróżniał trzy części składowe: czynnik obradujący, rządzący 
i sądzący, które różniły się od siebie kompetencjami; (Arystoteles 2004, s. 126).
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Okres rewolucyjny w XVII-wiecznej Anglii - 
główny filar w procesie kształtowania się 
koncepcji podziału władz

Podwaliny pod główny nurt rozwoju teorii podziału władzy położyła 
angielska myśl polityczna, co jak wskazywał Ryszard Małajny: (1985, s. 50) 

„Nastąpiło w ramach systematycznego wypracowywania koncepcji wolności”. 
Był to niewątpliwie proces długotrwały, którego zasadnicza, a zarazem roz-
strzygająca część przypadła na XVII w. Nie chodzi przy tym jedynie o lata 
1640-1660, czyli okres od rozpoczęcia angielskiej wojny domowej do restau-
racji Stuartów. Dla prezentowanej materii istotny jest bowiem okres znacz-
nie szerszy, rozpoczynający się w 1603 r. objęciem angielskiego tronu przez 
Jakuba I z dynastii Stuartów, a kończący się na finalizacji tzw. chwalebnej 
rewolucji w 1689 r. (por. Zins 2001, s. 172-222). Zaznaczyć przy tym należy,  
iż nie jest konieczna szczegółowa analiza wszystkich wydarzeń z lat 1603-
1689, a jedynie tych zagadnień, które ilustrują powyższy okres, przez pryzmat 
jego wpływu na kształtowanie się teorii podziału władz. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na polityczne podłoże 
rewolucji. Wyrażało się ono w odmiennym postrzeganiu modelu władzy  
w państwie przez członków parlamentu i monarchę. Jakub I uważał, iż Bóg 
z góry wybrał i poświęcił wszystkich przyszłych królów, a parlament może 
jedynie rejestrować boskie zarządzenia. Jego zdaniem król był odpowiedzialny 
tylko wobec Boga, nie wobec poddanych, jednocześnie nie podlegał prawu, 
gdyż sam był prawem – Rex est Lex (por. Maurois 2010, s. 332). Powyższa 
doktryna rządów absolutnych forsowana przez Jakuba I była wprost nie do 
zaakceptowania przez Parlament. Stał on bowiem na stanowisku, iż prawa 
rządzące społeczeństwem winny być wyrażane tylko przez Parlament, z tym 
że owym prawom podlega każdy bez wyjątku, także król i jego ministrowie 
(Maurois 2010, s. 333). W tzw. Apologii Izby Gmin, będącej pismem parla-
mentarzystów skierowanym do Jakuba I wskazano, iż król nie posiada władzy 
absolutnej, gdyż tą musi dzielić z Parlamentem, którego przywileje stanowią-
ce przyrodzone swobody narodu angielskiego wynikają wprost z prawa, a nie  
z łaski królewskiej, toteż nie mogą być przez monarchę samowolnie ogranicza-
ne (Zins 2001, s. 173). Jakub I ani myślał uznać powyżej zaprezentowanego 
stanowiska. Konsekwentnie starał się rządzić samodzielnie bez Parlamentu, 
traktując ten ostatni jako zło konieczne, którego zwoływanie warunkuje jedy-
nie potrzeba pozyskania funduszy na prowadzone działania zbrojne. 
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Identyczną postawę prezentował syn Jakuba I - Karol I, który podob-
nie jak ojciec nie liczył się z opinią Parlamentu sądząc, iż zwoływanie sesji 
parlamentarnych zależy jedynie od jego woli (Zins 2001, s. 174-175). Ka-
rol I, podobnie jak ojciec nie był w pełni niezależny względem Parlamentu.  
Ze względu na koszty prowadzonej polityki zagranicznej, chcąc nie chcąc mu-
siał zwoływać co jakiś czas Parlament, celem pozyskania potrzebnych środków. 
Z każdym kolejnym posiedzeniem Parlament stawał się coraz silniejszy, albo-
wiem przyznanie żądanych przez króla środków uzależniał od poczynionych 
na jego rzecz przez monarchę konkretnych ustępstw. Ważnym przykładem 
powyższego stanu rzeczy było zatwierdzenie przez Karola I Petycji o prawo, 
przedłożonej mu przez Parlament w 1628 r. Dokument ten zawierał postano-
wienia ograniczające prerogatywy monarchy. Zgodnie z nim: nikogo nie wol-
no było wbrew jego woli zmuszać do płacenia podatków nie zatwierdzonych 
przez Parlament, nikt nie mógł być aresztowany i pozbawiony majątku bez 
prawomocnego wyroku sądowego i wbrew obowiązującym w kraju prawom, 
nie można było aresztować osób cywilnych na podstawie prawa wojennego 
oraz należało zlikwidować przymus kwaterowania wojsk w domach prywat-
nych (por. Zins 2001, s. 175). Jak wskazywał André Maurois: (2010, s. 342) 

„Oryginalność Petycji Praw polega na tym że próbuje ona ustalić dokładną 
granicę między władzą królewską a władzą ustawodawczą”. Należy zatem 
stwierdzić, iż dokument ten miał istotne znaczenie w historycznym procesie 
formowania się koncepcji podziału władz, a konkretnie jej najbardziej prostej 
postaci – dwupodziału władz. 

Zatwierdzenie Petycji o prawo było ważnym sukcesem Parlamentu  
w sporze z królem. Nie oznaczało jednak jeszcze rezygnacji przez angielskiego 
monarchę z próby sprawowania rządów absolutnych. Wkrótce po zatwierdze-
niu Petycji, Karol I zaczął łamać jej postanowienia. Na początku 1629 r. roz-
wiązał Parlament oraz kazał uwięzić 11 przywódców opozycji parlamentarnej, 
co skutkowało okresem jedenastoletnich rządów króla bez Parlamentu (por. 
Zins 2001, s. 175-176). Nie doprowadziło to jednak do osłabienia woli Parla-
mentu w walce o wyznawane wartości. Nowe, istotne okoliczności - korzystne 
dla Parlamentu - pojawiły się w związku z wybuchem w 1637 r. powstania  
w Szkocji, które to doprowadziło do wojny tego kraju z Karolem I (Zins 
2001, s. 178). Wydarzenie to i związane z nim skutki wymusiło na królu dwu-
krotne zwołanie w 1640 r. Parlamentu: wpierw tzw. Parlamentu Krótkiego,  
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a następnie po jego rozwiązaniu tzw. Długiego Parlamentu2. Przy czym Krót-
ki Parlament zwołano po to aby uchwalił podatki na wojnę ze Szkotami, zaś 
Długi Parlament zwołano aby im zapłacić za opuszczenie kraju, co stanowiło 
jednocześnie początek rewolucji (Trevelyan 1967, s. 486). 

Przez wzgląd na tematykę niniejszego opracowania, nie jest zasadne 
opisywanie działań wojennych, jakie miały wówczas miejsce. Toteż w pełni 
wystarczające jest wskazanie, iż król - mimo początkowych zwycięstw - osta-
tecznie przegrał wojnę z Parlamentem z powodu braku pieniędzy (por. Tre-
velyan 1967, s. 494-495). W 1649 r. został postawiony przed sądem, który 
skazał go na śmierć. Po wykonanym wyroku została zniesiona Izba Lordów 
oraz instytucja monarchii, a najwyższą władzę otrzymała Izba Gmin – Anglia 
stała się republiką (por. Zins 2001, s. 199). Okres ten nie trwał jednak długo. 
Istnienie republiki przypadło bowiem na bardzo trudny czas. Wojna domo-
wa doprowadziła do ogromnych strat ludzkich i materialnych, wiele miast 
zostało zniszczonych, mocno wzrosły ceny artykułów spożywczych, szerzyło 
się bezrobocie - jednym słowem kraj przechodził kryzys. Ponadto część społe-
czeństwa nie była zadowolona ze stracenia Karola I, wybuchały liczne protesty. 
To wszystko, a także konflikty wewnętrzne w Parlamencie sprawiły, iż panu-
jący układ nie był możliwy do utrzymania. Jednocześnie coraz większą siłę 
stanowiła armia - kierowana przez Olivera Cromwella. W 1653 r. wkroczył 
on z wojskiem do Izby Gmin i rozpędził jej posłów. Najwyższa władza prze-
szła w ręce Cromwella, który otrzymał tytuł Lorda Protektora Anglii Szkocji  
i Irlandii, zostając dożywotnią głową republiki. W rzeczywistości jednak ustrój 
polityczny Anglii przybrał formę dyktatury wojskowej. Mimo trudnej sytuacji 
w kraju, Cromwell utrzymywał władzę dzięki swoim osobistym zdolnościom. 
Jego śmierć w 1658 r. stanowiła załamanie dla dotychczasowej formy rządów. 
Co prawda syn Cromwella - Ryszard jako jego następca został mianowany lor-
dem protektorem, lecz nie dysponował umiejętnościami ojca, toteż zrzekł się 
tego tytułu i wycofał z życia politycznego (por. Zins 2001, s. 199, 203-205). 

Kryzys gospodarczy ostatnich lat protektoratu sprawił, iż z dużą siłą 
uwypukliły się sympatie rojalistyczne w społeczeństwie, które to nadziei na 
poprawę trudnej sytuacji upatrywało w odnowieniu monarchii i powrotu na 
tron dynastii Stuartów. Tak też się stało. Restauracja Stuartów miała miejsce  
w 1660 r., kiedy to królem został Karol II Stuart, a następnie po jego śmierci  
w 1685 r. tron objął brat zmarłego - Jakub II (por. Zins 2001, s. 215-216, 

2 Nazwy obydwu Parlamentów są związane z okresem ich obradowania. W przypadku 
Krótkiego Parlamentu okres ten wyniósł zaledwie 3 tygodnie, zaś w przypadku Długiego 
Parlamentu - 13 lat; (Zins 2001, s. 178, 189).
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220). Zarówno Karol II jak i Jakub II, tak jak ich imiennicy sprzed wojny do-
mowej, nie zamierzali dzielić władzy z Parlamentem, forsując rządy absolutne. 
Wynikające stąd niezadowolenie doprowadziło do zwrócenia się przez grupę 
parlamentarzystów z wezwaniem do księcia holenderskiego Wilhelma Orań-
skiego, by ten podjął interwencję zbrojną przeciwko Jakubowi II i objął tron 
angielski. W 1688 r. Wilhelm wylądował w Anglii na czele 15 tys. armii. Ja-
kub II bez walki opuścił kraj, a nadzwyczajna konwencja Parlamentu orzekła,  
że zrzekł się on tronu, wybierając jednocześnie w 1689 r. na nowego kró-
la Wilhelma Orańskiego. W takich okolicznościach nastąpił przewrót, który  
z uwagi na brak rozlewu krwi nazywany jest chwalebną rewolucją. Doprowa-
dził on w Anglii do definitywnego obalenia absolutyzmu i ustanowienia mo-
narchii konstytucyjnej (por. Zins 2001, s. 220-222). Od tej pory Parlament 
odgrywał wiodącą rolę w angielskim ustroju. Dał temu wyraz przyjęty w 1689 
r. tzw. Bill of Rights - stanowiący zbiór najważniejszych gwarancji konstytucyj-
nych, zebranych w jedną całość i wprowadzonych jako powszechnie obowią-
zujące zasady do angielskiego życia politycznego. Zgodnie z jego postanowie-
niami: zniesione zostało królewskie prawo zawieszania mocy ustaw bez zgody 
Parlamentu. Ponadto bez zgody izb nie wolno było królowi nakładać i ściągać 
podatków, ani przeprowadzać zaciągu wojska w czasie pokoju. Wprowadzona 
została wolność debat parlamentarnych oraz możliwość wnoszenia przez pod-
danych petycji do Parlamentu (por. Zins 2001, s. 222-223). 

 Przewrót z lat 1688-1689 stanowił zwieńczenie długoletnich walk 
Parlamentu o swobody polityczne. Kładąc kres jednolitości rządów królów, 
dał podstawę dla kształtowania się modelu władzy podzielonej. Chwalebna 
rewolucja była zatem wydarzeniem o niezwykle doniosłym znaczeniu, stwa-
rzającym możliwość dla realizacji omawianej koncepcji w praktyce. Jak wska-
zywał George Macaulay Trevelyan: (1967, s. 571) „Rozstrzygnęła ona sprawę 
równowagi między władzą parlamentarną i królewską na korzyść parlamentu  
i przez to dała Anglii władzę wykonawczą zharmonizowaną z suwerenną wła-
dzą ustawodawczą”. 

Powyżej przedstawione wydarzenia rozgrywające się w XVII-wiecznej 
Anglii stanowiły asumpt dla ożywionej dyskusji na tematy polityczne. Wzmo-
żonego nasilenia nabrała analiza zagadnień związanych z problematyką pań-
stwa. W szczególności poszukiwano wówczas optymalnych rozwiązań syste-
mowych, pytano o najlepszą formę ustroju dla kraju, rozważając walory coraz 
to częściej kiełkującego w głowach pisarzy, filozofów, czy polityków modelu 
władzy podzielonej. 
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Warto w tym miejscu przedstawić założenia czołowych myślicieli okre-
su rewolucji, którzy w swoich opracowaniach poruszali omawianą materię. 
Zaznaczyć przy tym należy, iż zdecydowanie częściej pisano o dwupodziale 
władz, wyodrębniając dwie sfery działania państwa: stanowienie prawa i jego 
wykonywanie. Dziennikarz Marchamont Nedham, piszący podczas wojny 
domowej, definiował władzę ustawodawczą, jako uprawnioną do uchwalania, 
zmiany i odwoływania praw, zaś władzę wykonawczą, jako powołaną do ad-
ministrowania państwem poprzez wykonywanie praw. Wskazywał on ponad-
to, iż cały sekret utrzymania wolności tkwi w zapewnieniu rozdziału władzy 
prawodawczej od wykonawczej, gdyż w przeciwnym razie powstaje tyrania 
(por. Małajny 1985, s. 53-54). 

Problematykę rozdziału władz poruszał także James Harrington –  
wybitny ideolog okresu cromwellowskiego, związany z obozem indepen-
dentów. Postulował on rozdzielenie kompetencji władczych między Senat 

- prowadzący wyłącznie debaty, Grupę Uprzywilejowaną - uchwalającą akty 
prawne i Magistraturę - wykonującą prawo, przy czym w takiej strukturze 
Senat i Grupa Uprzywilejowana wzajemnie się neutralizują, zaś Magistra-
tura równoważy system (por. Dubel 2012, s. 216-217). Niewątpliwie w za-
łożeniach Harringtona można odnaleźć godną pochwały próbę połączenia 
przedmiotowo-podmiotowego aspektu zasady podziału władz z systemem 
hamulców i równowagi. Brak jest jednak u Harringtona tak jak u Nedhama 
wyodrębnienia władzy sądowniczej. Grupę Uprzywilejowaną i Senat uznać 
należy bowiem za dwa człony legislatywy, zaś Magistratura należy do egzeku-
tywy. Podkreślić należy, iż pomijanie władzy sądowniczej częstokroć wynikało 
z przypisywania jej do władzy wykonawczej. Dla przykładu, rojalista Charles 
Dallison w traktacie pt. „The Royalist Defence”, termin: władza wykonawcza 
rozbijał na dwie części: rządzenie i sądzenie, odróżniając przy tym suwerenną 
władzę rządzenia należącą do króla od władzy oceniania prawa przysługującej 
sędziom (Małajny 2001, s. 175). 

Mimo przedstawionych powyżej przykładów, można znaleźć także 
opracowania z tamtych czasów, które to obok władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej wyróżniają także władzę sądowniczej. Wskazać należy na Clementa 
Walkera, który w swoim dziele pt. „Relations and Observations, Historical and 
Political upon The Parliament begun Anno Domini 1640” przedstawił koncep-
cję podziału władz niemal identyczną co monteskiuszowska triada, czyniąc 
to jednak ponad 100 lat przed francuskim filozofem. Zgodnie z przedstawio-
nymi przez Walkera założeniami król jest tylko najwyższym rządcą królestwa. 
Nie może jednak wydawać, uchylać lub zmieniać jakiejkolwiek ustawy bez 
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zgody Parlamentu, gdyż dzieli z nim władzę prawodawczą. Ponadto nie może 
król, ani sam, ani z Parlamentem sprawować wymiaru sprawiedliwości. Tym 
samym istnieje władza rządzenia, władza prawodawcza i władza sądownicza, 
przy czym żaden organ nie może sprawować tych trzech władz w całości, gdyż 
prowadziłoby to do tyranii. Dzieło to i zawarte w nim prekursorskie założenia 
nie zyskały większego rozgłosu, co jednak nie zmienia faktu że zostały sfor-
mułowane i to jeszcze raz podkreślając, znacznie wcześniej niż analogiczne  
w większości  tezy Monteskiusza (por. Małajny 2001, s. 176-177). 

Warte odnotowania jest, iż polityczne postulaty dotyczące ustroju Anglii 
prezentowane były nie tylko przez pojedyncze osoby, lecz także całe ruchy 
społeczne, które traktowały je jako własne punkty programowe. Na uwagę 
zasługuje program ruchu lewellerów, wywodzony z koncepcji suwerenności 
ludowej, a przedstawiony w projekcie konstytucji z 1649 r. pt. „Umowa wol-
nego ludu Anglii”. Wśród postanowień tego dokumentu znaleźć można takie, 
które formułowały zasadę podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą  
i sądową (por. Justyński 2009, s. 219). Zgodnie z nimi władza ustawodawcza 
przypadała jednoizbowemu parlamentowi, który miał mieć charakter orga-
nu nadrzędnego. Władzę wykonawczą sprawować miała Rada Państwa. Przy 
czym zależność między legislatywą a egzekutywą miała charakter jednostron-
ny. Rada państwa podporządkowana została parlamentowi, nie dysponując 
żadnymi instrumentami hamującymi jego poczynania. Z kolei władza sądow-
nicza sprawowana miała być przez sądy powszechne z udziałem ławy przy-
sięgłych, której członków mógłby pociągać do odpowiedzialności Parlament 
(por. Małajny 2001, s. 179). Podział władz w ujęciu lewellerów niewątpliwie 
nie jest idealny. Pozostawia on bowiem wiele do życzenia, szczególnie w od-
niesieniu do konstrukcji wzajemnych relacji między poszczególnymi władza-
mi, które to bez dwóch zdań nie czynią zadość postulatowi ich zrównoważenia. 
Niemniej ze względu na dużą popularność społeczną lewellerów, nie można 
im odmówić istotnego wkładu z rozpowszechnianie koncepcji podziału władz. 

Na zakończenie tej części pracy, jeszcze raz podkreślić należy ogromne 
zainteresowanie problematyką ustroju państwa i modelem władzy podzielo-
nej, jakie miało miejsce w XVII-wiecznej Anglii. Przedstawione powyżej zało-
żenia i koncepcje różnych myślicieli (nie wszystkich oczywiście, lecz tych naj-
ważniejszych) tylko to potwierdzają. Sformułowane założenia nie były jednak 
co prawda w pełni doskonałe. Częstokroć brakowało im pogłębionej analizy 
poruszanych zagadnień, szczegółowości w czynionych rozważaniach, jak też 
bardziej precyzyjnego skonstruowania powiązań między wyodrębnionymi 
władzami. Niektórym natomiast opracowaniom brak było jakże pożądanego 
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rozgłosu, koniecznego dla upowszechnienia przedstawianych postulatów 
(przykład omówionego dzieła Clementa Walkera). Powyższe mankamenty re-
kompensowała jednak duża ilość powstałych dzieł, które stanowiły inspirację 
dla Johna Locke’a i których to niedoskonałości zostały w przeważającej mierze 
usunięte w jego traktacie.

John Locke -  
naczelny prekursor teorii podziału władz

Koncepcję podziału władz John Locke sformułował w swoim dziele  
pt. „Dwa traktaty o rządzie”, opublikowanym w 1690 r. Wskazuje się iż 
bezpośrednim celem wydania traktatu było usprawiedliwienie zasadności 
rewolucji 1688 r. (Aaron 1965, s. 270, 274). Spór między królem, a parla-
mentem w XVII-wiecznej Anglii, który to John Locke obserwował za życia, 
stanowił dlań zarówno źródło inspiracji przy tworzeniu powyższego traktatu, 
jak i swoiste potwierdzenie potrzeby jego stworzenia. Locke był bowiem nie-
mal stale uwikłany w bieżącą aktywność polityczną i swoje koncepcje rozwi-
jał właściwie rzecz biorąc z pobudek doraźnych (Król 1998, s. 37). Oprócz 
wydarzeń rewolucyjnych w Anglii (opisanych w poprzednim rozdziale), nie-
wątpliwie wpływ na sformułowaną przez angielskiego filozofa teorię podzia-
łu władz miały poczynione przezeń założenia odnoszące się do stanu natury  
i powiązanej z nim koncepcji umowy społecznej. Toteż właśnie te zagadnienia 
należy w pierwszej kolejności omówić przed przejściem do prezentacji modelu 
władzy podzielonej w ujęciu Johna Locke’a. 

Według angielskiego filozofa stan natury stanowi podstawę wszelkich 
rozważań dotyczących powstania i zadań władzy państwowej (Maneli 1962,  
s. 259).  John Locke (2015, s. 256) definiuje go jako: „Stan zupełnej wol-
ności w działaniu oraz rozporządzaniu swymi majątkami i osobami, tak jak 
uznają za właściwe, w granicach prawa natury, nie pytając nikogo o zezwole-
nie, bez zależności od woli innego człowieka”. Oprócz wolności immanentną 
cechą stanu natury jest także równość wszystkich względem siebie, wyrażają-
ca się w braku jakiegokolwiek podporządkowania i podległości (Locke 2015,  
s. 256). Tym samym koncepcja stanu natury jest u Locke’a zupełnie inna 
niż u Hobbesa - nie jest to okres powszechnej wojny, strachu i nędzy, lecz 
czas wolności, równości i względnej pomyślności ludzi (Baszkiewicz 1968,  
s. 283). Przysługująca każdemu w stanie natury wolność, nie upoważnia 
jednak człowieka do czynienia wszystkiego cokolwiek zechce. Dzieje się tak 
dlatego, iż w stanie tym rządzi prawo natury, które każdy bez wyjątku musi 
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przestrzegać (Locke 2015 s. 257-258). W związku z tym pojawia się bardzo 
istotne pytanie: kto ma stać na straży prawa natury i egzekwować jego prze-
strzeganie w związku z brakiem wyodrębnionych organów władzy do tego 
powołanych, przy jednoczesnym występowaniu powszechnej, wzajemnej ju-
rysdykcji? Odpowiedzi brzmi: każdy człowiek. Locke (2015, s. 258) stwierdza 
następująco: „Przestrzeganie prawa natury spoczywa w ręku każdego człowie-
ka, każdy jest uprawniony do ukarania naruszającego to prawo w takim stop-
niu, w jakim może to powstrzymać jego pogwałcenie”. 

 Taki stan rzeczy, gdzie brak jest wyraźnie określonych reguł postę-
powania, a każdy jest władcą, sędzią i egzekutorem jednocześnie, musi z ko-
nieczności prowadzić do chaosu, sytuacji permanentnego zagrożenia ze strony 
każdego człowieka, stanu niepewności oraz ciągłego strachu przed zewsząd 
czyhającymi niebezpieczeństwami. Tym samym w stanie natury nikt nie ma 
gwarancji, że jego dobra: osobiste, jak i materialne będą zachowane, gdyż  
w każdej chwili mogą zostać naruszone. Jednocześnie przed owym narusze-
niem człowieka może ochronić tylko on sam, gdyż brak jest jakichkolwiek 
wyodrębnionych instytucji, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa. 
Można zatem powiedzieć, iż stanem natury rządzi prawo dżungli, albowiem 
przetrwać w nim mogą jedynie najsilniejsze jednostki, które będą w stanie 
ochronić siebie i swoich bliskich przed atakami innych. 

Wszystko to sprawia, iż ludzie dla własnego dobra występują ze stanu 
natury, tworząc polityczną wspólnotę. Locke (2015 s. 329) wszak wyraźnie 
wskazuje, iż: „Tym wielkim i naczelnym celem, dla którego ludzie łączą się 
we wspólnotach i sami podporządkowują się rządowi jest zachowanie ich 
własności”. Wyjaśnić przy tym należy, iż termin własność występuje u an-
gielskiego filozofa w dwóch znaczeniach: węższym i szerszym. W pierwszym  
z nich mamy do czynienia z powszechnie znanym rozumieniem słowa wła-
sność, jako mienie, majątek, dobytek materialny. Natomiast w znaczeniu 
szerszym, własność obejmuje także osobę samą w sobie, a zatem wszystkie 
związane z nią atrybuty - w szczególności: życie i wolność (por. Ziembicki 
2009 s. 10). Oczywiście w omawianym przypadku chodzi o własność w ujęciu 
szerszym. 

John Locke nie ogranicza się jednak do wskazanego powyżej stwierdze-
nia zgodnie, z którym wystąpienie ze stanu natury jest konieczne dla ochrony 
własności. Wskazuje bowiem także na trzy słabości stanu natury, uzasadnia-
jące ową konieczność jego porzucenia na rzecz państwowej wspólnoty (por. 
Locke 2015, s. 329). Pierwsza słabość stanu natury odnosi się do braku  
w nim stanowionego prawa, które to powszechnie akceptowane, stanowiłoby 
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podstawę orzekania we wszystkich sprawach. Co się tyczy prawa natury to 
Locke wskazuje, iż ludzie nie wiedzą o nim zbyt wiele i przeważnie w ogóle 
nie uznają go za prawo. Druga słabość stanu natury ujawnia się w braku zna-
nego i bezstronnego sędziego, który rozstrzygałby spory zgodnie z przyjętym 
prawem. Locke (2015, s. 262) charakteryzuje mankament ten następująco: 

„Niedogodności stanu natury z pewnością muszą być wielkie, skoro ludzie 
mogą w nim być sędziami we własnych sprawach, a łatwo wyobrazić sobie, że 
ten kto był tak niesprawiedliwy, iż wyrządził krzywdę swojemu bratu, rzadko 
będzie tak sprawiedliwy by skazać siebie”. Trzecia słabość stanu natury polega 
na braku władzy, która to byłaby zdolna wykonywać słuszne wyroki. W stanie 
natury osoba winna przestępstwa może bowiem skutecznie ochronić się przed 
należną jej karą, jeśli posiada ku temu dość sił. 

Zważyć należy, iż powyżej przedstawione trzy słabości stanu natury sta-
nowią a contrario trzy pożądane dla ochrony własności cechy państwa, które 
uzasadniają porzucenie dlań stanu natury. Mimo iż Locke o tym bezpośred-
nio nie pisze, to jednak z analizy powyższego wyraźnie wynika, iż za każdą  
z trzech słabości stanu natury stoi brak odpowiedniej władzy państwowej.  
W pierwszym przypadku chodzi o władzę ustawodawczą, w drugim o władzę 
sądowniczą, a w trzecim o władzę wykonawczą. Skoro wskazane zostało, iż 
z uwagi na uniemożliwiające ochronę własności mankamenty stanu natury, 
ludzie rezygnują zeń na rzecz stanu wspólnoty państwowej, pozostaje wyja-
śnić na jakich zasadach i w jaki sposób odbywa się przejście z jednego stanu  
w drugi. Otóż społeczeństwo państwowe powstało na skutek umowy spo-
łecznej zawartej zdaniem Locke’a poprzez zgodę powszechną. W pierwszej 
kolejności grupa ludzi jednoczy się i rezygnuje z używania swojej, danej przez 
prawo natury władzy na rzecz ogółu (por. Maneli 1962, s. 265, 270). Tym 
sposobem powstaje społeczeństwo. Warunkiem sine qua non dla jego kreacji 
jest zatem dokonanie na jego rzecz aktu cesji władzy, jaka pierwotnie przysłu-
guje każdej jednostce. 

W stanie natury człowiek ma według Locke’a dwojakiego rodzaju wła-
dzę. Pierwsza władza polega na tym, iż może on czynić wszystko co uzna za 
stosowne i konieczne dla ochrony siebie samego i innych w ramach prawa 
natury. Natomiast druga władza wyposaża człowieka w prawo karania prze-
stępstw przeciwko prawom natury. Pierwszą władzę człowiek przenosi jedynie 
w części - w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne dla ochrony jego samego 
oraz reszty społeczeństwa. Z kolei drugą władzę ceduje na rzecz społeczeństwa  
w całości. Jak wskazuje John Locke, powyżej zaprezentowane akty cesji  
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stanowią genezę powstania obydwu władz - ustawodawczej i wykonawczej 
(por. Locke 2015, s. 330 –331).

Społeczeństwo polityczne nie może rządzić jako całość, toteż wyła-
nia rząd, który jest całkowicie od wspólnoty uzależniony (por. Król 1998,  
s. 39). W takich okolicznościach na mocy kontraktu rządu ze społeczeństwem 
powstaje państwo. Zatem u Locke’a umowa społeczna skonstruowana jest 
dwuetapowo: wpierw zawierana między jednostkami, powołuje do życia spo-
łeczeństwo, następnie zawarta między społeczeństwem a władzą tworzy pań-
stwo (Izdebski 1955, s. 136). 

Skonstatować należy, iż umowa społeczna wywołuje skutki o niezmier-
nie istotnym znaczeniu. Prowadzi bowiem do powstania państwa, które za-
pewnia ochronę własności, eliminując tym samym istniejące w stanie natury 
poczucie ciągłego lęku, strachu, czy niepewności. Warto przy tym pamiętać, 
iż wszystko ma swoją cenę. W tym przypadku wyraża się ona w zmodyfiko-
wanej przez umowę, strukturze społeczeństwa. Mianowicie przed zawarciem 
umowy społecznej, w stanie natury wszyscy ludzie są równi, natomiast po 
zawarciu umowy - w społeczeństwie politycznym dzielą się na rządzących  
i rządzonych (Aaron 1965, s. 272). Niemniej poniesione przez ludzi koszty są 
zdecydowanie niższe od zysku, jaki osiągają poddając się zwierzchnictwu pań-
stwa. Owo bowiem zapewnia ochronę najważniejszej dla każdego człowieka 
wartości, jaką jest własność.

Samo powstanie państwa nie jest jednak wystarczające dla zapewnienia 
ochrony własności w sposób w pełni skuteczny. Może się bowiem zdarzyć, 
iż cała władza w państwie zostanie skupiona w rękach jednostki bądź wą-
skiej grupy osób, która sprawować ją będzie w sposób despotyczny, poprzez 
arbitralne narzucanie swojej niczym nieograniczonej woli. Taki stan rzeczy 
zdaniem Locke’a (215, s. 337) stwarzałby ludziom warunki jeszcze gorsze od 
tych jakie mieli w stanie natury. Toteż konieczne dla zapewnienia efektywnej 
ochrony własności jest zagwarantowanie takiego modelu władzy w państwie, 
który skutecznie będzie uniemożliwiał powstanie rządów absolutnych. Najle-
piej cel ten realizuje zasada podziału władz. John Locke - w pełni tego świado-
my - właśnie na niej postuluje oprzeć ustrój państwa. 

Angielski filozof rozróżnia władzę ustawodawczą, wykonawczą i federa-
tywną wspólnoty. Stosunki między władzami nie opierają się stricte na zasadzie 
równorzędności. Locke bowiem wyraźnie wskazuje, iż spośród trzech władz 
to legislatywa jest najwyższą władzą wspólnoty.  Argumentuje to poprzez od-
wołanie się do koncepcji umowy społecznej, pisząc następująco: „Wielki cel 
dla którego ludzie wstępują do społeczeństwa stanowi korzystanie w pokoju 
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i bezpieczeństwie z ich własności, potężnym za środkiem bądź instrumen-
tem temu służącym jest ustanowione w tym w społeczeństwie prawo” (Locke 
2015, s. 333). Zatem supremację legislatywy, angielski filozof uzasadnia po-
przez uwypuklenie ważkości głównej funkcji tej władzy, jaką jest stanowienie 
prawa. Z uwagi na fakt, iż własność jest najwyższym dobrem, zaś prawo jest 
najlepszym instrumentem ochrony tego dobra, toteż z tego względu legislaty-
wa, która stanowi prawo jest władzą najwyższą. Wynika z tego, iż filozof róż-
nicuje funkcje państwa na mniej i bardziej ważne, przy czym tworzenie norm 
powszechnie obowiązujących stanowi najważniejszą, bo najbardziej doniosłą 
w swoich skutkach kompetencję władczą. 

Mimo, że legislatywa jest najwyższą władzą wspólnoty, nie oznacza to 
iż może działać w pełni swobodnie. Locke (por. 2015, s. 340-341) wymienia 
cztery konkretne ograniczenia władzy ustawodawczej. Po pierwsze ma ona 
rządzić na mocy powszechnie znanych, stanowionych przepisów. Tworzo-
ne przepisy muszą być sprawiedliwe, nie mogą różnicować ich adresatów ze 
względu na pełnione funkcje, czy posiadany majątek, prowadząc w konse-
kwencji do niedopuszczalnej dyskryminacji. Co istotne parlamentarzyści two-
rzący prawo, nie są spod niego wyjęci - tak jak wszyscy podlegają obowiązu-
jącym powszechnie przepisom. Po drugie, prawo tworzone przez legislatywę 
winno być ustanawiane tylko i wyłącznie dla dobra ludu. Jest to wyraz swo-
istego zobowiązania władzy, będącego następstwem przekazania jej potrzebnej 
do rządzenia legitymizacji przez lud. Członkowie społeczeństwa upoważniają 
swoich reprezentantów. Ci rządzić powinni w związku z tym, zgodnie z wolą 
społeczeństwa i podejmować decyzje leżące w jego interesie. Po trzecie legi-
slatywa nie może pozbawić nikogo, bez jego zgody żadnej części jego własno-
ści3. Wynika to z głównego założenia leżącego u podstaw koncepcji umowy 
społecznej. Przypomnijmy, iż ludzie wstępują do społeczeństwa aby chronić 
własność, zatem celem zasadniczym każdego rządu jest zapewnienie gwarancji 
dla jej ochrony. Wreszcie po czwarte, legislatywa nie może przekazać nikomu 
innemu władzy tworzenia przepisów. Mamy tu zatem do czynienia z zakazem 

3 Sformułowania tego nie należy wszak rozumieć w pełni dosłownie, gdyż wówczas można 
byłoby dojść do wniosku, iż Locke uzależnia opodatkowanie społeczeństwa od indywidualnej 
zgody, wyrażonej przez każdego członka tej społeczności, a przecież powszechnie wiadomo, iż 
nikt podatków chętnie nie płaci - traci bowiem w ten sposób część swojej własności. Locke 
(2015, s. 339) jednak wysuwa następujące twierdzenie w tej kwestii: „Rządy nie mogą 
sprawować władzy, jeśli nie będą wspierane wielkim nakładem środków, dlatego słuszne jest, 
aby każdy, kto cieszy się ich opieką, opłacał proporcjonalnie do swego majątku jego ochronę. 
Musi to jednak nastąpić za jego zgodą, to znaczy za zgodą większości wyrażoną przez nią samą 
bądź przez jej wybraną reprezentację”. Tym samym angielski filozof dopuszcza możliwość 
opodatkowania ludu, pod warunkiem, iż obowiązek ten zostanie nałożony przez legislatywę.  
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delegacji kompetencji, stanowiącej rdzeń całej władzy ustawodawczej. Na 
podstawie powyższego można dokonać dwojakiego podziału przedstawio-
nych ograniczeń władzy ustawodawczej. Otóż pierwsze i czwarte ograniczenie 
ma charakter formalny – dotyczy procedur i ram funkcjonowania legislatywy. 
Natomiast drugie i trzecie ograniczenie ma charakter materialny – formułu-
je nakazy, zakazy, a także powinności odnoszące się do treści stanowionych 
przez legislatywę praw. 

Omawiając charakter legislatywy, warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na poglądy angielskiego filozofa w kwestii składu i struktury parlamentu. Je-
śli chodzi o pierwszą z nich, to myśliciel zdecydowanie optuje za zmiennym 
składem osobowym organów władzy ustawodawczej. W przeciwnym wypad-
ku lud zostałby narażony na pogwałcenie ich praw przez stale urzędujących 
piastunów legislatywy. Stanowisko to Locke (2015, s. 338) wyraża następu-
jącymi słowami: 

Oto na czym polega błąd, gdy myśli się, że władza najwyższa, bądź legi-
slatywa jakiejś wspólnoty mogą postępować jak chcą i arbitralnie dysponować 
majątkiem poddanych lub pozbawiać ich jego części według swego upodoba-
nia. Znacznie mniej należy obawiać się tego pod władzą rządu, gdzie cała legi-
slatywa bądź tylko jej część znajduje się w zgromadzeniu o zmiennym składzie, 
a jej członkowie po rozwiązaniu zgromadzenia są poddanymi podlegającymi 
prawom powszechnym swego kraju na równi z pozostałymi. Natomiast pod 
władzą rządów, gdzie legislatywa należy do jednego, stale urzędującego zgro-
madzenia lub jednego człowieka jak w monarchiach absolutnych, zachodzi za-
wsze niebezpieczeństwo, że uznają oni, iż ich interesy są odrębne od pozostałej 
części społeczności i będą skłonni powiększać swoje bogactwa i władzę przez 
pozbawienie ludu tego co sami uznają za stosowne.

 Jeśli zaś chodzi o strukturę legislatywy, to Locke opowiada się za dwu-
izbowym parlamentem. Na wzór angielski myśliciel rozdziela władzę prawo-
dawczą między arystokrację skupioną w Izbie Lordów, a burżuazję i kapitali-
styczne ziemiaństwo skupione w Izbie Gmin (Małajny 1985, s. 60). 

Po analizie kształtu legislatywy, jaki przybiera ona w koncepcji Locke’a, 
należy teraz przejść do analogicznego omówienia władzy wykonawczej. Zgod-
nie z założeniami angielskiego filozofa, jej sprawowanie należeć ma do króla  
i jego ministrów (Dubel 2012, s. 231).  Warto zaznaczyć, iż król nie sprawuje 
władzy w okresie konkretnej kadencji, gdyż takowa w jego przypadku nie 
występuje. Monarcha panuje od momentu wstąpienia na tron do śmierci. Nie 
oznacza to jednak, iż nie może zostać w trakcie swoich rządów odwołany. Taka 
możliwość istnieje, co wynika z charakteru władzy wykonawczej – delegowanej 



52

JAKUB SROMECKI

od suwerena jakim jest lud na rzecz monarchy. Przy czym jak wskazuje Le-
szek Pszczółkowski: (1965, s. 144) „Lud tak długo zostaje pozbawiony wła-
dzy, jak długo rząd spełnia należycie wszystkie swoje obowiązki”. Zatem  
w przypadku naruszenia przez monarchę naturalnych praw ludzkości, lud 
może pozbawić go władzy. 

Co się tyczy samej istoty kompetencyjnej egzekutywy, to wskazać na-
leży, iż koncentruje się ona na wykonywaniu praw i w ramach tych praw na 
czynieniu wszystkiego, co jest konieczne dla ochrony interesów, zarówno pu-
blicznych jak i prywatnych (Maneli 1962, s. 273). Mówiąc o uprawnieniach 
władczych egzekutywy, nie sposób pominąć przypisanej do niej konstrukcji 
prerogatywy. Locke (2015, s. 351) definiuje ją jako: „władzę działania według 
własnego uznania dla dobra publicznego poza nakazami prawa, a czasem na-
wet wbrew nim”. Zdarza się iż niektórzy autorzy, zapewne w oparciu o powyż-
sze stwierdzenie traktują prerogatywę jako odrębną władzę. Takie stanowisko 
prezentuje dla przykładu Leszek Pszczółkowski, (1965, s. 142) który to opi-
suje prerogatywę jako oddzielną władzę, w konsekwencji wskazując, iż Locke 
wyróżnia nie trzy, lecz cztery rodzaje władz. Powyższego twierdzenia nie moż-
na jednak w żadnym wypadku uznać za trafne. Prerogatywa nie jest wyodręb-
nioną władzą, z racji faktu, iż Locke traktuje ją jako szczególne uprawnienie, 
przysługujące władzy wykonawczej. Wskazuje na to także struktura samego 
traktatu. Otóż o władzy ustawodawczej, wykonawczej i federatywnej łącznie 
mówi rozdział XII. Natomiast o prerogatywie traktuje rozdział XIV (Locke 
2015, s. 341, 350). Toteż w pełni zgodzić się trzeba z Mieczysławem Manelim, 
(1962, s. 275) który stwierdza iż: „Prerogatywa stanowi jedynie ograniczony 
przywilej władzy, uprawniający do działania tylko dla dobra publicznego i jed-
nostkowego bez specjalnych przepisów prawnych”. Na aprobatę zasługuje tak-
że stanowisko w tej kwestii wyrażone przez Johna Dunna, (1975, s. 148–149) 
który wskazuje, iż: „Prerogatywa stanowi rozszerzenie władzy wykonawczej, 
rezerwuar kompetencji, który przypisuje się jej z socjologicznej konieczności, 
ponieważ działalność legislacyjna jest z natury niezdolna do przewidzenia peł-
nej złożoności rzeczywistych okoliczności społecznych”. 

Z przytoczonych definicji prerogatywy wyraźnie widać, iż stanowi ona 
uprawnienie o dyskrecjonalnym charakterze, przysługujące władzy wykonaw-
czej. Co istotne korzystanie z przywileju prerogatywy nie jest dowolne, podle-
ga bowiem stosownemu ograniczeniu. Ograniczeniem tym jest cel dla którego 
konstrukcja prerogatywy została stworzona, a mianowicie działalność dla do-
bra ludu, kiedy wymaga tego sytuacja, a normalne środki są niewystarczające. 
Toteż władza wykonawcza, korzystać z prerogatywy może tylko i wyłącznie 
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gdy wymaga tego powyższy cel. Warto w tym miejscu podkreślić, iż Locke 
przedstawia dwa przykłady sytuacji, które uzasadniają skorzystanie z preroga-
tywy. Pierwszą sytuację angielski filozof (2015, s. 351) opisuje następująco: 

Ponieważ ustawodawcy stanowiąc prawa nie mogą przewidzieć, ani za-
planować tego wszystkiego, co może być korzystne dla społeczności, wyko-
nawca praw jest na mocy powszechnego prawa natury uprawniony do czy-
nienia pożytku ze swej władzy dla dobra społeczeństwa w wielu sytuacjach, 
kiedy prawa państwowe nie pozostawiły żadnych wytycznych, do czasu aż 
legislatywa będzie mogła w dogodnym czasie zebrać się i zająć nimi. 

Powyższy przypadek, skutkujący skorzystaniem z prerogatywy ma miej-
sce w sytuacji niepewności obrotu prawnego, kiedy to brak jest konkretnego 
przepisu, pasującego do panującej rzeczywistości i tym samym nie ma możli-
wości dokonania rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie w oparciu o powszech-
nie obowiązujące prawo. Natomiast o drugiej sytuacji Locke (2015, s. 351) 
pisze następująco: 

W wielu wypadkach może zdarzyć się że ścisłe i sztywne przestrzeganie 
prawa może przynieść szkody, a człowiek czasami swoim postępowaniem, za-
sługujący na nagrodę bądź wybaczenie, może przekroczyć granicę prawa, które 
nie zna takich rozróżnień dotyczących osób. Dlatego słuszne jest, aby w wielu 
sprawach rządzący dysponował władzą łagodzenia surowości prawa i wyba-
czania niektórym przestępcom, gdyż celem rządu jest zachowanie wszystkich  
i w takim stopniu jak to możliwe można darować nawet winnym, jeżeli nie-
winni nie poniosą przy tym uszczerbku. 

Ten przypadek z kolei jest odmienny od wcześniejszego, albowiem  
w przeciwieństwie do niego nie mamy tu do czynienia z brakiem przepisów 
prawa. Te są, aczkolwiek w realiach danej sprawy nie dają sprawiedliwego 
rozstrzygnięcia, gdyż nie przewidują nadzwyczajnych okoliczności, jakie to 
uzasadniać mogą na przykład złagodzenie wymiaru kary. Toteż w takim przy-
padku prerogatywa umożliwia miarkowanie wynikającego z przepisów roz-
strzygnięcia, tak aby zgodnie z zasadą proporcjonalności dostosować wyrok 
do wagi popełnionego czynu, uwzględniając przy tym wszystkie okoliczności 
sprawy.

Trzecią wyróżnioną przez Locke’a władzą jest władza federatywna.  
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na pojawiające się w literatu-
rze różne nazewnictwo tej władzy. Dla przykładu Janusz Justyński (2009,  
s. 230) określa ją mianem władzy federacyjnej, z kolei Mieczysław Maneli (1962,  
s. 273) posługuje się zwrotem: władza konfederacyjna. Te rozbieżności wy-
nikają zapewne z odmienności w tłumaczeniu traktatu angielskiego filozofa. 
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Przy czym nie mają one większego znaczenia, gdyż co ciekawe Locke (2015, 
s. 342) nie przywiązuje wagi do nazewnictwa tej władzy, pisząc tak: „Jeśli 
tylko właściwie się ją rozumie to jej nazwa jest dla mnie rzeczą obojętną”. 
Tak więc wystarczy, idąc za wskazaniem angielskiego filozofa zrozumieć ową 
władzę, co umożliwi ukazanie jej istoty. Locke (2015, s. 342) ilustruje ją jako: 

„władzę uprawnioną do prowadzenia wojny i zawierania pokoju, przymierzy  
i aliansów oraz prowadzenia wszelkich spraw z osobami i społecznościami spo-
za wspólnoty”. 

Z powyższego opisu wyraźnie wynika, iż domeną władzy federatywnej 
jest polityka zagraniczna państwa. W związku z faktem, iż powszechnie przyj-
muje się że władza wykonawcza rządzi państwem, zaś na rządzenie składa się 
zarówno prowadzenie polityki wewnętrznej jak i zagranicznej, toteż wyodręb-
niona przez Locke’a władza federatywna jest przeważnie łączona właśnie z wła-
dzą wykonawczą. Ponadto z uwagi na wspomniane powiązanie, kwestionuje 
się zasadność wyodrębnienia władzy federatywnej, gdyż de facto stanowi ona 
element składowy przynależny do zakresu uprawnień klasycznie pojmowanej 
egzekutywy. Dla przykładu Lech Dubel (2012, s. 231) wskazuje, iż: „Władza 
federatywna jest rodzajem władzy wykonawczej i dotyczy stosunków między-
narodowych”. Natomiast Hubert Izdebski (1995, s. 148) pisze następująco: 

„Locke wyodrębniał jeszcze trzecią władzę – federacyjną, odnoszącą się do sto-
sunków z innymi państwami – ale raczej jako funkcję, a nie odrębną władzę”. 

Wyżej wymieniony katalog władz nie obejmuje judykatywy. Dzieje się 
tak dlatego, iż Locke nie wyróżniał odrębnej władzy sądowniczej. Sądy były 
dla angielskiego filozofa częścią władzy wykonawczej, gdyż w ich kompetencji 
leżało stosowanie prawa (Baszkiewicz 1968, s. 287). Warto zaznaczyć, iż Loc-
ke, co prawda nie wyodrębniał samodzielnej władzy sądowniczej, jednakże  
w swoim traktacie wielokrotnie akcentował zasadę niezależności sądów.  
Angielski filozof bez wątpienia miał świadomość jak duże znaczenie dla posza-
nowania i ochrony praw oraz wolności ma rozstrzyganie sporów przez nieza-
wisłych sędziów. Dobitnie świadczy o tym fakt, (który we wcześniejszej części 
pracy był już prezentowany, a który jeszcze raz należy przywołać) iż Locke za 
jedno z największych zagrożeń dla ochrony własności w stanie natury uzna-
je brak powołanego i bezstronnego sędziego, rozstrzygającego spory zgodnie  
z przyjętym prawem, co prowadzi do stronniczych i nieobiektywnych wy-
roków. Zlikwidowanie owego mankamentu stanowi warunek sine qua non 
zabezpieczenia własności. Uznać zatem należy, iż występowanie niezależnych 
sędziów stanowi bardzo ważny element w całej koncepcji angielskiego filozofa. 
Toteż zdecydowanie nie można zgodzić się z Ryszardem Małajnym, (2001, 
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s. 190) który pisał o „swoistej degradacji władzy sądowniczej” w założeniach 
Johna Locke’a. Takie określenie sądownictwa pasuje jeśli już to do postula-
tów formułowanych przez Monteskiusza, a nie do tych prezentowanych przez 
angielskiego myśliciela. Wszak Locke nie wyodrębnia władzy sądowniczej, 
jednakże eksponuje ogrom znaczenia, jaki odgrywają niezawiśli sędziowie  
w ustroju każdego państwa. Z kolei Monteskiusz, co prawda wyodrębnia wła-
dzę sądowniczą, lecz określa ją mianem „niewidzialnej i żadnej”, a samych 
sędziów traktuje marginalnie, jako „usta które wygłaszają brzmienie praw” 
(Monteskiusz 1997, s. 138, 142). Warto pamiętać, iż władzę sądowniczą two-
rzą sędziowie, co sprawia, iż odpowiedni stosunek do nich, przekłada się na 
postrzeganie całej władzy jaką sprawują. Toteż należy stwierdzić, iż wskazywa-
nie na niższą wartość koncepcji podziału władz w ujęciu Locke’a względem tej 
zaprezentowanej przez Monteskiusza, jedynie przez pryzmat braku wyodręb-
nienia przez tego pierwszego władzy sądowniczej, jest nie do zaakceptowania, 
jako pogląd całkowicie nietrafny, ukazujący brak odpowiedniej znajomości 
przez osobę go głoszącą dzieł obydwu myślicieli. Zaznaczyć należy, iż nie wy-
odrębnienie przez Locke’a władzy sądowniczej, było z pewnością uwarunko-
wane angielskimi realiami, odmiennymi od tych jakie panowały we Francji. 
Pomijając sądy przysięgłych, w Anglii działały także centralne sądy królewskie, 
stanowiące narzędzie absolutyzmu, które to jednak zostały zniesione podczas 
rewolucji, stąd też problem niezależności sądów od władzy wykonawczej, nie 
był w Anglii tak ostry jak we Francji (Baszkiewicz 1968, s. 287). 

Po dokonanej charakterystyce każdej z wyodrębnionych przez Locke’a 
władz, należy teraz przejść do przedstawienia zachodzących między nimi 
powiązań. Analiza niniejszej materii zostanie przeprowadzona na dwóch 
płaszczyznach, przy czym pierwsza ukaże relacje istniejące między władzą 
ustawodawczą a władzą wykonawczą, natomiast druga zilustruje powiązania 
zachodzące między władzą wykonawczą a władzą federatywną. 

Rozpoczynając omawianie pierwszej z powyższych relacji wskazać 
wpierw należy, iż Locke postuluje nie tylko przedmiotowe, ale także podmio-
towe oddzielenie legislatywy od egzekutywy, tak aby w konsekwencji każda  
z tych władz sprawowana była przez inne osoby. Angielski filozof (2015,  
s. 341) opisuje tę kwestię następująco: 

Gdyby jednak te same osoby, które sprawują władzę tworzenia przepi-
sów, miały również w swych rękach władzę ich wykonywania, stanowiłoby to 
już zbyt wielką pokusę dla ludzkiej słabości skłonnej do przechwycenia wła-
dzy. Mogłyby zwolnić się same od posłuszeństwa, prawom które ustanowiły, 
a wtedy prawo przez nich tworzone i wykonywane służyłoby ich własnym, 
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prywatnym interesom. Doszłoby do tego, że ich interesy byłyby różne od 
reszty społeczności, sprzeczne z celem społeczeństwa i rządu. 

Zatem można wskazać, iż Locke konieczność oddzielenia legislatywy od 
egzekutywy i w konsekwencji powierzenia obydwu władz w inne ręce, upatru-
je w ochronie interesów społeczeństwa – bez wskazanego oddzielenia doszłoby 
bowiem do tyrani, gdzie rządzący dbaliby tylko i wyłącznie o własne interesy, 
nie zważając przy tym na dobro społeczności od której ową władzę otrzymali 
i na rzecz dobra której ową władzę winni sprawować. 

Tym co klarownie rozróżnia, a także oddziela obydwie władze jest od-
mienny okres ich funkcjonowania.  Locke (2015, s. 345–346) zagadnienie to 
prezentuje następująco: „Nie jest konieczne ani zawsze potrzebne, były legi-
slatywa funkcjonowała nieprzerwanie. Ale absolutnie konieczne jest aby tak 
funkcjonowała władza wykonawcza. Nie zawsze istnieje potrzeba by stanowić 
nowe prawa, natomiast zawsze istnieje konieczność wykonywania tych, które 
zostały już ustanowione”. Z powyższym koresponduje także inna wypowiedź 
angielskiego myśliciela (2015, s. 341) o następującym brzmieniu: „Przepisy 
prawa są tworzone od razu lub w krótkim czasie, mają jednak trwałą i sta-
łą moc obowiązującą”. Z przytoczonych cytatów wynika, iż w założeniach 
Locke’a ciągłość funkcjonowania odnosi się jedynie do władzy wykonawczej 
(także władzy federatywnej). Działalność legislatywy winna mieć natomiast 
charakter okresowy, nie zaś permanentny – tak jak to ma miejsce w przy-
padku egzekutywy. Uzasadnienie dla powyższego postulatu jest nader cieka-
we, a przy tym racjonalne. Otóż Locke, za podstawę argumentacji przyjmuje 
dystynkcję czasową między tworzeniem prawa a jego obowiązywaniem, co 
następnie odnosi do istoty obydwu władz - formułując powyższą tezę o od-
miennych okresach funkcjonowania egzekutywy i legislatywy.

Mówiąc inaczej, angielski filozof wskazuje, iż proces stanowienia prawa 
dokonuje się w stosunkowo krótkim czasie. Z kolei obowiązywanie prawa już 
ustanowionego ma charakter długotrwały – nie jest tak jak proces legislacyjny 
czasowo limitowane. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie prawa jest nierozerwal-
nie związane z jego obowiązywaniem, (nie można bowiem egzekwować praw, 
które nie obowiązują) a to ostatnie ma trwały charakter, toteż egzekwowanie 
praw musi być realizowane permanentnie. Jak wiadomo - kompetencja ta 
należy do władzy wykonawczej, zatem aby ją permanentnie realizować, musi 
egzekutywa funkcjonować nieprzerwanie. Natomiast proces tworzenia prawa 
jest czasowo ograniczony, co sprawia, iż działalność legislatywy, do której owa 
kompetencja należy, także winna być czasowo ograniczona. Locke dodatkowo 
wskazuje, iż nie tylko długość procesu legislacyjnego, lecz także jego zasadność 
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warunkuje możliwość jedynie okresowego działania władzy ustawodawczej - 
nie zawsze bowiem istnieje potrzeba tworzenia nowych przepisów.

Traktując o braku konieczności nieprzerwanego działania legislatywy, 
Locke wskazuje tu zasadniczo na dwie możliwości. Zgodnie z pierwszą, par-
lament ma funkcjonować w z góry ustalonym przedziale czasowym, mając 
charakter organu kadencyjnego4. Natomiast w ramach drugiej możliwości, 
Parlament zwoływany jest doraźnie, jeśli wymagają tego okoliczności - na czas 
potrzebny do uchwalenia nowych, czy też zmiany bądź uchylenia dotychcza-
sowych praw. (por. Locke 2015, s. 346–347). Locke wymieniając obydwie 
możliwości nie opowiada się jednoznacznie za którąkolwiek z nich. Jednakże 
analizując szczegółowo traktat, można dojść do wniosku, że angielski filo-
zof skłania się bardziej w stronę funkcjonowania Parlamentu w trybie doraź-
nego zwoływania izb. Świadczyć o tym mogą słowa Locke’a, (2015, s. 349)  
w których to tak przedstawia główny mankament kadencyjnego funkcjono-
wania legislatywy: „Tak więc często dochodzi do tego, że pod władzą takiego 
rządu, gdzie część legislatywy składa się z reprezentantów wybieranych przez 
lud, upływ czasu powoduje, że reprezentacja taka staje się bardzo nierów-
na i nieproporcjonalna, nie odpowiada celom do których pierwotnie została 
ustanowiona”. W takim przypadku nie można zmienić składu Parlamentu, 
z funkcjonowania, którego lud nie jest zadowolony, przed upływem kaden-
cji, toteż jest to wielka niedogodność, na którą zdaniem Locke’a nie ma rady 
(Locke 2015, s. 349). 

Z ukazanymi dwoma formami funkcjonowania legislatywy powiązane są 
odpowiednie uprawnienia egzekutywy. Otóż jeśli parlament ma charakter ka-
dencyjny – wówczas konstytucja precyzuje okresy, w których zbiera się i działa 
legislatywa, a zadanie egzekutywy w takim wypadku ogranicza się jedynie do 
zarządzenia wyborów w terminie prawem przepisanym. Natomiast jeśli parla-
ment funkcjonuje doraźnie – wówczas do władzy wykonawczej należy decyzja, 
czy wydarzenia w kraju, bądź stan spraw publicznych uzasadniają konieczność 

4 Zważyć należy, iż funkcjonowanie legislatywy w trybie kadencyjnym można postrzegać 
dwojako. Z jednej strony jako nieprzerwaną działalność parlamentu - jeżeli organ ten 
postrzegamy jako zorganizowaną instytucję, której to kształt, niezależnie od wyborów pozostaje 
niezmienny. Z drugiej strony jako okresową działalność parlamentu - jeśli organ ten postrzegamy, 
przez pryzmat składu, jako zespół osób, który to w mniejszym bądź większym stopniu może 
być po wyborach personalnie zmodyfikowany. W analizowanym przypadku, zastosowanie ma 
właśnie to drugie rozumienie. Jego przyjęcie skutkuje uznaniem parlamentu kadencyjnego  
za organ działający okresowo i w konsekwencji umożliwia odróżnienie takiego stanu rzeczy, 
od sytuacji – która zdaniem Locke’a jest niedopuszczalna, aczkolwiek hipotetycznie możliwa 

– gdy parlament działałby nieprzerwanie, tj. obradowałby stale i stale w takim samym składzie 
osobowym, który to zmieniałby się jedynie w przypadku śmierci któregoś z parlamentarzystów.   
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wezwania do nowych wyborów. Co istotne w razie występowania ostatniego 
przypadku, Locke wyraźnie wskazuje, iż uprawnienie do zwoływania i rozwią-
zywania legislatywy należące do egzekutywy nie daje jej zwierzchnictwa nad 
legislatywą (por. Locke 2015, s. 346–347). 

Powyższe stwierdzenie o braku zwierzchnictwa egzekutywy nad legislaty-
wą, w związku z możliwym jej uprawnieniem do zwoływania tej ostatniej ma 
znaczenie, gdyż w koncepcji angielskiego filozofa (co było już wskazywane) 
to legislatywa jest najwyższą władzą wspólnoty, a władza wykonawcza (także 
federatywna) jest jej podporządkowana. Przy czym owo podporządkowanie 
nie ma charakteru absolutnego - Locke bowiem uzależnia je od tego, czy egze-
kutywa ma udział w legislatywie, czy nie. Filozof (2015, s. 345) swoje stano-
wisko w tej sprawie wyraża następująco: 

Jeśli władza wykonawcza nie należy do osoby, która ma także udział  
w legislatywie, to jest tej legislatywie wyraźnie podporządkowana i przed nią 
odpowiedzialna, może więc według jej uznania zostać zmieniona bądź usu-
nięta. Zatem najwyższa władza wykonawcza nie jest władzą wyłączoną z pod-
porządkowania. Taką jest tylko najwyższa władza wykonawcza, która została 
nadana komuś kto ma udział w legislatywie i dlatego nie zna żadnej wyższej 
legislatywy, której podlegałby nadal i przed którą byłby odpowiedzialny, sam 
bowiem się do niej przyłącza i z nią się zgadza. Nie jest bardziej podporządko-
wany niż jemu samemu wydaje się stosowne, a więc jak z pewnością możemy 
przyjąć – bardzo mało.

Powyżej przytoczonego wskazania angielskiego filozofa nie należy ro-
zumieć w pełni dosłownie, toteż konieczne w tym miejscu jest dokonanie 
stosownych wyjaśnień. Wpierw należy zauważyć, iż owy „udział egzekutywy 
w legislatywie” przejawia się w odpowiednich kompetencjach władzy wyko-
nawczej, które umożliwiają jej wpływ na proces stanowienia prawa. Może to 
być np. prawo inicjatywy ustawodawczej, czy też możność wnoszenia popra-
wek do projektów aktów normatywnych. Przy czym, z powyższego fragmentu 
można wywnioskować, iż Locke ma na myśli przede wszystkim prawo weta 
ustawodawczego i to w formie absolutnej, za pomocą którego egzekutywa 
może odrzucić uchwalony przez Parlament akt, którego by sobie nie życzy-
ła. Idąc dalej angielski filozof przedstawia dwie możliwości, gdzie zgodnie  
z pierwszą - egzekutywa nie ma udziału w legislatywie, zaś zgodnie z drugą 

- egzekutywa ma udział w legislatywie i to właśnie za tą drugą możliwością 
optuje John Locke. Prowadzi ona bowiem do wzmocnienia systemu hamul-
ców i w konsekwencji do większego zrównoważenia obydwu władz. Nale-
ży jednak zaznaczyć, iż posiadanie przez egzekutywę udziału w legislatywie 
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nie sprawia, iż ta pierwsza nie ponosi odpowiedzialności przed Parlamentem. 
Wręcz przeciwnie ową odpowiedzialność egzekutywa ponosi. Słowa Locke’a, 
traktujące odmiennie, należy odczytywać metaforycznie, nie zaś dosłownie. 
Otóż egzekutywa podlega ustanowionym przez legislatywę prawom, których 
musi przestrzegać. Jeśli jednak dana norma jest z konkretnych powodów dla 
egzekutywy wysoce niekorzystna, a ta dysponuje udziałem w legislatywie, 
może użyć weta ustawodawczego, uniemożliwiając uzyskanie przez ową nor-
mę mocy obowiązującej. Wówczas można powiedzieć, iż w takim przypadku 
egzekutywa uwalnia się od możliwości podporządkowania legislatywie, a kon-
kretnie rzecz ujmując – od podległości wobec uchwalonego przez nią konkret-
nego aktu prawnego.

Analizując wpływ egzekutywy na proces legislacyjny należy postawić py-
tanie: jak daleko może on sięgać. Czy weto ustawodawcze jest najdalej idącym 
środkiem wkraczającym w rdzeń uprawnień legislatywy, czy też ingerencja 
w kompetencje legislatywy może być jeszcze większa? Mianowicie, czy eg-
zekutywa może wydawać akty o mocy prawnej równej ustawie Parlamentu? 
Tutaj przypomnieć należy, twierdzenie Locke’a mówiące, iż legislatywa nie 
może przenieść władzy tworzenia przepisów w żadne inne ręce. Wskazanie to 
jednak nie skutkuje koniecznością udzielenia odpowiedzi przeczącej na posta-
wione wyżej pytanie, albowiem w innej części traktatu angielski filozof (2015, 
s. 333) precyzuje swoje stanowisko następująco : 

Legislatywa jest nie tylko najwyższą władzą wspólnoty, ale też świętą  
i niezmienną w tych rękach, w które społeczność kiedyś ją złożyła. Nie może 
zatem wydany w jakiejś innej formie edykt pochodzący od kogoś innego bądź 
wspierany przez jakąś inną władzę mieć siły i mocy obowiązywania prawa, 
jeśli nie ma sankcji tej legislatywy, którą ogół wybrał i powołał.

Tym samym, ze względu na powyższe uznać należy, iż zgodnie z założe-
niami Locke’a egzekutywa może zostać wyposażona w prawo do wydawania 
aktów o mocy równej ustawie Parlamentu, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla 
zapewnienia owym aktom mocy obowiązującej konieczne będzie każdorazo-
wo ich zatwierdzenie przez legislatywę. W przypadku braku owego zatwier-
dzenia, wspomniany akt egzekutywy nie będzie mógł mieć charakteru prawa 
powszechnie obowiązującego.

Warto jeszcze nadmienić, iż odpowiedzialność egzekutywy względem le-
gislatywy nie zawsze ma miejsce. Dzieje się tak w przypadku korzystania przez 
egzekutywę, z przysługującej jej władzy prerogatyw. Wówczas działania w jej 
ramach podjęte przez władzę wykonawczą, nie podlegają ocenie ani kontro-
li legislatywy. Za skutki wykonywania prerogatywy, egzekutywa nie ponosi 
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bowiem odpowiedzialności. Locke (2015, s. 355) potwierdza to w następują-
cych słowach: 

W kwestii prerogatywy pojawia się stare pytanie: kto ma być sędzią orze-
kającym, czy władza ta została odpowiednio użyta? Odpowiem, że między 
nieprzerwanie funkcjonującą władzą wykonawczą, która ma taką prerogatywę, 
a legislatywą zależną od jej woli w sprawie jej zwoływania, nie może być żad-
nego ziemskiego sędziego. 

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że mimo wy-
raźnego akcentowania przez Locke’a kompetencji stanowienia prawa jako 
najważniejszej ze wszystkich funkcji władczych, to jednak trzeba przyznać, 
iż angielski filozof wyposażył nie tylko legislatywę, ale także egzekutywę  
w mechanizmy silnych hamulców ustrojowych, umożliwiających zapewnienie 
stanu równowagi między obydwiema władzami. 

Po omówieniu powiązań między legislatywą a egzekutywą, należy teraz 
przejść do relacji zachodzącej między władzą wykonawczą a władzą federa-
tywną. Istotną kwestią jest w tym przypadku problem rozdzielenia obydwu 
władz. Zgodnie z koncepcją Locke’a władza wykonawcza zajmuje się egze-
kwowaniem przepisów państwowych wewnątrz społeczeństwa, wobec wszyst-
kich jego członków, zaś władza federatywna dba o bezpieczeństwo i interesy 
ogółu na zewnątrz, wobec wszystkich, od których można oczekiwać korzy-
ści bądź szkód (Locke 2015, s. 342). Tym samym angielski filozof rozdziela 
obydwie władze ze względu na aspekt przedmiotowy – różnicując zakres ich 
kompetencji przez pryzmat kierunkowości działania. Władza wykonawcza 
działa wewnątrz wspólnoty – sprawuje zatem politykę wewnętrzną, natomiast 
władza federatywna działa na zewnątrz wspólnoty – sprawuje zatem politykę 
zagraniczną. Ponadto Locke różnicuje każdą z władz ze względu na stopień 
trudności ich wykonywania – wskazując, iż sprawowanie władzy wykonaw-
czej jest zdecydowanie łatwiejsze niż władzy federatywnej. Świadczy o tym 
następujące stanowisko angielskiego filozofa: (2015, s. 342) „Prawa dotyczą-
ce stosunków między poddanymi oraz mające kierować ich postępowaniem 
mogą zawierać odpowiednio dużo wskazówek zachowania się. Ale to, co na-
leży czynić w stosunku do cudzoziemców, zależy w większym stopniu od ich 
działania, różnorodności dążeń i interesów”. 

Za wskazanym rozdzieleniem przedmiotowym obydwu władz, nie idzie 
jednak rozdzielenie podmiotowe, co sprawia iż ta sama osoba może (a nawet 
zdaniem Locke’a powinna) sprawować łącznie władzę wykonawczą i federa-
tywną. Locke (2015, s. 343) stwierdza następująco: 
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Chociaż (…) władze wykonawcza i federatywna w każdej wspólno-
cie są de facto oddzielone, to byłoby trudno w tym samym czasie rozdzielić  
je i złożyć w ręce różnych osób. Równie trudno byłoby władzę wykonawczą 
i federatywną przydzielić osobom, które mogłyby działać oddzielnie. Wtedy 
siła ogółu znalazłaby się pod różnymi rozkazami, co wcześniej czy później 
prowadziłoby do zamętu i zguby. 

Tak więc Locke jedynie częściowo rozdziela władzę wykonawczą od fede-
ratywnej. Owo częściowe rozdzielenie ma zdecydowanie bardziej teoretyczny 
aniżeli praktyczny charakter, toteż w rzeczywistości - z uwagi na sprawowanie 
obydwu władz przez tę samą osobę - jest trudne do zaobserwowania. Wobec 
tego, zasługują na aprobatę, przedstawione wcześniej stanowiska nauki, kwe-
stionujące odrębność władzy federatywnej od wykonawczej. 

Całość dokonanej w tej części pracy analizy, dobitnie pokazuje jak 
ogromne znaczenie przypisać należy założeniom sformułowanym przez Johna 
Locke’a. Wywarły one bowiem fundamentalny wpływ na ukształtowanie się 
teorii podziału władz w jej dojrzałej formie. Ze względu na szczegółowość 
opisu, pogłębioną analizę, wnikliwość czynionych rozważań, wysoką racjo-
nalność argumentacji, jak też nowatorstwo i uniwersalność przedstawionych 
tez, Johna Locke’a bez wątpienia uznać należy za ojca i naczelnego prekursora 
koncepcji podziału władz.

Podsumowanie

Koncepcja podziału władz bez wątpienia stanowi jeden z najważniejszych 
wynalazków ustrojowo-prawnych w dziejach ludzkości. Poprzez rozdzielenie 
najważniejszych sfer działania państwa i przyporządkowanie im odpowied-
nich organów, zapewnia sprawne funkcjonowanie całego kraju. Jednocześnie 
uniemożliwiając kumulację władzy w jednym ośrodku, zabezpiecza poszano-
wanie obywatelskich praw i wolności. Nie może zatem dziwić, iż koncepcja 
podziału władz jest powszechnie stosowana w państwach demokratycznych, 
częstokroć jako zapisana w normach rangi konstytucyjnej, jedna z kardynal-
nych zasad ustroju państwa. 

Niepodważalne walory teorii podziału władz sprawiają, że większego zna-
czenia nabiera określenie jej twórcy. Nie jest to jednak zadanie proste, z uwagi 
na fakt, iż brak jest jednego autora, któremu to można by było przypisać  
w pełni autonomiczne stworzenie omawianej koncepcji od podstaw. Teo-
ria podziału władz bowiem kształtowała się powoli na przestrzeni dziejów,  
w formie stopniowego krystalizowania się jej poszczególnych elementów. 



62

JAKUB SROMECKI

Tym samym częstokroć pojawiające się, wskazywanie Monteskiusza jako 
twórcy koncepcji podziału władz nie jest stwierdzeniem trafnym. Istotne zna-
czenie miały wszak wcześniejsze wydarzenia i dzieła filozofów, które to stano-
wiły źródła inspiracji dla Monteskiusza, bez których to z pewnością francuski  
filozof nie zaprezentowałby swojej koncepcji podziału władz. Mowa tu przede 
wszystkim o okresie XVII –wiecznej Anglii. To właśnie wtedy miały miejsce 
rewolucje angielskie, a także ukazały się Dwa traktaty o rządzie Johna Locke’a.

Angielska wojna domowa doprowadziła do zmiany stosunku między Par-
lamentem, a monarchą. Powszechne stało się rozdzielenie władzy wykonaw-
czej od ustawodawczej. Polityczne wydarzenia w Anglii zdecydowanie zwięk-
szyły zainteresowanie koncepcją podziału władz. Powstawały różnego rodzaju 
opracowania traktujące o teorii podzielonej władzy. Spośród nich, najwięk-
sze znaczenie miał traktat Johna Locke’a, który szczegółowo jak żaden inny, 
opisywał omawianą koncepcję. Zatem dla ukształtowania się teorii podziału 
władz, wydarzenia polityczne rozgrywające się w XVII-wiecznej Anglii oraz 
twórczość Johna Locke’a miały fundamentalne znaczenie. Dobitnie świadczy 
o  tym fakt, iż Monteskiusz w przedstawionej przez siebie koncepcji podzia-
łu władz, w dużej mierze wzorował się na traktacie angielskiego filozofa, zaś 
sam rozdział szósty, w którym zaprezentował omawianą teorię, zatytułował:  

„O ustroju Anglii”. W konsekwencji, stwierdzić należy, iż to w XVII-wiecznej 
Anglii wykształciła się - zarówno w teorii jak i w praktyce - dojrzała postać 
koncepcji podziału władz.
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U progu rywalizacji:  
podboje kolonialne Hiszpanii 

jako głównego rywala Albionu 
na przykładzie ujarzmienia 

Imperium Azteków

Abstrakt: Globalna dominacja Wielkiej Brytanii na arenie między-
narodowej była owocem prowadzonej przez długie lata agresywnej 
polityki, której podstawą były podboje kolonialne osiągnięte dzięki 
zbudowanemu potencjałowi militarnemu oraz silnej gospodarce. Za-
nim jednak Wielka Brytania uzyskała pozycję globalnego hegemona 
musiała stoczyć bezwzględną walkę z innymi mocarstwami Europej-
skimi o światową dominację. W XVI wieku najważniejszym konku-
rentem Brytanii było królestwo Hiszpanii. Poniższy tekst skupia się na 
wydarzeniach jakie miały miejsce na ternach współczesnego Meksyku  
w latach 1517 – 1521, a także na wydarzeniach okres ten poprzedzają-
cych oraz konsekwencjach jakie po owych wydarzeniach miały miejsce. 
W poniższej pracy została przedstawiona polityka kolonialna Hiszpa-
ni jako głównego konkurenta Wielkiej Brytanii na przykładzie hisz-
pańskiego podboju państwa Azteków. Został opisany podbój państwa 
azteckiego przez Hernando Corteza, a także związane z tym aspekty 
prowadzonej polityki hiszpańskiej, w tym jej dyplomacji prowadzonej 
względem państwa Montezumy, a także innych państw indiańskich 
z terenu współczesnego Meksyku. Opisani zostali również Hernando 
Cortez jako zdobywca Tenochtitlan oraz władca Azteków Montezuma. 
W świetle dostępnej literatury scharakteryzowano również pierwsze 
„odkrycia” geograficzne w Nowym Świecie, a także pierwsze kontakty 
Hiszpanów z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, w tym z plemionami 
Karaibskimi jak i Majami. Opisane zostały również działania Hiszpa-
nów prowadzone na podbitych terytoriach, w tym polityka prowadzo-
na względem podbitej ludności oraz ekonomia jaka prowadzona była 
w koloniach na przykładzie Kuby i Meksyku. W poniższym rozdziale 
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przedstawiono szczegółowo historię podboju Imperium Azteków wraz 
z kontekstem polityczno-dyplomatycznym, oraz religijnym. W pracy 
zestawiono różnice w prowadzonej polityce względem rdzennej lud-
ności Ameryki pomiędzy tymi dwoma imperiami. Na podstawie lite-
ratury przedmiotu opisane zostały królestwa Hiszpani z okresu pierw-
szej połowy XVI wieku, a także imperium Azteków, w tym opisane 
zostały również praktyki religijne Azteków, ich polityka prowadzona 
względem innych państw indiańskich oraz królestwa Hiszpani, a także 
aspekt tradycji wojennej kultywowanej przez Azteków. W poniższej 
pracy nakreślono również wpływ jaki miało podbicie państwa Mexi-
ków przez Hernando Corteza dla korony hiszpańskiej wraz z wynikają-
cymi z tego konsekwencjami globalnymi. Co warto zaznaczyć podbój 
imperium azteckiego przez koronę hiszpańską wywarł ogromny wpływ 
na politykę kolonialną jaką zaczęła prowadzić Wielka Brytania. Dzię-
ki ogromnym profitom jakie uzyskała Hiszpania z podboju imperium 
Montezumy korona brytyjska zaczęła coraz więcej inwestować w zakła-
daniu kolonii w Nowym Świecie.

Słowa kluczowe: Rywalizacja kolonialna, Hernando Cortez, korona 
hiszpańska, podbój Meksyku

Wstęp

W roku 1492 miało miejsce wydarzenie, które miało wielki wpływ na 
bieg historii. Dwunastego października 1492 roku Krzysztof Kolumb, Genu-
eńczyk będący na żołdzie hiszpańskim dopłynął do brzegów wyspy nazywanej 
przez rdzennych mieszkańców Guanahani – do dzisiejszej wyspy San Salvador 
należącej do archipelagu Bahamów. Chociaż początkowo uważano, że Ko-
lumb dopłynął do Indii i znajduje się blisko wybrzeży Azji to w rzeczywisto-
ści Europejczycy odkryli nowy kontynent – współczesną Amerykę. Odkrycie 
przez Kolumba archipelagu Antypodów zapoczątkowało epokę kolonizacji  
i podboju Ameryki. Początkowo prym w odkrywaniu i podboju Nowego 
Świata jak w XVI wieku nazywano oba współczesne kontynenty amerykań-
skie wiodły Hiszpania i Portugalia (Kersten 1987, s.169-172).

Hiszpania i Portugalia, które na przełomie wieków XV i XVI dokonywa-
ły wielkich odkryć geograficznych szybko zrozumiały znaczenie, jakie miało 
podporządkowywanie sobie nowoodkrytych ziem, których eksploatacja miała 
gigantyczne znaczenie dla ich handlu oraz prestiżu, a co za tym idzie, dla ich 
siły i dominacji w ówczesnym świecie. Pod koniec XV wieku i w pierwszej 
połowie XVI wieku inne ówczesne potęgi europejskie, takie jak Anglia, Fran-
cja, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego czy Rzeczypospolita 
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uwikłane były w konflikty i spory wewnątrz Europy i początkowo nie były 
zainteresowane eksploracją Nowego Świata. Dodatkowo w pierwszej połowie 
wieku XVI doszło do bardzo burzliwego okresu przemian religijnych, które 
mocno dotknęły Anglię, Francję oraz Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu 
Niemieckiego przez co państwa te weszły do rywalizacji o zasoby Nowego 
Świata o blisko pół wieku później aniżeli katolickie państwa Hiszpanii i Por-
tugalii gdzie niepokoje religijne związane z rozwijającym się ruchem prote-
stanckim były zdecydowanie mniej intensywne dzięki czemu uniknęły wojen 
religijnych. Rzeczypospolita natomiast, nie licząc marginalnego wydarzenia, 
jakim było zaangażowanie Księstwa Kurlandii – wasala Rzeczypospolitej  
w utworzenie w pierwszej połowie wieku XVII kilku malutkich kolonii u wy-
brzeży Gambii w Afryce i próby kolonizacji położonego na Małych Antylach 
Tobago praktycznie w ogóle nie wzięła udziału w kolonizowaniu Ameryki 
skupiając się na konfliktach z Księstwem Moskiewskim, Imperium Osmań-
skim, Chanatem krymskim i Szwecją (Kowalski 2005, s.130-135).

W Anglii w latach 1483 – 1603 trwała Epoko Tudorów. Warto też 
wspomnieć, że pierwszym Europejczykiem który od czasów wikingów1 przy-
był do kontynentalnej części Nowego Świata był Wenecjanin Giovanni Ca-
boto, będący na Angielskim żołdzie podróżnik przez Anglików zwany Johnem 
Cabotem. Miało to miejsce w roku 1498 w okolicach dzisiejszej Karoliny 
Północnej. O ile początkowo Anglia nie była zaangażowana w eksploracje  
i podbój Nowego Świata to odkrycia Caboto w późniejszym czasie przyczyniły 
się do legitymizacji roszczeń Albionu do terenów Ameryki Północnej (Grzy-
bowski 1965, s.25-30). Brytyjska kolonizacja Ameryki rozpoczęła się wraz 
z rządami ostatniej przedstawicielki dynastii Tudorów – Elżbiety I Wielkiej. 
Co interesujące, Anglicy zwiększyli swoje zainteresowanie Nowym Światem 
kiedy okazało się jak wielkie korzyści z kolonizowania nowego lądu  czerpie 
Hiszpania i Portugalia, a zwłaszcza ta pierwsza. Brytyjczycy, chociaż z dużym 
opóźnieniem w drugiej połowie wieku XVI, a więc ponad pół wieku póź-
niej aniżeli ich hiszpańscy konkurenci przystąpili do kolonizowania Ameryki 
(Zins 1979, s.142-150).

1 W X i XI wieku Grenlandia oraz tereny wybrzeża współczesnej wschodniej Kanady były 
kolonizowane przez Wikingów. Wikingowie byli pierwszymi Europejczykami na kontynencie 
amerykańskim, jednak o ich obecności w Ameryce praktycznie nikt w Europie nie wiedział,  
a same kolonie były pod luźnym zwierzchnictwem Norwegii. Większość informacji o tych 
wydarzeniach pochodzi ze skandynawskich sag oraz ze źródeł archeologicznych. Co prawda 
kolonie na Grenlandii przetrwały blisko pięćset lat, jednak były przez cały ten okres mocno 
izolowane, natomiast kolonie na kontynencie upadły bardzo szybko. Ostatnia wikińska osada 
na Grenlandii wyludniła się na początku XV wieku, około sześćdziesiąt lat przed przybyciem 
Kolumba do Guanahani (Wooding 2001, s.130-135).
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Tuż po swoim odkryciu Ameryka stanowiła dla Europejczyków terra in-
cognita. Początkowo Europejczycy uważali, że dodarli do Azji i znajdują się 
blisko Indii i Chin, a Antypody uważali za wyspy japońskie, tymczasem jednak 
przybyli do wcześniej nikomu nieznanych ziem. Na terenie obu Ameryk żyła 
rdzenna ludność tworząca własną, unikalną kulturę, a przez Europejczyków, 
kierowanych niewiedzą i błędnym przekonaniem o odkryciu Indii nazywana 
była Indianami. W ramach ogólnego zarysowania kulturowego Ameryk na 
przełomie XV i XVI wspomnę jedynie ogólnie o sytuacji kulturowej. Więk-
szość ludów obu Ameryk stanowiły koczownicze ludy głównie prowadzące 
łowiecko – zbieracki tryb życia tworzące bardzo rozmaite i liczne plemiona. 
Nie znały one pisma, ani wytopu metali i żyły na ogół w małych społeczno-
ściach. Jednak istniały też ludy, które utworzyły silne związki państwowe, wraz  
z rozwiniętą cywilizacją. Do najbardziej znanych należą organizmy państwowe 
utworzone przez Azteków, Majów oraz Inków2 (Warszewski 2013, s.15-23).

Nie sposób jest wymienić i opisać w ramach poniższej pracy wszystkie 
ludy, kultury i cywilizacje jakie istniały w obu Amerykach przed przybyciem 
Europejczyków, tak więc w poniższej pracy opiszę nieco dokładniej lud Az-
teków, a także wspomnę o Majach w kontekście hiszpańskich odkryć geogra-
ficznych i podboju Meksyku.

Aztekowie

Imperium azteckie było najsilniejszym, największym oraz najbogatszym 
państwem indiańskim na terenie Ameryki Północnej i Środkowej. Największa 
potęga państwa przypadła na pierwsze dekady XVI wieku, kiedy władzę spra-
wuje tlaotani (król/władca) Montezuma II (panował w latach 1502-1520). 
Granice Imperium Azteków rozpościerały się od wybrzeża oceanu Atlantyc-
kiego do wybrzeży oceanu Spokojnego, a państwo zajmowało większą część 
terytorium współczesnego Meksyku. Stolica ulokowana była na nie istnieją-
cym dzisiaj jeziorze Texoco i nazywana była Tenochtitlan, co w języku Azte-
ków oznacza kaktusowa skała (Warszewski 2018, s.101-108).

W XV wieku Aztekowie zdominowali sąsiednie plemiona i szybko rozpo-
częli ekspansje, obejmującą swoim zasięgiem większą część terytorium obec-
nego Meksyku. Prowadzili bezwzględną oraz z punktu widzenia współczesne-
go człowieka okrutną, krwawą politykę. Od podbitych miast żądali regularnie 

2 Spośród wymienionych ludów najbardziej zaawansowani technologicznie byli Inkowie, któ-
rzy w momencie przybycia Europejczyków powszechnie znali już wytop brązu przeciwieństwie 
do Azteków i Majów.
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płaconych danin, zarówno w postaci złota, srebra, piór. żywności czy innych 
dóbr, jak i niewolników, których przeznaczali do krwawych ofiar, lub do cięż-
kiej pracy (Magidowicz 1979, s.202-203).

Bardzo istotną rolę w życiu, zarówno codziennym, jak i w polityce w raz 
z aspektami militarnymi w społeczeństwie azteckim odgrywała religia. Niemal 
każda czynność podporządkowana była wierzeniom. Do codziennych sytuacji 
należało rytualne samo okaleczanie się. Każdego dnia zabijano jeńców w świą-
tyniach, składając w ten sposób ofiarę z krwi słońcu. Podczas ważniejszych 
świąt zabijano na ołtarzach tysiące ofiar dziennie. Wysokie zapotrzebowanie 
na ofiary wymagało posiadania dużej ilości jeńców. Wojownicy azteccy pod-
czas walk nastawieni byli na łapanie jeńców, rzadko kiedy szukając bezpo-
średniej okazji do zabicia przeciwnika. Od 1450 roku, każdej wiosny orga-
nizowane były tak zwane „wojny kwietne”. Polegały one na tym, że wiosną 
każdego roku, armie wybranych miast stawały naprzeciwko siebie i walczyły  
o jak największą liczbę jeńców (Pohl 2017, s.43-49) stosowali broń i narzę-
dzia wykonane z brązu (Kosidowski 1979, s.23-28).

Hiszpanie

Po dotarciu przez Krzysztofa Kolumba do Ameryki w 1492, Królestwo 
Hiszpanii rządzone przez Karola IV Habsburga stale umacniało swoją pozycję 
na nowo odkrytych ziemiach. Do 1519 roku Hiszpanie zajęli i kolonizowali 
wiele mniejszych wysp na Karaibach, a także Kubę, Haiti i Jamajkę oraz czę-
ściowo Panamę (Magidowicz 1979, s.84-88).

Miejscowa ludność traktowana była przez zdobywców w sposób wyjąt-
kowo okrutny. Hiszpanie w ciągu zaledwie trzech dekad doprowadzili do nie-
mal całkowitej zagłady rdzennej ludności Kuby, a także znacząco przetrzebili 
liczbę mieszkańców innych wysp Kolonizatorzy, de jure kierowani obowiąz-
kiem szerzenia wiary katolickiej, a de facto chęcią zdobywania bogactw, oraz 
nabywania nowych terytoriów w sposób bezwzględny, oszukiwali miejscową 
ludność i pod pretekstem nawracania „niewiernych” na chrześcijaństwo, oraz 
walką z pogaństwem dokonywali masowych rzezi i grabieży, paradoksalnie 
przy częstych protestach i sprzeciwie kleru (Kosidowski 1962, s.62).

Swoje sukcesy zdobywcy zawdzięczali zdecydowanie większej sile mili-
tarnej. Byli lepiej wyposażeni, dysponowali bronią palną, kuszami, artylerią, 
końmi, a nade wszystko żelazem, którego Indianie nie znali. Kolejnym waż-
nym czynnikiem był aspekt dyplomatyczny. Konkwistadorzy doskonale po-
trafili wykorzystywać wewnętrzne konflikty rdzennej ludności, co w efekcie 
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przyniosło Koronie spektakularne oraz szybkie zdobycze i zwycięstwa (Pohl 
2017, s.24-29).

W tym miejscu warto również wspomnieć o różnicy w podejściu do sa-
mego procesu kolonizacji jakie miały miejsce pomiędzy prowadzoną polityką 
królestwa Hiszpanii, a Albionem. Jak wspomniano we wstępie Anglia przystą-
piła do kolonizowania Nowego Świata o ponad pół wieku później, aniżeli jej 
iberyjscy konkurenci co miało wielkie znaczenie w podjętym wyborze miejsca 
kolonizacji. Najludniejsze i najzamożniejsze terytoria Nowego Świata zostały 
już zajęte przez Hiszpanów i Portugalczyków tak więc Wielkiej Brytanii pozo-
stało kolonizowanie znacznie mniej ludnych i mniej przyjaznych klimatycznie 
regionów Ameryki Północnej. Z uwagi na warunki geograficzne kolonizacja 
angielska miała inny charakter niż hiszpańska, mianowicie skupiona była na 
tworzeniu osad handlowych na wybrzeżach morskich (Hakluyt 1988). Postę-
py terytorialne czynione przez Anglików w Ameryce były zdecydowanie mniej 
spektakularne i czynione bardziej stopniowo aniżeli podboje hiszpańskie co 
uwarunkowane było wielkimi przestrzeniami geograficznymi, zamieszkałymi 
przez stosunkowo mało liczne i praktycznie nie tworzące żadnej administracji 
pół dzikie, koczownicze plemiona. O ile Hiszpanie w Meksyku, czy w Peru 
zetknęli się z silnymi bytami państwowymi, które były zamożne, a także gę-
sto zaludnione i dobrze zorganizowane administracyjnie, to Anglicy zmuszeni 
byli do kolonizowania niemal dziewiczych terytoriów co skutkowało mniej-
szym w porównaniu do hiszpańskiego osadnictwem, a także zupełnie innym 
charakterem kreowania gospodarczego samych kolonii (Grzybowski 1970) .

Hiszpanie zajmowali całe terytoria całkowicie podporządkowując sobie 
miejscową ludność wcielając ją przy tym do swojego państwa, natomiast Bry-
tyjczycy raczej unikali podporządkowywania sobie bezpośrednio miejscowej 
ludności starając się ją wypierać coraz bardziej na zachód przejmując jej ziemie, 
a także ewentualnie zawierając z rdzennymi mieszkańcami sojusze wymierzo-
ne w inne plemiona, a sami rdzenni Amerykanie bardzo rzadko asymilowali 
się z albiońskimi przybyszami (Hakluyt 1988).

Pierwszy kontakt

Po zdominowaniu Antyli hiszpańskie ekspedycje odkrywcze, docie-
rały na terytoria kontynentalnej Ameryki Środkowej . W 1517 roku jedna  
z tych ekspedycji, dowodzona przez Francisca Hernandeza de Cordobę dotar-
ła do półwyspu Jukatan. Tam stoczyła kilka potyczek z Majami (Ulmer 2016, 
s.122-125). Od Majów konkwistadorzy dowiedzieli się o leżącym na północy, 
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bogatym i potężnym państwie Mejico, gdzie jest mnóstwa złota oraz srebra 
(Magidowicz 1979, s.194). Hiszpanie, którzy doznali od wojowniczych Ma-
jów kilku porażek, przekonali się, że napotkane plemiona nie są zbyt zamożne, 
choć stoją na zdecydowanie wyższym poziomie cywilizacyjnym niż napotyka-
ne wcześniej pół dzikie ludy, więc popłynęli na północ w poszukiwaniu wspo-
mnianego państwa Mejico. Tymczasem o przebiegu wypadków na Jukatanie 
poinformowany został Montezuma. Wiedział on już bliskiej bytności Hiszpa-
nów od kilku lat. Od 1510 roku docierały pogłoski o brodatych, białolicych 
przybyszach (Warszewski 2018, s.79-82).

Montezuma II jako władca i najwyższy kapłan, bardzo mocno związany 
był z wróżbiarstwem, oraz z kultem Qezalcoatla, czyli brodatego boga o białej 
twarzy, który miał ogniem oczyścić świat. Bardzo religijny i przesądny Mon-
tezuma, na początku uważał, że Hiszpanie są przedstawicielami tego bóstwa. 
Władca Azteków jeszcze bardziej utwierdził się w tym przekonaniu, ponieważ 
w rok kiedy pojawiły się pierwsze pogłoski o brodatych przybyszach, zaobser-
wowano na niebie kometę, w religii azteckiej zwiastun wielkiego nieszczęścia, 
ponad to inne wróżby też zdawały się potwierdzać powrót boga Quezalcoatla 
(Kosidowski 1962, s.268-269).

Interesującym, a jednocześnie mało poznanym tematem jest sztuka dy-
plomacji Mexików, zwanych Aztekami w świetle kontaktów z Królestwem 
Hiszpanii. Zderzenie tych całkowicie odmiennych cywilizacji, doprowadziło 
do zagłady Imperium Azteków. Pomimo wielu zabiegów dyplomatycznych, 
próby przekupienia hiszpańskiego dowódcy Corteza wielkimi bogactwami  
i drogocennymi podarkami, ze strony władcy oraz najwyższych urzędników, 
państwowość Mexików legła w gruzach.

Pierwsze oficjalne spotkanie pomiędzy przedstawicielami Królestwa Hisz-
panii, a Aztekami miało miejsce w 1517. Wyprawa Grijalva (Cordoba zmarł 
kilka dni po potyczce z Majami, w wyniku odniesionych ran) (Warszewski 
2018, s.45-47), dotarła do wybrzeży objętych jurysdykcją Mexików, a przy-
byłych Hiszpanów witali azteccy wojownicy, mający zatknięte na włóczniach 
białe flagi. Indianie mieli odgórny nakaz, od samego Montezumy, polegający 
na przekazaniu dziwnym przybyszom jak największej ilości złota posiadane-
go przez miejscową ludność, w zamian za „egzotyczne” towary. Montezuma 
od Majów  dowiedział się, iż obcy poszukują przede wszystkim tego kruszcu. 
Władca Azteków, nakazał ofiarowanie obcym jak największej ilości tego żół-
tego metalu, mając nadzieję, że ci zaspokoiwszy swoją chciwość, zaniechają 
dalszej wyprawy, a tym samym odpuszczą i stracą zainteresowanie jego pań-
stwem. Jak można się domyślić, tak hojna wymiana miała skutek całkowicie 
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odwrotny do zamierzonego. Podczas tej wyprawy Hiszpanie zyskali najwięk-
szą ilość złota, jak do tej pory. Było co prawda słabej jakości, jednak było go 
bardzo wiele i jak się okazało, złoto było powszechnie posiadane. Z punktu 
widzenia dyplomatycznego pierwszy kontakt pomiędzy państwem azteckim, 
a królestwem Hiszpanii miał charakter kurtuazyjny. Spotkanie nie przyniosło 
żadnych konkretnych rezultatów, a tubylcy mimo wyrozumiałości i hojności 
chcieli się pozbyć dziwnych przybyszów. Po wymianie uprzejmości i towarów, 
Hiszpanie odpłynęli na północ, gdzie po drodze odkryli opustoszałą świątynie, 
w której, obok posągów miejscowych bóstw, znaleźli pozostałości po składa-
nych w ofierze ludziach (Magidowicz 1979, s.194-195).

Wkrótce potem Grijalva postanowił zakończyć wyprawę, której skut-
kiem było zbadanie wybrzeża Meksykańskiego oraz, co najważniejsze od-
krycie rozwiniętych i zamożniejszych państw indiańskich, a w szczególności 
państwa Mejico. Wiadomość o nowo odkrytym, bardzo zamożnym państwie 
azteckim, szybko rozeszła się po Antylach, a nie długo potem dotarła na dwór 
w Madrycie (Warszewski 2018, s. 47-49).

Hernando Cortez

Bez wątpienia najważniejszą postacią w podboju państwa Azteków był 
Hernando Cortez. Cortez pochodził z drobnej rodziny szlacheckiej (higdal-
gos) wywodzącej się z Estramadury. W wieku dziewiętnastu lat przybył do 
Nowego Świata, gdzie brał udział w podboju Kuby. Został sekretarzem guber-
natora Velezqueza z którym się zaprzyjaźnił. Kształcił się w zawodzie prawni-
ka, miał nie przeciętne umiejętności oracji oraz był bezwzględny w drodze do 
osiągnięcia sukcesu (Mickiewicz i Mickiewicz 1996, s. 5-16). W uznaniu za 
zasługi został posiadaczem ziemskim na Kubie. Dotarły do niego jednak wia-
domości o bogatym państwie indiańskim znajdującym się na zachód od Kuby. 
Mianowany przez gubernatora Velezqueza kapitanem i dowódcą wyprawy, 
gromadził ludzi i sprzęt, niezbędny do podjęcia ekspedycji. Popadł jednak  
w konflikt z gubernatorem Kuby i w nocy 18 lutego, wypłynął z Hawany bez 
zgody Velezqueza, de facto na własny rachunek. Oddział który udało mu się 
pozyskać liczył 508 żołnierzy i ponad setkę marynarzy. Do tego zabrał kilka 
armat oraz 16 koni (Magidowicz 1979 s.197).
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Przybycie Hiszpanów do Meksyku

Hiszpanie dotarli do wybrzeża Ameryki Środkowej i założyli tam bazę, 
która później stała się pierwszym hiszpańskim miastem na terenie Meksyku – 
Veracruz. W Veracruz konkwistadorzy zostali tam powitani przez ambasadora 
Mexików, którego zadaniem było dowiedzieć się jak najwięcej o przybyszach 
i spróbować ustalić czy Hiszpanie są zwykłymi ludźmi czy też przedstawicie-
lami Queazlcoatla. Cortez otrzymał w prezencie rytualną, bogato zdobioną 
szatę ceremonialną, ku czci boga Quezalcoatla. Cortez obwieścił, że przy-
będzie do stolicy Azteków spotkać się ze swoim „przyjacielem” Montezumą, 
natomiast ambasador próbował go od tego odwieść. John Pohl pisze w swo-
jej pracy następujące sprawozdanie: (…) Hiszpanie zostali również powitani 
przez ambasadora Mexików, którego zadaniem było pozyskanie informacji na 
temat niezwykłych przybyszów oraz zdanie osobistej relacji Montezumie. (…) 
Kiedy Hiszpan obwieścił, że zamierza osobiście pojawić się w Tenochtitlan 
i porozmawiać z „przyjacielem” Montezumą, ambasador próbował odwieść 
Corteza od tego pomysłu, po czym wrócił do stolicy (Pohl 2017, s.29). Nie 
długo potem Cortez spotkał się z wasalem Montezumy II, władcą Totonaków. 
Od niego otrzymał wiele cennych informacji dotyczących państwa Mexików, 
a nade wszystko dowiedział się, że Totonakowie darzą Azteków wielką niena-
wiścią. Zmuszeni byli płacić hańbiący trybut, oraz dostarczać ludzi na ofiary 
i branki. Słabi Totonakowie polecili udać się do wojowniczego miasta Tla-
xclanów, głównego i najpotężniejszego przeciwnika Azteków. Sami wsparli 
ekspedycję Corteza pięćdziesięcioma wojownikami i dwustoma tragarzami 
(Pohl 2017, s. 29-30).

Po dotarciu do Tlaxcali Hiszpanie zostali nie oczekiwanie zaatakowani 
przez miejscowych wojowników. Otrzymali poważne straty z rąk tubylców, 
mając przede wszystkim wielu rannych, a do tego zostali okrążeni. Niewiele 
brakowało do całkowitej zagłady ekspedycji Corteza, jednak równie nie ocze-
kiwanie Tlaxcalanie przerwali walkę i zaproponowali przeciwnikom sojusz 
wymierzony w Mexików. Po rozmowach ze starszyzną plemienia zadecydo-
wano o zawarciu przymierza wymierzonego w państwo Azteków. Tlaxcala-
nie uznali oficjalne zwierzchnictwo króla Hiszpanii, a przypieczętowaniem 
sojuszu było zawarcie małżeństw pomiędzy częścią hiszpańskich oficerów,  
a młodymi kobietami wywodzącymi się z miejscowej arystokracji. Tlaxca-
lanie zobowiązali się do wyżywienia konkwistadorów, a także udzielili zna-
czącej pomocy militarnej, bez której pokonanie Mexików mogło okazać się 
nie możliwe. Dodatkowo Hiszpanie dowiedzieli się od nich wielu szczegółów 
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dotyczących administracji, wojskowości i stosunków panujących w Imperium, 
co znacząco pomogło Cortezowi wyklarować ogólny obraz sytuacji panującej 
w państwie  Montezumy (Warszewski 2018, s.120-125).

Po zawarciu sojuszu z Tlaxlanami Cortez postanowił wyruszyć do Te-
nochticlanu. Trzystu Hiszpanów zostało wspartych przez 6000 wojowników 
Tlaxclalan, oraz tragarzy. Trasa wyprawy Corteza i jego sojuszników biegła 
przez Cholulę. W Choluli Cortez przyjęty został chłodno, miasto wyraźnie 
sprzyjało Aztekom. Co ciekawe, Montezuma II, który dowiedział się o soju-
szu Tlaxacali z przybyszami, wyprawił do Choluli posłów, wraz z bogatymi 
podarunkami, a mających Cortezowi przedstawić niegodziwość i zakłamanie 
ich nowych sojuszników, oraz odwiedzenia go od planu dotarcia Hiszpanów 
do stolicy, oferując w zamian znaczne ilości bogactw. W razie nie powodze-
nia tych działań, nakazał Cholulanom dokonania masakry na przybyszach 
(Kosidowski 1962, s.274-275). Konkwistadorzy przyjęli posłów Montezumy  
z którymi spożyli wspólny posiłek. Odnotowany tutaj został ciekawy fakt, do-
tyczący rytualności azteckiej, Poseł przed posiłkiem stanął przed swoim po-
żywieniem, naciął członka i pokropił krwią sączącą się z niego swoje jedzenie. 
Taki akt Cortez wysłuchał posłów, zapewnił ich o swoich pokojowych zamia-
rach i zapewnił, mimo grzecznych protestów, że wkrótce odwiedzi Montezu-
mę osobiście w jego stolicy. Hiszpanie ostrzeżeni przez Tlaxcalan o możliwej 
dwulicowości polityki Montezumy, dowiedzieli się o spisku i uprzedzając atak 
na siebie, dokonali masakry mieszkańców miasta. Według różnych szacun-
ków zginęło od 3000 do 7000 ludzi. W ten sposób - rozwiązaniem siłowym, 
przekreślającym azteckie nadzieje na ingerencje bogów- Cortez pokazał, iż nie 
będzie tolerował zdrady oraz braku podporządkowania się (Magidowicz 1979, 
s.208-215).

Tenochtitlan

Zastanawiająca jest reakcja Montezumy po masakrze Choluli. Miał on do 
dyspozycji wojska wielokrotnie przewyższające armię Corteza wspartą przez 
Tlaxcalan. Mimo tej przewagi, oraz jawnemu aktowi wojny, władca Azteków 
nie zaatakował Hiszpanów. Oczekiwał ich przybycia w swojej stolicy3. Naprze-

3 Bardzo dziwna jest bierność i całkowite poddanie się wypadkom Montezumy. Wielu bada-
czy próbuje wyjaśnić tą opieszałość władcy Mexików. Jedną z najbardziej prawdopodobnych 
hipotez jest napięta sytuacja panująca wśród azteckiej arystokracji. Hipoteza ta zakłada, że 
Montezuma trzymał wojska blisko stolicy w celu uniknięcia wojny domowej. Inna hipoteza 
zakłada, że dominującą rolę miała religijność władcy, który brał jeszcze wówczas pod uwagę,  
że może mieć do czynienia z bogami. Tego czym kierował się władca aztecki, prawdopodobnie 
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ciw Hiszpanom wysłał swojego bratanka Cacamę, który miał ich wprowa-
dzić do miasta. Do stolicy zaprosił samych Hiszpanów, natomiast Tlaxcala-
nie pozostali poza miastem. Naprzeciw Cortezowi wyszedł orszak królewski. 
Montezuma niesiony był przez czterech arystokratów, w wielkiej lektyce, 
przyozdobionej złotymi i zielonymi liśćmi. Towarzyszyły mu 4000 najdo-
stojniejsze osoby w państwie (Collis 2004, s.84-90). Cortez chciał uściskać 
władcę, wedle europejskiej etyki dyplomatycznej, jednak został powstrzymany 
przez Cacamę. Dotknięcie władcy uważane było za obrazę i świętokradztwo 
(Pohl 2017, s.32). Cortez podarował Montezumie naszyjnik wykonany z pereł  
i paciorków, za co w podzięce otrzymał dwa złote naszyjniki. Hiszpanie zostali 
zaproszeni do jednego z pałaców Montezumy. Władca Azteków chciał mieć 
w ten sposób przybyszów pod kontrolą. Przekonał się również, że przybyły 
Cortez nie jest bogiem Quezalcoatlem, ani jego przedstawicielem, ponieważ 
przywódca konkwistadorów jawił się jako posłaniec obcego państwa (Pohl 
2017, s.30 – 32).4

Kiedy Hiszpanie przebywali w Tenochtitlan, Montezuma nakazał zaata-
kować Totonaków, aby odciąć hiszpański garnizon w Veracruz od dostaw 
żywności i wsparcia. Dowiedziawszy się o tym dowódca konkwistadorów na-
kazał pojmać Montezumę i uwięzić go w jego własnym pałacu. Z nie znanych 
do tej pory względów władca aztecki nie stawiał żadnego

Cortez zrozumiał, że dalsze przebywanie w stolicy przyniesie zgubę jego 
wojskom, więc nocą 30 czerwca 1520 roku, w kilka godzin po śmierci Mon-
tezumy, nakazał odwrót z Tenochtitlan. Wydarzenie to znane jest pod nazwą 
La noche triste, co oznacza smutną noc. Ponad tysiąc Hiszpanów próbowa-
ło uciec ze stolicy Azteków. Mexikowie dysponowali wielokrotną przewagą  
liczebną (według Hiszpańskich szacunków, wojowników azteckich mogło być 

nigdy się nie dowiemy (Warszewski 2018, s. 123-125). oporu, a w niewolę oddał się niemal 
chętnie. Cortez nakazał również poddanie się Montezumy w ręce Korony hiszpańskiej i uzna-
nie zwierzchnictwa króla Hiszpanii. Przez okres więzienia Montezumy przez konkwistadorów, 
Hiszpanie zgromadzili bogactwa szacowane na 700 000 dukatów. Wkrótce potem do Corteza 
dotarły informacje o przybyciu w okolice Veracruz 1300 żołnierzy hiszpańskich, wysłanych 
przez gubernatora Kuby w celu aresztowania Corteza. Dowódca pozostawił w Tenochtitlan 
80 żołnierzy pod dowództwem Alvarada, a sam wyruszył do Veracruz, gdzie przekonał przy-
byłych Hiszpanów do swojej sprawy. W między czasie, w stolicy Mexików, Alvarado spowo-
dował zamieszki. Podczas trwania miejscowego święta, powstrzymał złożenie ofiary i rozkazał 
zamordować kilku obecnych tam azteckich arystokratów. Spowodowało to falę nienawiści do 
Hiszpanów, oraz do samego Montezumy, który ich tam zaprosił, oraz który nie rządził już 
swoim własnym państwe (Kosidowski 1962, s.280). Cortez szybko przybył na czele posiłków 
do Tenochtitlan i próbował załagodzić sytuację, jednak jego przybycie tylko ją zaogniło. Wysłał 
Montezumę na balkon pałacu, aby ten uspokoił rozwścieczone tłumy, ten jednak został przez 
własnych poddanych ukamienowany i po kilku godzinach zmarł w wyniku odniesionych ran 
(Magidowicz 1979, s.217-225).
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nawet 80 000) oraz doskonałą znajomością terenu, co w mieście położonym 
na wyspach i groblach miało wielkie znaczenie. Większość Hiszpanów zabrała 
ze sobą dodatkowo złoto i inne bogactwa, przez co w trakcie przedzierania 
się poza granice miasta, wielu z nich utonęło w jeziorze. Aztekowie atakowali 
z grobel, oraz łódek, zasypując przeciwnika gradami strzał i kamieni. Wielu 
Hiszpanów zostało rannych, co w tamtym momencie, było równoznaczne ze 
śmiercią. Mimo beznadziejności sytuacji, Hiszpanom udało się uciec, choć 
ponieśli przy tym olbrzymie straty. Z około tysiąca żołnierzy Corteza pole-
gło ponad siedmiuset. Hiszpanie uniknęli najgorszego, tylko dzięki wsparciu 
swoich Tlaxcalańskich sojuszników, których w bitwie poległo blisko tysiąc. 
Do tego konkwistadorzy utracili prawie wszystkie konie i całą artylerię (Kosi-
dowski 1962, s.280-283).

Wydawać by się mogło, że Aztekowie opanowali sytuację. Wypędzili na-
jeźdźców i zadali im znaczne straty. Wybrali nowego władcę, brata Montezu-
my II, Cuitlahuaca. Jednak Hiszpanie przywlekli ze sobą straszliwą chorobę, 
która wśród nie uodpornionych Indian siała straszliwe, nie spotykane wręcz 
spustoszenie – ospę. Ospa zaczęła szerzyć się wśród Indian od wiosny 1520 
roku. Zabiła co najmniej 40 procent populacji państwa Mexików (Collins 
2004, s.87- 92). Przetoczyła się przez wszystkie miasta Meksyku, nie omijając 
również miast sprzymierzonych z Hiszpanami. Cortez wykorzystał tę sytuację. 
Na miejsca zmarłych władców, osadzał na tronach tych sprzyjających Hisz-
panom. 4 grudnia 1520 roku na ospę zmarł Cuitlahuac. Cortez dowiedział 
się również, że w Tenochtitlan szaleje zaraza. Uznał, że jest to najlepszy mo-
ment na zdobycie stolicy Mexików. 26 maja 1521 roku wojska hiszpańskie 
liczące blisko 1500 żołnierzy, wspartych przez artylerię i konie, oraz 20 000 
Tlaxcalan i innych sojuszników rozpoczęły oblężenie Tenochtitlan. Oblężenie 
było bezwzględne i krwawe. Mimo heroicznego oporu Azteków, 13 sierpnia 
miasto zostało zdobyte. Przez cztery następne dni zdobywcy rabowali, gwałcili 
i mordowali. Na końcu pozwolono resztkom ludności opuścić miasto (War-
szewski 2018, s.170 – 171).

Podsumowanie

Zdobycie Tenochtitlan oznaczało faktyczny koniec państwa Azteków. 
Pomimo przewagi liczebnej, odwagi, waleczności oraz próbom przekonania 
przybyszów, cywilizacja aztecka upadła. Mexikowie nie rozumiejący zamie-
rzeń i poczynań hiszpańskich, nie byli w stanie ich zatrzymać (Tomicki 1986, 
s.98-100). Nie wiedza o przeciwniku, groza jaką wywołała broń palna i konie 
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połączona z wierzeniami zasiała wśród Azteków wątpliwość co do ziemskiego 
pochodzenia Hiszpanów. Widząc w Cortezie boga, bądź jego przedstawicie-
la nie do końca wiadomo było co należy zrobić. Sytuację pogarszał również 
sam Montezuma II, który całkowicie nie wiedział jaką decyzję podjąć i raz 
ofiarowuje przybyszom wielkie bogactwa w zamian za opuszczenie jego ziem 
i zapewnia go o swej przyjaźni, by nie długo potem rozkazać wymordować 
przybyszów w Choluli (Colas 2008, s.168). Gdy ci uprzedzają ruch i władca 
ma pretekst do wojny, zakazuje atakowania Hiszpanów. Dyplomacja aztecka, 
choć była względem Hiszpanów bardzo wyrozumiała i względem nich wy-
tworna i chcąca niemal za wszelką cenę utrzymać konkwistadorów z dala od 
stolicy i władcy, całkowicie zawiodła. W konflikcie cywilizacji całkowicie od-
miennie odczytywano przesłania oraz kolejne intencje stron. W przeciwień-
stwie do Azteków-Hiszpanie będąc w półfeudalnej zależności od władców,  
z góry stosowali zdecydowane działania - głównie środki podboju, łącząc je 
także z głoszoną oficjalnie ideą chrystianizacji (Warszewski 2018, s.144-146), 
oraz  ignorując środki dyplomacji przeciwników jako pogańskie. To decy-
dowało o nieuznawaniu ich za wiążące a jedynie wykorzystaniu jako kolej-
ny środek do inwazji. Podbój Meksyku i dalsze kolonizowanie kontynentu 
amerykańskiego miały wielki wpływ na rozwój Hiszpanii. Dzięki podbojo-
wi państwa Mexików pozycja Hiszpanii została bardzo mocno wzmocniona. 
Hiszpanie czerpali wielkie zyski z handlu luksusowymi towarami jakie zdobyli 
w Nowym Świecie, a także z dostępu do kruszców jakie uzyskali na nowo 
podbitych terytoriach. Skala wielkości zysków jakie Hiszpania zaczęła czer-
pać w Nowym Świecie była tak wielka, że inne państwa europejskie również 
zapragnęły wziąć udział w eksploatacji zasobów oraz podboju Ameryki. Sama 
Hiszpania do momentu zatopienia przez Anglików Wielkiej Armady w 1588 
roku była najpotężniejszym państwem w ówczesnym świecie .
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Twe Imperium mocnym się ostanie.  
Wielka Brytania  

w dwudziestoleciu 
międzywojennym

Abstrakt: Choć po zakończeniu I wojny światowej Imperium Brytyjskie osią-
gnęło największą w swej historii powierzchnię, to w dwudziestoleciu między-
wojennym musiało zmagać się z licznymi wyzwaniami, m.in. z ogólnoświa-
towym kryzysem gospodarczym, czy niepokojami społecznymi, związanymi 
z trudną sytuacją ekonomiczną. Okres ten był dla Wielkiej Brytanii o tyle 
istotny, że zachodzące na świecie zmiany wymuszały na decydentach Impe-
rium obranie określonej strategii, różniącej się od tej, sprzed I wojny świato-
wej. Imperium Brytyjskie, poważnie osłabione I wojną światową, z trudem 
mogło bowiem utrzymywać na Kontynencie równowagę sił (balance of power),  
a Royal Navy nie była w stanie realizować dalej zasady two-powers standard, któ-
ra wskazywała, że brytyjska flota powinna być równa lub przewyższać siłą floty 
dwóch najsilniejszych, obok Brytanii, mocarstw. Jednym z przejawów wyboru 
strategii, dostosowanej do siły, którą reprezentował Albion, była polityka ap-
peasementu, mająca na celu przygotowanie Wielkiej Brytanii do wojny. Celem 
artykułu jest wskazanie głównych celów brytyjskiej polityki wewnętrznej oraz 
zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym, związanej z konieczności 
wyrażania przez londyńskie koła polityczne zgody na określone ustępstwa, 
przy jednoczesnej chęci utrzymania dominującej pozycji Imperium Brytyj-
skiego w światowej polityce. Autor przedmiotowego opracowania, z racji na 
szeroki zakres tematyczny poruszanego zagadnienia, opisywany temat ujmuje 
w sposób wybiórczy oraz lapidarny. Artykuł skupia się zatem przede wszyst-
kim na polityce międzynarodowej, prowadzonej przez decydentów brytyjskich  
w dwudziestoleciu międzywojennym. Opis ten dotyczy jednak przede wszyst-
kim brytyjskiej polityki zagranicznej prowadzonej w Europie. Problematyka 
brytyjskiej polityki dalekowschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym 
stanowi bowiem temat odrębnych rozważań. Ponadto, autor porusza wątki 
polityki wewnętrznej, związanej z sytuacją ekonomiczną Albionu w zakreślo-
nym przez temat opracowania okresie. 

Słowa kluczowe: Imperium Brytyjskie, dwudziestolecie międzywojenne, poli-
tyka zagraniczna, polityka wewnętrzna, appeasement. 
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Wielka Brytania po zakończeniu Wielkiej Wojny przystąpiła do liczenia 
strat. W przeciągu czterech lat wyniszczającej wojny w zabłoconych okopach 
Francji, na afrykańskich sawannach i w gęstych dżunglach, na rozpalonych 
słońcem piaskach pustyń Bliskiego Wschodu oraz na innych frontach swe 
życie oddało tysiące żołnierzy Imperium. Bilans strat był dla Albionu tra-
giczny. W sierpniu 1914 roku, gdy rozpoczynała się wojna, pod broń zosta-
ło powołanych 975 tys. mężczyzn. Do 1918 roku zwerbowano ich łącznie  
8 904 467. Wśród nich, prócz Brytyjczyków, znajdowali się mieszkańcy domi-
niów, kolonii oraz pozostałych terytoriów zależnych od Zjednoczonego Kró-
lestwa (Beckett 2006). Z tej liczby do dnia zakończenia wojny zginęło bądź 
zaginęło 949 454 ludzi. 2 101 077 odniosło natomiast rany [Word War I]. 
 Tych, którym było dane powrócić do domu, czekała jeszcze jedna walka  
o powrót do normalności po traumie, jaką przeżyli (Davis 2012).

Wojna zachwiała także pozycją ekonomiczną Albionu. Przed 1914 roku 
gospodarka brytyjska była wiodącym eksporterem kapitału, stanowiąc aż 27% 
światowego eksportu. Mając 54% udział PKB w handlu, przewyższała tym 
samym goniące je Niemcy (40%) oraz Stany Zjednoczone (10%). Ogromne 
wydatki oraz pożyczki, które miały Brytanii pomóc przetrwać, pociągnęły za 
sobą upadek tej potężnej gospodarki. Szacuje się, że Albion wydał w przeciągu 
czterech lat wojny 35 334 012 tysięcy dolarów. Do 1920 roku dług publiczny 
Brytanii wyniósł 7,8 miliarda funtów. Dla porównania, w 1913 roku wynosił 
0,62 miliarda funtów [Crafts 2014]. 

Oprócz strat na froncie w Brytanii zaczął szaleć kryzys. Powrót gospodar-
ki wojennej na tory cywilne okazał się trudniejszy niż przypuszczano. Liczne 
strajki, demonstracje, sabotaże stały się codziennością. Mieszkańcy Imperium 
żądali natychmiastowego powrotu do normalności, czego politycy nie byli  
w stanie zapewnić. Tak Brytania weszła w XX-lecie międzywojenne, z proble-
mami ekonomicznymi, politycznymi oraz zmieniającą się strukturą społeczną. 

Nic dziwnego zatem, że nastawione prowojennie przed 1914 rokiem spo-
łeczeństwo brytyjskie, wiwatujące 4 sierpnia w rytmie kurantów Big-Bena po 
przystąpieniu Imperium do rozpoczynającej się wojny, dość szybko przeszło 
na pozycje pacyfistyczne (Massie 2015). Wielką Wojnę uważano jako tę która 

„zakończy wszystkie wojny”. Rządzącym liberałom takie nastroje były, jak naj-
bardziej na rękę, ponieważ mogli przystąpić do rozbrajania armii i floty, przez 
co nadwyrężony wojną budżet mógł wreszcie trochę ochłonąć, ku szczególnej 
uciesze Kanclerza Skarbu Austena Chamberlaina. Cięcia wydatków objęły  
w pierwszej kolejności flotę. Zrezygnowano chociażby z budowy krążowni-
ków liniowych typu Admiral, pozostawiając jedynie nieukończonego jeszcze 
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w 1919 roku Hooda. Zaniechano także budowy innych jednostek, takich jak 
krążowniki i niszczyciele. Niektórzy w posunięciach tych widzieli poważne 
zagrożenie, mogące przynieść Brytanii zagładę. Flota była bowiem od zawsze 
filarem potęgi Imperium, tak jak głosiła sentencja: „Na flocie, z pomocą Bo-
żej opatrzności, opiera się siła i moc Imperium”. Nic jednak nie mogło zatrzy-
mać pacyfistycznej kampanii, ogarniającej coraz to dalsze zakątki mocarstwa. 
Budzące dawniej podziw krążowniki liniowe i drednoty zaczęto uważać za 
nieprzydatne, zwłaszcza po samozatopieniu Kaiserliche Marine w Scapa Flow  
w 1919 roku (Field 2005). 

***

W 1922 roku, na fali coraz gorszej sytuacji ekonomicznej, do władzy 
doszli konserwatyści z Andrew Bonar Lawem na czele. Wygrana torysów  
w wyborach zbiegła się ze zwołaniem w Waszyngtonie, z inicjatywy Stanów 
Zjednoczonych, konferencji międzynarodowej, w której oprócz jej gospoda-
rza uczestniczyła Japonia, Chiny i sześć państw europejskich: Wielka Brytania, 
Francja, Włochy, Belgia, Holandia oraz Portugalia. Amerykanie zaniepokoje-
ni wzrostem japońskiej potęgi morskiej oraz niebezpieczeństwem ekspansjoni-
zmu Cesarstwa Japonii w Azji, chcieli przede wszystkim ugrać na konferencji 
ograniczenie wyścigu zbrojeń morskich (Polit 2001). Flota do dziś należy do 
najbardziej kosztownego rodzaju sił zbrojnych, więc nic zatem dziwnego, że 
potężna jeszcze wtedy ekonomicznie Ameryka, chciała pójść śladem Brytyj-
czyków i pozwolić gospodarce na wzięcie głębokiego oddechu. W wyniku 
ustaleń Konferencji, określono konkretne limity tonażu okrętów liniowych 
(drednotów, krążowników liniowych) oraz lotniskowców (Field 2005). W ten 
sposób Imperium Brytyjskie mogło posiadać flotę liniową o łącznym tona-
żu nieprzekraczającym 533 000 ton oraz flotę lotniskowców mieszczącą się  
w granicach 135 000 ton. Tak samo przedstawiały się limity Stanów Zjedno-
czonych. Japonia i pozostałe państwa pozostawały natomiast w tyle. Amery-
kanie osiągnęli zatem, to co chcieli, ale czy Brytyjczycy również? Raczej nie. 
Wielka Wojna dobitnie pokazała, że bez dostatecznie silnej floty potęga Bryta-
nii nie istnieje. Dla Albionu koniecznym było posiadanie chociażby namiastki 
floty, realizującej zasadę two-powers-standard, czyli takiej która równa się lub 
przewyższa siłą floty dwóch najsilniejszych, obok Brytanii, mocarstw. Wspo-
mniane naciski społeczne oraz presja ekonomiczna były jednak, tak silne, że 
delegacja brytyjska nie miała wyboru (O'Brien 1998).
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W następnych latach Brytyjczycy, wierni ustaleniom Konferencji i skru-
pulatnie wypełniając jej zapisy, nie budowali nowych jednostek, złomując sta-
re i modernizując te pozostawione. Royal Navy – niegdyś najnowocześniejsza 
oraz najpotężniejsza ze wszystkich flot na świecie stała się cieniem samej siebie, 
wciąż jednak stanowiąc pokaźną siłę (O’Brien 1998). 

***

W 1929 roku w rynek światowy uderzył gigantyczny kryzys gospodarczy, 
rozpoczęty krachem na nowojorskiej giełdzie. Panująca od zakończenia woj-
ny fatalna sytuacja ekonomiczna uległa dalszemu pogorszeniu. Mieszkańcy 
 Imperium pragnęli przede wszystkim spokoju. Ten jednak, pomimo zwy-
cięstwa w wojnie, okazał się być cały czas nie do osiągnięcia. Nastrojów nie 
poprawiały nawet wygłaszane przez króla Jerzego V przemówienia radiowe, 
a niepokojące poparcie wśród pracowników fabryk oraz stoczni zdobywała 
komunistyczna idea, propagowana coraz usilnej za pomocą zdobyczy techniki. 
Społeczeństwo zaczęło zadawać sobie pytania, czy polityka wewnętrzna, połą-
czona z utrzymywaniem silnej floty, jest rzeczywiście Wielkiej Brytanii, aż tak 
bardzo potrzebna. Wszystkie te czynniki sprawiły, że Albion znalazł się trud-
niejszej sytuacji, w porównaniu do tej z początku lat 20. (Constantine 2006).

Załamanie gospodarcze miało również kolosalny wpływ na flotę. W 1930 
roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii w Londynie zwołano kolejną konferencję 
międzynarodową, celem dalszego ograniczenia zbrojeń morskich. Brytyjczycy 
wiedzieli, że nie są w stanie wybudować w przyszłości okrętów, mogących sta-
nowić ekwiwalent tych wcześniej zezłomowanych. W ten sposób stwierdzili, 
że wymuszą na innych mocarstwach przedłużenie zakazu budowy nowych 
okrętów liniowych do 1936 roku, wyznaczenie limitów tonażowych przy bu-
dowie krążowników, niszczycieli i okrętów podwodnych oraz wprowadzenie 
restrykcji w prowadzeniu wojny podwodnej. Dzięki temu Albion mógł nadal 
kontrolować sytuację, ratując jednocześnie coraz gorszą sytuację finansową 
Imperium. Kolejne lata miały jednak pokazać, że wypadki nie zmierzają wcale 
we właściwym kierunku (Field 2005). 

W drugiej połowie września 1931 roku Ramsay MacDonald, Kanclerz 
Skarbu i jednocześnie premier Rządu Jego Królewskiej Mości z ramienia Par-
tii Pracy, wymusił na Admiralicji obniżkę płac w Royal Navy. Objęła ona 
marynarzy, którzy wstąpili do służby przed 1925 rokiem o 25%. Ten rady-
kalny krok doprowadził do Invergordon Munity, czyli największego buntu 
w XX-wiecznej historii Royal Navy z udziałem załogi krążownika liniowego 
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Hood oraz pancerników Rodney, Nelson i Valiant. Na kanwie licznych ko-
munistycznych protestów organizowanych w ważnych dla Imperium portach, 
przestraszona Admiralicja odmówiła użycia siły zwracając się, po porozumie-
niu ze strajkującymi marynarzami, do MacDonalda o obniżenie pensji o 10%. 
Premier niepewny swojej pozycji zgodził się i wkrótce bunt został zażegnany. 
Invergordon Munity, pomimo swego ograniczonego charakteru, wywarł zna-
czący wpływ na akcjonariuszy na Londyńskiej Giełdzie i był jedną z przyczyn 
odejścia brytyjskiego rządu od waluty z parytetem złota (Divine 1970). 

***

W połowie lat 30. stało się jasne, że „wojna mająca zakończyć wszystkie 
wojny”, wcale ich nie zakończyła. Nad Europą pojawiły się czarne chmury  
w postaci III Rzeszy Niemieckiej, jawnie dążącej do rewizji postanowień 
Traktatu Wersalskiego. 

Powracająca do władzy Parta Konserwatywna, pod wodzą Stanleya Bald-
wina, nie wyrażała jednak najmniejszej woli walki i oporu wobec agresywnej 
polityki zagranicznej Adolfa Hitlera, podobnie do Ramseya MacDonalda, nie 
reagującego na przywrócenie w Niemczech powszechnej służby wojskowej. 
Baldwin w czerwcu 1935 roku zgodził się na zawarcie z Niemcami układu 
morskiego, wynegocjowanego wcześniej jeszcze przez laburzystów, pozwala-
jącego Rzeszy na budowę floty, osiągającej maksymalnie 35% tonażu Royal 
Navy. Z dzisiejszego punktu widzenia decyzja ta wydaje się być całkowicie 
niezrozumiałą. Jak potężne Imperium mogło zgodzić się na, tak pokaźną 
rozbudowę floty niemieckiej? Aby to zrozumieć należy postawić się jednak 
w pozycji Baldwina. Brytania nadal zmagała się z kryzysem gospodarczym, 
poważnymi cięciami budżetowymi i oporem Partii Pracy w Izbie Gmin. Bar-
dziej agresywna postawa, a zatem odrzucenie projektu traktatu, mogła mieć 
negatywny wpływ na opinię publiczną. Był jeszcze jeden powód, dla którego 
brytyjski premier, tak łatwo zgodził się na podpisanie traktatu. Upokorzone  
w Wersalu Niemcy od zakończenia wojny przeszywał kryzys, hiperinflacja oraz 
gorąca atmosfera polityczna. Nikt w Europie nie wierzył, że NSDAP zdoła  
w błyskawicznym tempie uzdrowić niemiecką gospodarką, pozwalając na 
gwałtowny rozwój zbrojeń. Baldwin rozumował, że układ morski będzie 
stanowił tylko bezużyteczny skrawek papieru. Owszem, Niemcy zbudują 
przynajmniej kilka okrętów, ale nigdy nie osiągną 35% tonażu Royal Navy 
(Doerr 1998). Przyszłość miała pokazać, że Baldwin był jednak w błędzie.  
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Przy tym należy przytoczyć słowa Winston Churchill, który w 24 październi-
ka 1935 roku w Izbie Gmin mówił: 

„(…) Nie możemy sobie pozwolić, aby ujrzeć nazizm w jego obecnej 
formie okrucieństwa i nietolerancji, z całą jego nienawiścią i błyszczącą 
bronią, w dzisiejszej Europie” [INTERNATIONAL SITUATION]. 

Czas wygłoszenia przedmiotowego przemówienia jest niezwykle waż-
ny. W marcu 1935 roku Hitler ogłasza przywrócenie powszechnej służby 
wojskowej, jawnie naruszając postanowienia Traktatu Wersalskiego z 1919 
roku, a 15 września tego samego roku Reichstag uchwalił ustawy norymber-
skie, zwane inaczej rasowymi, wyłączające z narodowości niemieckiej ludzi 
pochodzenia żydowskiego. Ustawy te realizowały tym samym politykę ra-
sową, dzielącą społeczeństwo na rasy, wśród których prym miała wieść rasa 
aryjska, traktowana jako ta, której przynależy władza nad pozostałymi (Ker-
shaw 2008). Słowa Churchilla o okrucieństwie i nietolerancji wiążą się zatem 
bezpośrednio z ustawami norymberskimi, ukierunkowującymi działania 
partii nazistowskiej na kolejne lata. Prawdopodobnie jednak Churchill, który 
był jednym z realizatorów brytyjskiej polityki kolonialnej, brutalnie tłumiącej 
wszelkie oznaki buntu zamieszkującej kolonie Imperium ludności, kierując 
do członków Izby Gmin pobudzające wyobraźnie słowa o ustawach norym-
berskich, chciał zwrócić uwagę na coś, z jego punktu widzenia, dla Wielkiej 
Brytanii znacznie gorszego, co mogło brutalnie odbić się na brytyjskim społe-
czeństwie. W dalszej części przemówienia z 24 października 1935 roku, Chur-
chill bowiem wskazywał:

„Całe Niemcy to obóz zbrojny (…). Przemysł Niemiec jest zmobilizo-
wany do wojny w takim stopniu, w jakim nasz nie został zmobilizo-
wany nawet w rok po rozpoczęciu Wielkiej Wojny. Całe niemieckie 
społeczeństwo jest szkolone od dzieciństwa do wojny. Powstaje potęż-
na armia. Okręty podwodne ćwiczą już na Bałtyku. Doskonałe działa, 
czołgi, karabiny maszynowe i trujący gaz stale zasilają arsenał Niemiec. 
Niemcy nawet teraz są w stanie być wielkimi eksporterami amunicji, 
tworząc jednocześnie własne, ogromne magazyny. Niemieckie lotnic-
two rozwija się w ogromnym tempie (…). Nie widzę perspektywy, 
abyśmy szybko dorównali niemieckim siłom powietrznym lub ich wy-
przedzili, cokolwiek uczynimy w najbliższej przyszłości” [INTERNA-
TIONAL SITUATION].
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Pomimo tych alarmujących wypowiedzi Churchilla Albion i brytyjskie 
społeczeństwo nadal pozostawało głuche na kolejne posunięcia III Rzeszy 
Niemieckiej, które stawały się coraz bardziej radykalne. 

***

W 1936 roku Rzesza dokonała remilitaryzacji Nadrenii, znów narusza-
jąc postanowienia Traktatu Wersalskiego (Kershaw 2008). Brytyjczycy po-
nownie nie zdecydowali się na podjęcie agresywnych kroków, wyznaczając 
tym samym dalszą strategię wobec poczynań najsłynniejszego niemieckiego 
kanclerza, zwaną polityką Appeasementu, czyli ustępstw. Czy decydenci Im-
perium byli, aż tak krótkowzroczni? Aby zrozumieć te posunięcia należy po-
chylić się nad raportami Committee of Imperial Defence – Komitetu Obrony 
Imperium. Organ ten, utworzony w 1902 przez premiera Arthura Balfoura, 
odpowiadał za tworzenie analiz kontrwywiadowczych, racjonowanie żywno-
ści w razie konfliktów zbrojnych i co najważniejsze za opracowywanie glo-
balnej strategii wojennej Imperium. Komitet od połowy lat dwudziestych  
w swych analizach stwierdzał, że główne zagrożenie Brytanii czai się nie w Eu-
ropie, lecz na Dalekim Wschodzie (Polit 2001). Za głównego wroga Albionu 
uchodziło Cesarstwo Japonii, prowadzące w Azji ekspansjonistyczną polity-
kę, zagrażającą Hong-Kongowi, Singapurowi oraz Perle Korony – Indiom. 
Wspomniane wyżej traktaty morskie miały służyć zatem przede wszystkim 
ograniczeniu japońskich ambicji rozbudowy floty. Szansę na wybuch nowego 
konfliktu w Europie Komitet Imperialny określał jako dość niską. Świadczy 
o tym chociażby całkowite zaniedbanie kwestii obronności Malty, pełniącej 
w basenie Morza Śródziemnego niezwykle ważny punkt strategiczny (Field 
2005). Co warte odnotowania, w tym samym roku doszło do poważnego 
kryzysu społecznego w Wielkiej Brytanii, powiązanego z osobą króla Edwar-
da VII, chcącego wejść w związek małżeński z rozwódką Wallis Simpson. 
Królewskie pragnienie doprowadziło do poważnego kryzysu abdykacyjnego, 
grożącego zachwianiem jedności brytyjskiego społeczeństwa. To właśnie wte-
dy brytyjscy, proniemieccy arystokraci, między innymi Lord Londonderry, 
rozpoczęli ożywioną dyskusję, namawiając wielu arystokratów do poparcia 
idei porozumienia brytyjsko-niemieckiego (Kershaw 2004). Były to działania  
o wiele groźniejsze od działalności Brytyjskiej Unii Faszystów Oswalda 
Mosleya, która bądź co bądź nie miała aż takiego poparcia społecznego (Ker-
shaw 2004). Dlaczego zatem działania brytyjskich arystokratów nie odniosły  
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w brytyjskim społeczeństwie zamierzonych skutków, a więc przekonania go 
do poparcia proniemieckiej idei sojuszu? 

W 1937 roku, gdy na tronie zasiadł król Jerzy VI, nie podzielający pro-
niemieckich sympatii abdykującego brata, a III Rzesza poczynała sobie coraz 
śmielej, Komitet Obrony Imperium i rząd brytyjski zaczął zmieniać zdanie. 
Budowa nowych pancerników typu Bismarck, których prawdziwy tonaż został 
utajniony, wodowanie dwóch okrętów liniowych typu Scharnhorst, znacząca 
rozbudowa lekkich sił nawodnych i floty podwodnej oraz Anschluss Austrii  
w 1938, uzmysłowiły decydentom Imperium, że strategię singapurską, szyku-
jąca Brytanię do wojny z Japonią, należy porzucić i powrócić na kontynent eu-
ropejski, w celu przywracania balance of power – równowagi sił. Na to jednak 
w 1938 roku było już za późno. Rozpędzonego niemieckiego walca brutalnej 
polityki nie dało się powstrzymać. Brytanii pozostawało, wespół z Francją  
(19 kwietnia 1936 r. rząd brytyjski udzielił Francji swoich gwarancji) konty-
nowanie appeasementu, z nadzieją na ułagodzenie zapędów berlińskich kół po-
litycznych. Szczyt tej nieszczęsnej, jak się później okazało, dla Albionu polity-
ki nadszedł we wrześniu 1938 roku, kiedy to na mocy układu monachijskiego 
Brytyjczycy i Francuzi oddali Niemcom bez większych obiekcji Kraj Sudecki, 
stanowiący ważny pod względem militarnym rejon Czechosłowacji. Stojący 
na czele rządu konserwatystów Neville Chamberlain łudził się, że przywozi 
Anglii pokój (Doerr 1998). Jak można to wytłumaczyć? Znów postawmy się 
w roli brytyjskiego premiera. Brytania w 1938 nadal nie była przygotowana 
do wojny. Royal Navy przechodziła kolejne programy modernizacyjne, ale 
wiele okrętów nie miało na swym wyposażeniu hydrofonów i sonarów sta-
nowiących podstawę obrony przed okrętami podwodnymi. Brytyjczycy nie 
posiadali także zorganizowanej obrony przeciwlotniczej. Royal Air Force do-
piero co stawało na nogi, nie mogąc równać się z potężną Luftwaffe. Albion 
potrzebował czasu, który był dla niego pod koniec lat 30. wszystkim. Cham-
berlain liczył zatem, że przez poświęcenie Czechosłowacji Brytania otrzyma 
dwa, może trzy lata spokoju. Premier jednak się mylił, co wypunktował  
w wystąpieniu w Izbie Gmin Churchill. 

Dwanaście dni po aneksji Austrii przez III Rzeszę Churchill w Parlamen-
cie grzmiał:

„Od pięciu lat upominam Izbę w tych sprawach – bez sukcesu. Spo-
glądam na tą przesławną Wyspę, opadającą bezmyślnie i z hukiem po 
schodach prowadzających do ciemnej zatoki. Na początku schodu są 
zadbane, szerokie, lecz po chwili dywan się kończy. Dalej są tylko bloki 
chodnikowe, nieco dalej łamiące się pod stopami (…). Spójrzcie wstecz 



87

TWE IMPERIUM MOCNYM SIĘ OSTANIE...

na te ostatnie pięć lat – odkąd Niemcy zaczęły się poważnie i otwarcie 
zbroić w poszukiwaniu zemsty (…). Za tysiąc lat historycy wciąż będą 
zdumieni naszymi posunięciami. Nigdy nie zrozumieją, jak to się stało, 
że zwycięski Naród, mając w swym ręku wielką siłę, cierpiał upokorze-
nie i odrzucenie tego, co uzyskał dzięki bezgranicznej ofierze i absolut-
nemu zwycięstwu (…). Teraz zwycięzcy są zwyciężonymi, a ci, którzy 
wyrzucili broń na pola uprawne, wzywając do zawieszania broni, mogą 
objąć panowanie nad światem” [INTERNATIONAL SITUATION]. 

Takie wypowiedzi Churchilla oraz innych brytyjskich polityków wymu-
siły w końcu na brytyjskim społeczeństwie zmianę postaw pacyfistycznych, 
skutkujących przybraniem bojowego nastroju, przygotowującego Brytanię na 
stoczenie kolejnej wojny, w której wielu upatrywało śmiertelnego zagrożenia 
dla Albionu, mającego przynieść zmierzch jego potęgi. Wobec tego działania 
brytyjskich, proniemieckich arystokratów nie przyniosły oczekiwanego rezul-
tatu. Wojna z Niemcami była już nieunikniona. 

Tymczasem apetyt niemieckiego kanclerza nie znał granic i w marcu 
1939 roku III Rzesza wkroczyła do pozostałej części Czechosłowacji. W Lon-
dynie rozumiano, że kończy się czas, dlatego należało, jak najszybciej poszu-
kać sojusznika (Doerr 1998). 

***

Oczy Imperium zwróciły się wtedy ku wschodzie Europy, którym przez 
całe XX-lecie międzywojenne Albion zbytnio się nie interesował, nie licząc 
początku lat 20. i prowadzonej wtedy czynnej i biernej obserwacji wojny pol-
sko-bolszewickiej oraz wyborów w obszarach plebiscytowych. Kraje Europy 
Wschodniej nie przedstawiały dla Wielkiej Brytanii atrakcyjnego partnera  
z racji odległości oraz mało zbieżnych interesów (Doerr 1998). Na począt-
ku 1939 roku to jednak w tamtych państwach pozostawała jedyna nadzieja 
na odsunięcie momentu konfrontacji Brytanii z III Rzeszą. Pod koniec mar-
ca Londyn wystąpił z propozycją podjęcia konsultacji z trzema państwami: 
Francją, Polską i ZSRS. Celem tych rozmów miał być plan stworzenia an-
tyniemieckiej koalicji, zakładającej zbrojny opór stawiony przez połączone 
siły umawiających się państw (Doerr 1998). Gdy przedstawiciele II Rzecz-
pospolitej dowiedzieli się o brytyjskich próbach sondowania stanowiska Mo-
skwy, od razu sprzeciwili się stworzeniu ewentualnego sojuszu, obawiając się,  
że w razie wojny armia sowiecka wkroczy na wschodnie ziemie Rzeczpospoli-
tej i już stamtąd nie wyjdzie (Rodzik 2017). Również i Stalin niezbyt chętnie 
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przystawał na brytyjskie propozycje, chcąc poczekać na rozwój sytuacji i po-
zostawić dla siebie możliwość swobodnego manewru (Doerr 1998). Londyn 
nie chcąc tracić czasu, nie znając dalszych niemieckich planów, zdecydował się  
w końcu na podjęcie genialnego posunięcia. W dniu 31 marca Chamberlain 
w Izbie Gmin ogłosił, że Rząd Jego Królewskiej Mości udzielił Polsce stosow-
ne gwarancje (Rodzik 2017). Premier wierzył, że uda mu się w ten sposób 
odsunąć II Rzeczpospolitą od sojuszu z III Rzeszą przeciwko Rosji i skierować 
niemieckie uderzenie w pierwszej kolejności na Polskę. Dzięki temu Brytania 
zyskiwałaby kolejny rok lub dwa na dozbrojenie i przygotowanie się do wojny. 
Pozostawało tylko pytanie, czy Polacy się zgodzą. Brytania nie była w stanie  
w jakikolwiek sposób pomóc Polsce, o czym polscy decydenci powinni wie-
dzieć (Rodzik 2017). Chamberlain musiał być bardzo zdziwiony, gdy okazało 
się że minister Beck z radością przyjął udzielone gwarancje, szykując się do 
wizyty w Londynie, w czasie której wyraził chęć przemiany brytyjskich zapew-
nień w dwustronny sojusz oparty na zasadzie wzajemności i w duchu ścisłego 
bilateralizmu. Imperium zostało uratowane.

Przy tym warto wspomnieć, że 3 kwietnia, a więc trzy dni przed ogłosze-
niem polsko-brytyjskiego sojuszu, w Londynie ukazał się raport pt.: „Military 
Implications of Anglo-French Guarantee to Poland and Romania”, opracowany 
przez Komitet Obrony Imperium. Jeszcze 30 marca lord Chatfield, minister 
koordynacji obrony, zmienił szkic raportu, dostosowując zawarte w nim tezy 
do własnych celów. Zmanipulował on tak faktami, aby przekonać cały rząd do 
udzielenia Polsce gwarancji, przedstawiając sytuację militarną w razie konflik-
tu z Niemcami bardziej optymistycznie, niż miało to miejsce w rzeczywistości. 
W oryginalnym szkicu autorzy raportu uważali bowiem, że Wielka Brytania  
i Francja nie mają wystarczających możliwości, aby udzielić państwom Europy 
Wschodniej znaczącej pomocy militarnej oraz materialnej (Cienciala 1989). 

Gdy 5 maja 1939 Beck grzmiał z mównicy sejmowej z budynku parla-
mentu przy ulicy Wiejskiej, w Londynie Komitet Obrony Imperium raz jesz-
cze przyjrzał się sytuacji strategicznej w ewentualnej wojnie, oświadczając, że 
Wielka Brytania nie jest gotowa do podjęcia działań wojennych na froncie za-
chodnim, w powietrzu i na morzu (Rodzik 2017). Armia brytyjska praktycz-
nie nie istniała, prowadzenie bliskiej blokady siłami całej floty nie wchodziło 
w grę, a lotnictwo było potrzebne do obrony angielskich miast, nie zaś do 
ponoszenia strat na niemieckim niebie. W tym samym miesiącu w Warszawie, 
generał Emilius Clayton zapewniał jednak generała Stachiewicza, że Royal Air 
Force podejmie poważne kroki, zmierzające do uszczuplenia niemieckich sił. 
Dwa miesiące później również i generał Edmund Ironside zapewniał Polaków 
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o gotowości brytyjskiego lotnictwa do podjęcia zmasowanych działań ofen-
sywnych, wiedząc przecież że RAF był całkowicie nieprzygotowany do wojny 
(Rodzik 2017). 

W dniu 23 sierpnia w Londynie zawrzało. Tego dnia III Rzesza zawarła 
z ZSRS porozumienie, zwane paktem Ribbentrop – Mołotow. Albion oba-
wiając się, że w ostatniej chwili Warszawa zmieni stronę, godząc się na nor-
malizację stosunków z Berlinem, zdecydował się 25 sierpnia na ponowienie 
gwarancji wobec Polski i podtrzymaniu sojuszniczych zobowiązań.

W dniu 1 września wybuchła wojna. Niemiecka machina wojenna rozpo-
częła blitzkrieg, przełamując kolejne dzielnie broniące się polskie linie obrony. 
Trzy dni później Londyn wypełnił swe zobowiązania, przystępując do woj-
ny i rozpoczynając w ograniczonej skali działania na morzu i w powietrzu, 
cały czas skupiając się na przygotowaniu do ostatecznej konfrontacji, mającej 
nastąpić na froncie zachodnim. W kolejnych tygodniach II Rzeczpospolita 
została zdruzgotana, a Imperium Brytyjskie tymczasowo mocnym się ostało. 

Za podsumowanie okresu dwudziestolecia międzywojennego Wielkiej 
Brytanii, w którym to Albion wyzbył się pacyfizmu, gotując się do wojny, 
niech służą słowa Churchilla. Zostały one bowiem wypowiedziane w mo-
mencie, gdy z wysokości białych klifów Dover brytyjscy żołnierze spoglądali 
na okupowaną przez Niemców Francję, skąd w każdej chwili mogła nadejść 
inwazja. 

„Będziemy iść do końca, będziemy walczyć we Francji, będziemy wal-
czyć na morzach i oceanach, będziemy walczyć z coraz większą pew-
nością siebie i siłą w powietrzu, będziemy bronić naszej Wyspy, nieza-
leżnie od kosztów, będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na 
lądowiskach, będziemy walczyć na polach i ulicach, będziemy walczyć 
na wzgórzach. Nigdy się nie poddamy! A nawet jeśli, w co ani przez 
chwilę nie wierzę, ta Wyspa lub jej duża część zostałaba ujarzmiona  
i głodująca, to nasze Imperium za morzami, uzbrojone i strzeżone 
przez brytyjską flotę, będzie kontynuowało walkę, aż w dobrym dla 
Boga czasie Nowy Świat z całą swą mocą i potęgą wystąpi na ratunek  
i wyzwolenie Starego” [Churchill 1940]. 
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Od światowej hegemoni  
po ucieczkę z Grecji. 

Analiza zmiany pozycji 
międzynarodowej Wielkiej 

Brytanii w latach 1918- 1948

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmiany sytuacji Wielkiej 
Brytanii na arenie międzynarodowej w obliczu dwóch wielkich konfliktów,  
I Wojny Światowej i II Wojny Światowej. Obydwie wojny wymusiły na rzą-
dzie londyńskim zmianę polityki wewnętrznej oraz zagranicznej. Uchwycenie 
i opisanie przyczyn osłabnięcia Wielkiej Brytanii pozwoli zrozumieć dlaczego 
w ciągu jedynie 40 lat państwo od światowego hegemona przeistoczyło się  
w podległego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Na powyższe wpłynęły przy-
czyny zewnętrzne i wewnętrzne. Kluczowe znaczenia miał także wzrost znacze-
nia dwóch nowych supermocarstw, które skorzystały politycznie na konflikcie 
na Starym kontynencie jakim była II Wojna Światowa.  

Słowa kluczowe: Wielka Brytania, dekolonizacja, I Wojna Światowa, II Woj-
na Światowa, partia pracy, partia konserwatystów, Indie, Egipt, Birma, Malaje

Wstęp

W XIX w. Wielka Brytania zajmowała pozycje światowego hegemona. 
Ten stan zawdzięczała silnej gospodarce oraz kontrolowaniu światowych wód 
swoją potężną i nowoczesną flotą. Wzrost gospodarczy oraz intensywny roz-
wój przemysłu związany był z kontrolowaniem przez Wielką Brytanię wielu 
terytoriów znajdujących się poza Europą. Kolonie kontrolowane przez Lon-
dyn znajdowały się na całym świecie (Azja, Afryka, Australia, Ameryka Połu-
dniowa). Dzięki skutecznej eksploatacji terytoriów zamorskich oraz zamiesz-
kującej tam ludności Wielka Brytania zdobywała potrzebne surowce oraz 
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wykorzystywała tańszą w utrzymaniu siłę roboczą celem wzrostu zamożności 
metropolii. Taka strategia miała swoje negatywne strony. Wymagała od rządu 
Wielkiej Brytanii utrzymania aparatu represji w koloniach, który pozwoliłby 
na uspokajanie nastrojów lokalnych mieszkańców. Utrzymanie ,,sil stabilizu-
jących” wymagała od Wielkiej Brytanii szerokich nakładów finansowych. 

Wraz ze wzrostem napięcia w Europie, rząd Londyński zmuszony był 
do angażowania coraz większych środków w konflikt na Starym Kontynencie. 
Pierwsza Wojna Światowa wybuchła w 1914 r. i Wielka Brytania po agresji 
Niemiec na Belgię do niej przystąpiła. I Wojna Światowa była wojną totalną, 
na wyczerpanie. Prowadzenie jej wymagała gigantycznych nakładów, które 
czyniła również Wielka Brytania. Pomimo, iż nie poniosła ona tak dużych 
strat w armii oraz w ludności cywilnej, to Londyn poniósł dotkliwe straty 
ekonomiczne oraz zmuszony był przerzucić znaczną część swojej armii z ko-
lonii do Europy. 

Spadek znaczenia Wielkiej Brytanii w późniejszym czasie związany był ze 
wzrostem znaczenia innych państwa (ZSRR oraz USA) oraz słabością Wiel-
kiej Brytanii. Na wzrost znaczenia składało się poszerzenie wpływów związane 
z nowa sytuacja geopolityczną. Słabość Wielkiej Brytanii wywołana była pro-
blemami wewnętrznymi oraz ruchami na rzecz niepodległości w koloniach 
znajdujących się pod kontrolą londyńskiej metropolii. 

Sytuacja Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939

Sytuacja wewnętrzna Wielkiej Brytanii po I Wojnie Światowej

Przeprowadzone zimą 1918 r. wybory do Izby Gmin przeprowadzano 
po wojnie, przyniosły wygraną koalicji, którą tworzyli liberałowie z konser-
watystami. Nowo sformowany gabinet musiał uporać się z problemami we-
wnętrznymi oraz zewnętrznymi. Na arenie międzynarodowej wyzwania sta-
nowiła konferencja paryska oraz interwencja wojskowa w Rosji, przeciwko 
bolszewikom. Londyn wspierał w tym konflikcie białych, gdyż wiedział, iż 
rząd niekomunistyczny jest lepszym partnerem biznesowym, zapewniającym 
większa ochronę inwestycji brytyjskiej na rynku rosyjskim. Rzeczona inter-
wencja pochłania znaczne nakłady finansowe, co pogłębiało problemy we-
wnętrzne, w postaci oporu partii pracy oraz strajków robotniczych. 

Wewnętrzny kryzys znajdował swoje źródła w pogorszeniu się sytuacji 
ekonomicznej oraz w problemie wracających z wojny żołnierzy- kombatan-
tów. Wielu weteranów I Wojny Światowej po powrocie do kraju nie było  
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w stanie odnaleźć się w społeczeństwie. Poza nim, ze zmian nie byli zado-
woleni też górnicy, domagający się redukcji czasu pracy oraz nacjonalizacji 
kopalni. Rząd nie podjął wielu starań, żeby rozwiązać te problemy [Gardner, 
Roy 2020, s. 173].

Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu wraz z nadejściem do Europy 
Wielkiego kryzysu roku 1929. W Wielkiej Brytanii na początku roku 1930 
zaczął się spadek produkcji przemysłowej oraz rolniczej [Carr 2021, s. 71].
Powyższe wpłynęło na znaczy wzrost bezrobocia, które w 1933 r. wynosiło 
prawie 23% . W przeliczeniu na wartości bezwzględne oznaczało to około 3 
mln osób bezrobotnych. Remedium okazały się poczynione w pierwszych la-
tach kryzysu oszczędności, spożytkowane na obniżenie podatków bezpośred-
nich. Powyższe połączone ze spadkiem wartości waluty brytyjskiej sprawiło, 
że Wielka Brytania po roku 1935 zaczęła wychodzić z kryzysu. Wewnętrzna 
słabość spowodowana sytuacją ekonomiczną, znalazła swoje przełożenie na 
sytuację w zamorskich terytoriach brytyjskich- koloniach, gdzie wpływy im-
perium zaczęły słabnąć. 

Proces Dekolonizacji po I Wojnie Światowej 

Proces dekolonizacji zainicjowany po I Wojnie Światowej odbywał się  
w kilku brytyjskich koloniach położonych głównie w Azji. 

Najistotniejsze zmiany miały miejsce w Indiach. Były one powiązane  
z różnorodnymi czynnikami. Pierwszym z nich był udział hindusów  
w I Wojnie Światowej, który istotnie rozwinął świadomość narodową, po-
przez wspólne doświadczenie związane z uczestnictwem w wojnie. Armia 
brytyjska wcieliła w swoje szeregi wielu hindusów, którym walka na Starym 
kontynencie pozwoliła na dokonanie zestawienia poziomu życia do, którego 
byli przyzwyczajeni z ojczyzny do tego obowiązującego w Europie [Prendecki 
2007]. Inną przyczyną była filozofia Gandhiego. Metody, które proponował 
ograniczały się do apeli o powstrzymanie się od wszelkiej aktywności w okre-
ślonych porach dnia i absencji od życia publicznego. Zachęcał on również do 
bojkot brytyjskich towarów. Jego apele spotykał się ze społeczną akceptacją, 
a w protesty i bojkoty angażowała się znaczna część społeczeństwa [Gandhi 
2020, s.25]. Bojkot towarów oraz strajki doprowadzały do licznych strat eko-
nomicznych po stronie brytyjskiej. W swojej filozofii Gandhi kładł nacisk na 
potrzebę wyzbycia się siły na rzecz pacyfistycznych, ta strategia została nazwa-
na biernym oporem. 
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Istniały również przyczyny gospodarcze. Wskazać należy, iż sytuacja na 
frontach I Wojny Światowej sprzyjała powstawaniu w Indiach nowych gałę-
zi gospodarczych. Część z nich była powiązana z przemysłem ciężkim oraz 
zbrojeniowym. Brytyjczycy potrzebowali na użytek militarny ciężkiego sprzę-
tu, który zapewniały im nowe fabryki ulokowane w Indiach. Dzięki temu  
w Indiach wytworzyła się grupa zamożnych hinduskich przedsiębiorców, 
którzy mieli nastawienie niepodległościowe. Dodatkowo, w tym czasie zak-
tywizowało się nowe pokolenie hindusów, którzy otrzymali wykształcenie  
w metropolii, ale ich nastawienie było niepodległościowe. 

Dla procesu dekolonizacji równie istotne co działania obywateli koloni, 
była działania podjęte przez metropolię. Rząd brytyjski latem 1917 r. zapowie-
dział rozwój samorządów hinduskich. Dodatkowo złożona została deklaracja 
wyrażająca chęć nadania Indii niepodległości w przyszłości. Nie zostały jednak 
przedstawione żadne konkretne terminy ani szczegóły tego jak przyszłe pań-
stwo miałoby wyglądać. [Gilmour 2019, s. 331. Indyjski Kongres Narodowy, 
czyli organizacja działająca na rzecz niepodległości Indii od końcówki XIX w. 
domagał się bardziej podjęcia konkretniejszych kroków w celu przyznania In-
diom niepodległości. Dodatkowo w czasie po I Wojnie Światowej wpływ na 
każdy ruch na rzecz niepodległości miało państwo bolszewickie, które wspie-
rało wszelkie ruchy odśrodkowe. III międzynarodówka udzielała finansowej 
pomocy aktywistom z każdego zakątku świata. Za otrzymane środki zakłada-
li, a następnie rozwijali oni partie komunistyczne w poszczególnych krajach.  
W komunistyczną doktrynę wpisana była walka  kolonializmem jako środ-
kiem służącym państwom kapitalistycznym [Pipes 2021, s. 120]. 

Remedium na powstały kryzys miało być zaostrzenie polityki represji 
stosowanej przez Brytyjczyków wobec zwolenników niepodległości. Miał 
temu służyć akt prawny, zwany ustawą Rowlatta z wiosny 1919 r. Ta usta-
wa przyznawała rządom prowincjonalnym prawo orzekania o przymusowej 
deportacji. Co więcej w celu zwiększenia liczby skazań politycznych procesy  
w niektórych sprawach miały się odbywać bez udziału czynnika społecznego 
w postaci ławy przysięgłych. Dodatkowym problem w tym czasie stanowił 
nagły wzrost cen spowodowany pogorszeniem się koniunktury gospodar-
czej. Doprowadziło to do eskalacji konfliktu i wybuchu lokalnych zamieszek.  
W odpowiedzi na powstałe zamieszanie, Londyn ogłosił India Act. Znajdo-
wała się tam zapowiedź utworzenia rządu Indii z ograniczonym zakresem 
kompetencji. Do finalnego rozładowania napięcia społecznego przyczyniało 
się nadanie szerokich kompetencji władzą miejscowym. Spowodowało to, że 
w Indiach, aż do uzyskania niepodległości panował system diarchii. Całość 
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kompetencji była podzielona pomiędzy wewnętrznym rządem odpowiedzial-
nym przede wszystkim przed Londynem oraz organami miejscowymi, stano-
wiącymi reprezentację mieszkańców Indii. 

Zmiana sytuacji w Indiach wpływała na pozostałe azjatyckie kolonie. 
Społeczeństwo w Indiach pokazało, iż skutecznie zorganizowany opór może 
dać rezultat w postaci poszerzenia kompetencji organów na które realny 
wpływ ma lokalne społeczeństwo. Powyższe oznaczało, iż relacja Londyn- ko-
lonie weszły w nowy etap w którym Imperium brytyjskie straciło pozycję ab-
solutnego hegemona i musiało szukać formy współpracy, która zadowoliłaby 
obydwie strony [Tyszkiewicz, Czapiewski 2011, s. 136]. 

Kolejna zmiana w Indiach miała związek z nadejściem Wielkiego Kry-
zysu z roku 1929. Wtedy rząd w Londynie powziął decyzję o konieczności 
trwałego ustabilizowania sytuacji w Indiach. Zapewnić to miał tzw. okrągły 
stół przy którym zasiadła reprezentacja brytyjska, hinduska i muzułmańska 
[Levine 2007, s. 99]. 

Rozmowy toczyły się w atmosferze konfliktu spowodowanego kampanią 
nieposłuszeństwa zainicjowaną przez Gandhiego na którą rząd brytyjski re-
agował falą aresztowań. 

Pomimo powyższego, okrągły stół zdołał wypracować rozwiązanie sa-
tysfakcjonujące większość podmiotów zaangażowanych. W 1935 r. brytyjski 
parlament uchwalił Governemetnt of Idnia Act, która wprowadzała federację 
Indii. Nadano Indiom nową konstytucję, która oznaczał likwidację system 
diarchii oraz przejście władzy w ręce rządów lokalnych. Utrzymane zostały 
natomiast uprawnienia gubernatorów związanych z Londynem, którzy wy-
korzystując swoje kompetencje mogli w praktyce uniemożliwić rządom lokal-
nym sprawowanie władzy oraz wciąż utrzymywali zwierzchnictwo militarne 
nad częścią wojska. 

Powyższe, wbrew pierwszej fali optymizmu doprowadziło do eskalacji 
konfliktu pomiędzy mieszkańcami Indii a rządem w Londynie, który jednak 
nie znalazł swojego rozstrzygnięcia, aż do zakończenia II Wojny Światowej 
[Chamberlain 1999, s. 84].

Kolejną brytyjską kolonią, której sytuacja po I Wojnie Światowej uległa 
zasadniczej zmianie był Egipt. Jest jedyną kolonią brytyjską, która wywalczyła 
swoją niepodległość po I Wojnie Światowej. Ludność Egiptu po zakończeniu 
się I Wojny Światowej dążyło do suwerenności i odcięcia się od Londynu. 
Powołano w tym celu delegację polityczną mającą negocjować z Londynem. 
Nazwa delegacji w języku arabskim to Wafd. Metropolia odmówiła negocja-
cji. Co więcej zdecydowano a aresztowaniach członków delegacji. Powyższe 



98

TOMASZ IWANOWSKI

wywołało zamieszki oraz zbrojne powstania w Egipcie [Schimpway 2008,  
s. 49]. Z uwagi na wewnętrzne problemy, wskazane powyżej, imperium bry-
tyjskie nie było w stanie poradzić sobie z zorganizowanym oporem społecz-
nym. Wielka Brytania, wobec problemów w Egipcie zdecydowała się na sta-
nowczy ruch. Doprowadziło to do zniesienia protektoratu Egiptu i ogłoszenia 
niepodległości kraju. Nowe państwo miało formę królestwa. Władcą został 
sułtan Fuadem I. Egipt nie uzyskał jednak pełnej niezależności od dawnej 
metropolii. W kraju ciągle były obecne garnizony brytyjskie, a ponadto armia 
brytyjska wciąż kontrolowała Kanał Sueski. Kanał Sueski miał strategiczne 
znaczenia dla gospodarczych interesów Wielkiej Brytanii. To nim przepły-
wało większość handlowych statków do Indii. Do 1924 r. sytuacja w Egipcie 
została ustabilizowana, momentem zwrotnym były przeprowadzone wybory. 
Wygrała w nich partia polityczna Wafd, utworzona przez posłanych do Lon-
dynu kilka lat wcześniej delegatów. Wafd dążyło do pełnego uniezależnienia 
Egiptu od Wielkiej Brytanii. Doprowadziło to do konfliktu pomiędzy Waf-
dem a królem Fuadem I, który nie chciał drażnić imperium brytyjskiego i był 
znacznie bardziej ugodowo nastawiony do rządu brytyjskiego. Sułtan otrzy-
mywał polityczne i finansowe wsparcie od dawnej metropolii, ale Wafd było 
popierane przez większość społeczeństwa. Konflikt zakończył się w 1930 r. 
kiedy to monarcha rozwiązał parlament oraz dzięki brytyjskiemu wsparciu 
zmienił konstytucję. Pozwoliło mu to przejąć całkowitą władzę nad krajem, 
co jednocześnie zapewniło Brytyjczykom utrzymanie ich dotychczasowych 
wpływów.  

Formalna niepodległość Egiptu dzięki zręcznej polityce rządu Brytyjskie-
go i wsparciu lokalnego monarchy nie oznaczało całkowitej autonomii do 
Londynu. Wielka Brytania ochroniła swoje interesy w tym rejonie tj kontrolę 
nad kanałem Sueskim, co stanowiło o sile brytyjskiego handlu w tym regionie 
[Levine 2007, s. 41].

Malaje, które były kolejną brytyjską posiadłością cechowały się odmien-
nością od India. Po pierwsze, na Malajach nie wytworzyła się grupa bogatych 
przedsiębiorców, związanych z przemysłem albo studentów pobierających 
naukę w Londynie czy na innych zachodnich uniwersytetach którzy wspie-
rali ruchy niepodległościowe. Związane to było z charakterem gospodarki na 
Malajach. Opierała się ona w znacznej części na rolnictwie. Głównym to-
warem eksportowym był kauczuk. Na Malajach istniał jednak ruch na rzecz 
niepodległości, jednak czynnikami mu sprzyjającymi były przede wszystkim 
kwestie gospodarcze. Nie można również nie wskazać na znaczenie mniejszo-
ści chińskiej w tym rejonie. 
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Ludność zamieszkującą Malaje czuła się finansowo wykorzystywana 
przez metropolie z uwagi na kontrolowanie przez Brytyjczyków eksportu ka-
uczuku, który stanowił główny surowiec wydobywany na Malajach. To uczu-
cie wzmagało działania na rzecz niepodległości Malajów Kolejną przyczyną 
wzmacniającą ruch na rzecz dekolonizacji stanowiła mniejszość chińska, która 
pod wpływem chińskich wzorców Mao Tzetonga nawiązała współpracę z ko-
munistyczną Moskwą, która w tamtym czasie wspierała proces dekolonizacji 
[Schimpway 2008, s. 119].

W 1929 Wielki Kryzys zmienił również sytuację ekonomiczną na Mala-
jach. Wiązał się on ze spadkiem konsumpcji w zachodniej Europie, co ozna-
czało spadek eksportu kauczuku, głównego towaru eksportowego. Powyższe 
doprowadziło do spadku życia mieszkańców. 

Przeszkodą w stworzeniu silnego ruchu na rzecz niepodległości było róż-
norodność etniczna i religijna. Mniejszości chińskie i hinduskie różniły się  
w swoich celach, co nie sprzyjało działaniom na rzecz niepodległości. Brytyj-
czycy wykorzystywali strategię divide et empera, co pozwoliło im utrzymać 
kontrolę. Ponadto w tym regionie obecność wojsk brytyjskich była znacznie 
wyższa, co związane było z militarnym znaczeniem regionu. Miało to efekt 
represyjny na społeczeństwo Malajskie [Bidwell 2008, s. 211].

Z uwagi na wyżej wskazana dopiero agresja Japonio w latach 30 jakkol-
wiek zmieniał sytuacja na Malajach.

Birma z uwagi na bliskie związki z Indiami miała inną sytuacje niż Ma-
laje. Szczególne znaczenie miała młodzież studencka, zachęcona sukcesami 
studentów z Indii. Rozpoczął się bojkot towarów brytyjskich, Innym wyra-
zem sprzeciwu wobec Londynu było pisanie dzieł literackich w ojczystym 
języku. Londyn nie mogąc pozwolić sobie na angażowanie znacznych środ-
ków na utrzymanie spokoju w tamtym rejonie wprowadził reformy podobne 
do tych w Indiach. Na ich mocy nadano. części obywateli w Birmie prawa 
wyborcze. Nie usatysfakcjonowało to w pełni społeczeństwa Birmy. W celu 
poszerzenia swobód i uniezależnienia się od metropolii społeczeństwo zaczęło 
w następnych latach tworzyć wewnętrzne struktury.

Następny etap konfliktu był powiązany z utworzeniem Birmińskiej Ligi 
Narodowej w latach 30. Organizacja wyznaczyła sobie jasne cele polityczne 
tj. uniezależnienie się od Londynu. W podobnym czasie do utworzenia Ligi 
nastąpił Wielki Kryzys roku 1929. W Birmie, kryzys ekonomiczny odbił się 
na cenach ryżu. Był on jednym z głównych towarów eksportowych Birmy 
[Schimpway 2008, s. 201].
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Wraz ze spadkiem eksportu spadł poziom życia ludności. Skutkowało to 
serią powstań chłopskich. Każde z nich było brutalnie tłumione przez bryty-
jczyków. Mający wewnętrzne problemy rząd w Londynie nie chciał kontynu-
ować walki i rozpoczął negocjacje. W efekcie uchwalono nową konstytucję. 
Zapewniała ona większą niezależność Birmy od Metropolii. Jej nowy ustrój 
był wzorowany na tym wprowadzonym w Indiach [Bidwell 2008, s. 105].

Przyjęte w Birmie rozwiązania miały podobny efekt do tych przyjętych 
w Indiach. Ambicje społeczeństwa nie zostały w pełni zaspokojone, ale dopro-
wadziło do normalizacji relacji metropolii z kolonią, aż do wybuchu II Wojny 
Światowej. 

Sytuacja Wielkiej Brytanii  
w czasie II Wojny Światowej

Sytuacja wewnętrzna w Wielkiej Brytanii

Na początku II Wojny Światowej zmieniła się osoba premiera Wielkiej 
Brytanii. Skompromitowany polityką ,,appeasement” N. Chamberlain został 
zastąpiony zwolennikiem konfrontacji z III Rzeszą, W, Chrurchillem. [Po-
morski , s. 23]

Po porażce Francji w 1940 r. Wielka Brytania przestawiła swoją pro-
dukcję na tory wojskowe. Radykalnie zwiększono nakłady na zbrojenie, po-
przez zwiększenie podatków bezpośrednich oraz wykorzystanie rezerw naro-
dowych. Istotne było również wsparcie przesyłane Wielkiej Brytanii przez 
państwa Commonwealthu oraz przez Stany Zjednoczone na mocy lend- lease. 
Skoncentrowanie się na przemyśle zbrojeniowym pociągnęło za sobą więk-
sza eksploatację kolonii brytyjskich, co wzmacniało opór wobec metropolii 
w tamtych rejonach. Z kolei uszczuplenie rezerw narodowych sprawiało, że 
było wiadomo, iż po zakończeniu II Wojny Światowej Londyn nie będzie  
w stanie kontynuować na innych frontach działań militarnych [Tyszkiewicz, 
Czapiewski 2011, s. 320].

Przechodząc do kwestii społecznych, dzięki braku przeprowadzenia de-
santu przez wojska III Rzeszy, ludność brytyjska nie doświadczyła bezpośred-
niej inwazji. Musiała jednak znosić częste naloty, co z pewnością stanowiło 
duże zagrożenie dla życia obywateli. 

Prawo o służbie narodowej wprowadzone przez ustawodawcę brytyjskie-
go stanowiło, iż na potrzeby produkcji przemysłowej oraz pod broń może 
zostać powołany każdy mężczyzna, który nie skończył lat 50, a skończył już lat 
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18. Zmieniła się także sytuacja kobiet brytyjskich, które zostały oddelegowane 
do pracy w służbie korpusie służby cywilnej oraz w przemyśle. Część kobiet 
pełniła także służbę wojskową w ramach wojsk pomocniczych. Wpłynęło to 
w przyszłości na status prawny kobiet brytyjskich.

Morale społeczeństwa brytyjskiego było podtrzymywane przez klasę po-
lityczną oraz parę królewską. Król wraz z małżonką odwiedzali zniszczone 
dzielnice Londynu, by podnieść ludność na duchu. To samo czynił premier 
Churchill [Clarke 2004, s. 79].

Przechodząc do bilansu wojennego, należy wskazać, iż w walkach na róż-
nych frontach zginęło ponad 240 tys. Brytyjskich żołnierzy. Straty w ludno-
ści cywilnej przewyższały 50 tys. obywateli. Suma powyższych liczb nie daje 
wyniku tak wysokiego jak w przypadku innych państw zaangażowanych w II 
Wojnę Światową, jednak nie należy zapominać o pozostałych kosztach woj-
ny. Załamanie się normalnej wymiany handlowej, deficyt budżetowy, zmiana 
torów gospodarki oraz osłabienie przemysłu wpłynęło bardzo negatywnie na 
brytyjską gospodarkę, która nie stanowiła już najsilniejszej gospodarki świa-
ta, jednoznacznie przesądzając o spadku znaczenia Wielkiej Brytanii i utraty 
przez niej roli hegemona. 

Wzrost znaczenia USA

Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek znaczenia Wielkiej Bry-
tanii jako światowego hegemona był wzrost znaczenia USA. Oprócz prestiżu 
państwa, którego interwencja przesądziła o wyniku wojny, Stany Zjednoczo-
ne na tym konflikcie zbrojnym zyskały dużo więcej.

Po pierwsze USA znacząco rozbudowało strefę wpływów politycznych, 
która rozciągała się, aż po Niemcy Zachodnie. Kraj ten w czasie wojny roz-
winął się również intensywnie pod względem gospodarczym, gdyż wojenna 
koniunktura wzmocniła amerykański przemysł ciężki oraz zbrojeniowy. Po-
prawił się standard życia samych amerykanów, co zaowocowała znaczącym 
wzrostem demograficznym w latach 50. (baby boom). Ostatni czynnik sta-
nowiła broń atomowa, którą w czasie wojny posiadali jedynie amerykanie. 
Śmiercionośna bron o takiej skali destrukcji znajdował się w tamtym czasie na 
wyposażeniu amerykańskiej armii, co znacząco podwyższało prestiż tego kraju 
oraz wzmacniało jego pozycje na arenie międzynarodowej.
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Świat po II Wojnie Światowej

Wpływ II Wojny Światowej na sytuacje kolonii Brytyjskich 

II Wojna Światowa ożywiła ruchy na rzecz niepodległości w koloniach 
brytyjskich. Na proces rozpadu brytyjskiego imperium kolonialnego składa-
ły się czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Czynniki wewnętrzne związane 
były z opisanym powyżej upadkiem brytyjskiej gospodarki, która nie mogła 
utrzymać już sił stabilizujących sytuacji w poszczególnych koloniach. Do 
czynników zewnętrznych należy zaliczyć agresję japońską oraz postawę USA 
wobec imperiów kolonialnych. [Tyszkiewicz, Czapiewski 2011, s. 293]

Agresja Japonii w Azji zachwiała brytyjską dominacją. Ponadto, hasłem 
Japońskiej agresji brzmiało: ,,Azja dla azjatów” co dodatkowo wzmacniało 
narodowe aspiracje państw azjatyckich. USA również było przeciwne polityce 
kolonializmu, co sprawiało, że Waszyngton wymuszał na Wielkiej Brytanii 
rezygnację z kolonii. 

W 1947 roku Wielka Brytania wycofała się z Indii i Pakistanu, które 
zyskały niepodległość. Proces ten związany był z utratą jakiegokolwiek spo-
łecznego poparcia dla rządów metropolii. Było to zdeterminowane działania-
mi, jakie Brytyjczycy podejmowali w czasie II Wojny Światowej tj. maso-
wego, przymusowego wcielania hindusów do armii brytyjskiej, egzekucji na 
oficerach służących w armii indyjskiej utworzonej przez Japonii, eksploatacji 
gospodarczej. Partia Pracy, która po wojnie przejęła władze w Wielkiej Bryta-
nii nie była zainteresowana utrzymaniem brytyjskiej dominacji i wycofywała 
swoje siły z kolonii, celem poczynienia oszczędności budżetowych, które były 
niezbędne po wysiłku wojennym w Europie. 

Niepodległość przyznano także Birmie gdzie istniał silny ruch oporu prze-
ciwko Japońskiej agresji, którego znaczenia Brytyjczycy nie mogli lekceważyć. 

Sytuacja Malajów była odmienna, gdyż Londynowi zależało na utrzyma-
niu cennego surowca jakim był kauczuk. Z uwagi na powyższe, Wielka Bry-
tania zatrzymała Singapur, a z reszty krajów utworzyła niepodległe państwo o 
nazwie Federacja Malajska. 

Świat bipolarny, bez Wielkiej Brytanii jako głównego podmiotu 

Po II Wojnie Światowej, powstały dwa supermocarstwa, która przez kil-
kadziesiąt lat po tym konflikcie wciąż toczyły walkę o dominację nad świa-
tem. [Kuczyński 2015, s. 28] Stany Zjednoczone z uwagi na swój olbrzymi 



103

OD ŚWIATOWEJ HEGEMONI PO UCIECZKĘ Z GRECJI...

potencjał militarny i gospodarczy zyskały status supermocarstwa i kontrolo-
wały znaczna część terenów na globie. Z kolei Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich (ZSRR) posiadający gigantyczną armię lądowa zajął znaczną 
część terytoriów w Europie Środkowo- Wschodniej i poszerzył tym samym 
znacząco swoje wpływy. Wielka Brytania, która aktywnie angażowała się  
w wielki konflikt na Starym Kontynencie wciąż kontrolował część terytorium, 
które znajdowały się w strefie zainteresowań ZSRR (Grecja, Turcja). W Gre-
cji, która otrzymywała wsparcie z Londynu istniała partyzantka komunistycz-
na wspierana przez Stalina. Drugim krajem była Turcja, wobec której Mo-
skwa wystosowała żądania dotyczący cieśnin Stambulskich. Obydwa te kraje 
liczyły na pomoc Wielkiej Brytanii, która z powodów wewnętrznej słabości 
nie  była w stanie jej udzielić. Rząd Londyński z uwagi na zapaść gospodar-
czą oraz pogarszającą się sytuację w koloniach nie mógł sobie pozwolić na 
dalsze wspieranie rządu Grecji i rządu Turcji. Oznaczało to, że jedynym kra-
jem mogącym zatrzymać polityczną ekspansję ZSRR były Stany Zjednoczone, 
co i ten kraj uczynił. Prezydent Truman udzielił finansowego i politycznego 
wsparcia Turcji i Grecji, pokazując jednocześnie, że Stany zjednoczone zastę-
pują Wielką Brytanię jako gwaranta bezpieczeństwa tych krajów. Oznaczało 
to ostateczne przypieczętowania spadku znaczenia Wielkiej Brytanii na arenie 
międzynarodowej do roli państwa sojuszniczego USA, ale nie równorzędnego 
partnera. Wielka Brytania utraciła status hegemona, oddając to miejsce Sta-
nom Zjednoczonym oraz ZSRR, które przez lata po wojnie toczyć będą spór 
o światową dominację. 

Podsumowanie

Wielka Brytania jako światowy hegemon uzależniała swoja pozycję od 
kontrolowania zamorskich terytoriów zwanych koloniami. Ta kontrola po-
zwalała Wielkiej Brytanii na korzystną wymianę handlową oraz wzrost go-
spodarczy. Całość odbywała się kosztem ludności zamieszkującej kolonie, 
gdyż wymiana handlowa nie toczyła się wzdłuż zasad rynkowych, lecz była 
dyktowana przez metropolię. Utrzymanie takiego stanu rzeczy wymagało 
rozbudowania aparatu represji wobec mieszkańców kolonii, który umożli-
wiłby trzymanie w ryzach miejscowej ludność i kontynuowanie eksploatacji 
terytorium oraz obywateli. Aparat represji wymagał z kolei gigantycznych 
nakładów. Wielka Brytania mogła łożyć na utrzymanie wojska i policji w te-
rytoriach zamorskich tak długo, jak nie musiała angażować swoich środków 
oraz przemysłu w konflikt w Europie. I Wojna Światowa zachwiała posadami 
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imperium brytyjskiego, gdyż wymogła na metropolii poczynienie szeregu 
ustępstw wobec kolonii (system Diarchii w Indiach, ograniczone swobody 
obywatelskie w Birmie, niepodległość Egiptu). II Wojna Światowa doszczęt-
nie zniszczyła brytyjskie imperium kolonialne. Kryzys wewnętrzny, spowo-
dowany załamaniem się handlu oraz zapaścią gospodarczą wraz ze wzrostem 
deficytu budżetowego sprawił, że Wielka Brytania nie posiadała środków na 
utrzymanie spokoju w Indiach czy Birmie. Pojawił się tajże nacisk ze strony 
Stanów Zjednoczony dla działań dekolonizacyjnych. Ostateczną kapitulacja 
Wielkie Brytanii jako światowego hegemona było wycofanie się z udzielanego 
dla Grecji wsparcia, co oznaczało, że Londyn stracił nawet wpływy w połu-
dniowej Europie. 
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Król Afryki w cieniu Albionu

Abstrakt: Niniejsza praca traktuje o osobie Muammara Kaddafiego 
przez pryzmat jego działań na arenie międzynarodowej, tak politycz-
nych jak i gospodarczych ale także przede wszystkim z perspektywy 
jego stosunku do Wielkiej Brytanii z którą przecież tak wiele go łączy-
ło. Muammar Kaddafi stanowił prawdopodobnie jedną z najbardziej 
barwnych oraz nietuzinkowych postaci polityki międzynarodowej 
pierwszej dekady lat 2000. Znany z ekstrawagancji na polu działalno-
ści publicznej, kolorowych strojów i płomiennych przemówień przez 
całe życie wytrwale głosił wyswobodzenie swego kraju oraz innych na-
rodów Afryki i Azji od ucisku oraz uniezależnienia się od wpływów 
zewnętrznych . Dla jednych krwawy dyktator, dla innych naiwny dzi-
wak, a dla jeszcze innych prosty człowiek marzący o wolności dla siebie 
i swojego ludu. Niniejszy artykuł w kolejnych rozdziałach prezentuje 
krótko jego sylwetkę, historię dojścia do władzy, podstawy ideologicz-
ne jego rozumowania oraz przede wszystkim wpływ ideologii Kadda-
fiego na politykę zagraniczną Libii pod jego rządami. Następnie ukaza-
ne zostały jego stosunki z Wielką Brytanią, która najpierw promowała 
go i wspierała, kształciła go w swoich uniwesytetach wojskowych, po 
to by ostatecznie być tą, która jako jedna z pierwszych wezwała do 
jego obalenia i aktywnie przyczyniła się do tego z pomocą siły zbroj-
nej. Ukazano w jaki sposób jego marzenia o wolności i pomysły na to 
jak powinien wyglądać świat przełożyły się na konkretne działania i 
w jaki sposób najpierw doprowadziły dawne imperium do irytacji a 
następnie aż do konkretnie wymierzonych przeciwko niemu działań, 
między innymi na skutek zamachu nad Lockerbie. To wszystko skon-
trastowane w odniesieniu do reakcji reszty świata, tak anglo-saskiego 
jak i nie, na jego poczynania. Oprócz tego wskazano też na kluczowe 
kwestie, które doprowadziły do upadku jego wizji i jego samego pod-
czas tzw. Arabskiej wiosny w 2011 roku. Na przestrzeni pracy w ko-
lejnych rozdziałach przeanalizowano kolejne okresy życia Kaddafiego i 
rozwoju państwa Libijskiego pod jego rządami, począwszy w rozdzia-
le pierwszym od okresu przedrewolucyjnego, przez stabilizację wraz 
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z dojrzewaniem jego ideologii i idacymi za tym zmianami społeczno 
gospodarczymi, aż po wielkie polityczne projekty Kaddafiego i wresz-
czie kończąc na stopniowej zapaści jego rządów, ostatecznym upadku i 
śmierci w 2011 roku. Wszystko powyższe na bierząco skomentowane 
i odnoszone do reakcji jakie czyniła na poszczególne wydarzenia Wiel-
ka Brytania i jej anglosascy sojusznicy. Ponadto w każdym rozdziale 
opisano najważniejsze wydarzenia, które miały najistotniejszy wpływ 
na zmianę stosunków Zjednoczonego Królestwa i jego postrzegania 
Kaddafiego z przyjaznego sojusznika do jednego z najważniejszych 
wrogów, przeprowadzono dokładną analizę ich skutków w krótkim i 
długim okresie czasu oraz wskazano tragiczne błędy, decyzje i wreszcie 
same działania Kaddafiego, które ze względu na ich przeprowadzenie 
w określonym czasie, ostatecznie popchnęły Brytanię do zbrojnego wy-
stąpienia przeciwko swojemu dawnemu sojusznikowi.

Słowa kluczowe: rewolucja, Afryka, Libia, Kaddafi, Wielka Brytania, 
wolność, dyktatura, socjalizm, pan-arabizm.

Wstęp

Muammar Kaddafi stanowił prawdopodobnie jedną z najbardziej barw-
nych oraz nietuzinkowych postaci polityki międzynarodowej pierwszej deka-
dy lat 2000. Znany z ekstrawagancji na polu działalności publicznej, kolo-
rowych strojów i płomiennych przemówień przez całe życie wytrwale głosił 
wyswobodzenie swego kraju oraz innych narodów Afryki i Azji od ucisku oraz 
uniezależnienia się od wpływów zewnętrznych . Dla jednych krwawy dykta-
tor, dla innych naiwny dziwak, a dla jeszcze innych prosty człowiek marzący  
o wolności dla siebie i swojego ludu. Niniejszy artykuł w kolejnych rozdzia-
łach prezentuje krótko jego sylwetkę, historię dojścia do władzy, podstawy 
ideologiczne jego rozumowania oraz przede wszystkim wpływ ideologii Kad-
dafiego na politykę zagraniczną Libii pod jego rządami. Następnie ukazane 
zostały jego stosunki z Wielką Brytanią, która najpierw promowała go i wspie-
rała, kształciła go w swoich uniwesytetach wojskowych, po to by ostatecznie 
być tą, która jako jedna z pierwszych wezwała do jego obalenia i aktywnie 
przyczyniła się do tego z pomocą siły zbrojnej. Ukazano w jaki sposób jego 
marzenia o wolności i pomysły na to jak powinien wyglądać świat przełoży-
ły się na konkretne działania i w jaki sposób najpierw doprowadziły dawne 
imperium do irytacji a następnie aż do konkretnie wymierzonych przeciwko 
niemu działań, między innymi na skutek zamachu nad Lockerbie. 
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Życiorys

Mu’ammar bin Mohammed Abu Menyar Abdel Salam bin Hamid al-
-Kaddafi urodził się 13 września lub 7 czerwca 1942 w ówczesnej kolonii 
faszystowskich Włoch Libii w mieście Syrta w namiocie w pobliżu wiejskiego 
regionu Kasr Abu Hadi (Blundy & Lycett 1987, s. 33-35; Kawczynski 2011, 
s. 9) jako jedyny żyjący syn Beduina i wędrownego hodowcy wielbłądów 
Mohhamada Abdula Salama bin Hameda bin Mohammada i matki Aishy. 
Dokładna data nie jest znana ze względu na fakt, że znakomita większość 
Beduinów była niepiśmienna.

Ze względu na jego Beduińskie pochodzenie najwcześcześniejsza edu-
kacja jaką otrzymał musiała mieć charakter religijny i pochodzić od miejsco-
wych nauczycieli islamu i w trakcie jej odbierania żył w okolicach miasta Sy-
rty. Następnie przeniósł się do samej Syrty gdzie ukończył sześć klas szkoły 
podstawowej w zaledwie cztery lata (Kawczynski 2011, s. 10). Z Syrty wraz  
z resztą rodziny przeniósł się do miasta Sabha gdzie uczęszczał do szkoły śred-
niej (Blundy & Lycett 1987, s. 39; Kawczynski 2011, s. 10–11). To właśnie 
tam po raz pierwszy zasłynął jako organizator protestów i strajków przeciwko 
Libijskiej monarchii (Blundy & Lycett 1987, s. 42–43; Kawczynski 2011,  
s. 11–12). Od tego momentu już aktywnie angażował się w politykę. W paź-
dzierniku 1961 roku zorganizował demonstrację przeciwko oderwaniu się 
Syrii od Zjednoczonej Republiki Arabskiej. Nie uciekło to uwadze ówczesne-
go reżimu co skończyło się wydaleniem jego i jego rodziny z Sabhy (Blundy  
& Lycett 1987, s. 42–43; Kawczynski 2011, s. 11). Po przeprowadzce stu-
diował historię na Uniwersytecie Libijskim w Bengazi z której jednak szybko 
zrezygnował by w 1963 roku wstąpić do Królewskiej Akademii Wojskowej. 
W akademii jednak źle się uczył a jego zachowanie względem brytyjskich żoł-
nierzy w niej uczących było naganne. Nie znosił też języka angielskiego. Rok 
później założył Ruch Wolnych Oficerów – rewolucyjną grupę opartą ideolo-
gicznie o ruch założony przez Gamala Nasera. W czasie wolnym od nauki 
podróżował po kraju zbierając informacje i werbując zwolenników właściwie 
ignorowany przez służby bezpieczeństwa. W sierpniu 1965 roku ukończył 
akademię wojskową jako oficer Korpusu Komunikacji („Signal Corps”) (Bru-
ce St John 2012, s. 138). W kwietniu roku następnego wysłano go do Wiel-
kiej Brytanii celem dalszego przeszkolenia.

W połowie 1969 roku pod nieobecność króla Libii Idrisa, który w tym 
czasie przebywał w Grecji i Turcji, pod przewodnictwem Kaddafiego doszło 
do puczu pod kryptonimem „Operacja Jeruzalem” (Kawczynski 2011, s. 18). 
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Zamach nazwano potem „Białą Rewolucją” co miało nawiązywać do jego bez-
krwawego charakteru a następnie przemianowano na „Rewolucję 1 września” 
(Bruce St John 2012, s. 134).

Następnie proklamowano utworzenie Libijskiej Republiki Arabskiej 
(Harris 1986, s. 15). Kaddafi, jako przywódca puczu, otrzymał stanowisko 
przewodniczącego nowo utworzonej Rady Rewolucyjnej i awansowany na 
pułkownika i mianowany naczelnym dowódcą sił zbrojnych (Harris 1986, 
s. 15; Blundy & Lycett 1987, s. 64). Rada Rewolucyjna wraz z cywilną Radą 
Ministrów stanowiły kolegialny nowy rząd krajowy zatem Kaddafi będący 
przewodniczącym tej pierwszej de facto został głową państwa.

Pod jego przewodnictwem szybko wprowadzono szariat, dokonano czy-
stek w wojsku i administracji wymierzonych w zwolenników dawnego reżimu 
jednak co ciekawe podtrzymano niektóre elementy wywodzące się z monarchii 
takie jak na przykład zakaz prowadzenia działalności przez partie polityczne 
(Harris 1986, s. 17; Blundy & Lycett 1987, s. 63–64). W 1971 roku Kaddafi 
stworzył Arabski Związek Socjalistyczny, którego został przywódcą (Blundy 
& Lycett 1987, s. 91). Jego rząd na skutek podpisania Umowy Trypolitań-
skiej obłożył koncerny naftowe podatkiem dochodowym a następnie idąc za 
ciosem rozpoczął na wielką skalę program nacjonalizacji rozpoczynając od wy-
właszczenia akcji British Petroleum pod koniec tego samego roku. Nie trze-
ba chyba tłumaczyć jak bardzo zirytowało to Zjednoczone Królestwo. Dwa 
lata później w 1973 ogłoszono nacjonalizację wszystkich zagranicznych firm 
naftowych działających na terytorium Libii. Reformy odniosły oszałamiają-
cy sukces. Pod naciskami Kaddafiego wprowadzono powszechny obowiązek 
szkolny i program alfabetyzacji dorosłych. Zniesiono też opłaty za naukę na 
uniwersytetach (Harris 1986, s. 38).

16 kwietnia 1973 roku podczas przemówienia w mieście Zuwar Kad-
dafi ogłosił początek tzw. „Rewolucji Ludowej” (Blundy & Lycett 1987,  
s. 85; Kawczynski 2011, s. 22). Opierała się ona o 5 punktowy plan oparty  
o jego program ideologiczny zawarty następnie w „Zielonej Książeczce”. Jak 
na ironię problemem jednak okazał się fakt, że sam Kaddafi nie do końca był 
w stanie dać konkretnych wskazówek co do tego jakie działania konkretnie 
poczynić by zrealizować ten plan. Już w czerwcu tego samego roku ogłosił 
swój manifest polityczny nazwany przez niego „Trzecią Teorią Światową”  
i zawarty we wspomnianej już a wydawanej w latach 1975-1979 „Zielonej 
Książeczce” do której na bieżąco wydawano też zbiory komentarzy precy-
zujące główne postulaty. W latach 1973 i 1974 zauważyć można znaczące 
pogłębienie się zależności państwa Kaddafiego od islamu w szczególności 
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szariatu. Pro islamskie reformy jednak nie okazały się być popularne szczególnie  
w kręgach opozycyjnych (Kawczynski 2011, s. 23). W 1974 posunęły się na-
wet do przeprowadzenia pierwszego ataku na rząd Kaddafiego atakując bu-
dynek wojskowy w Bengazi (Blundy & Lycett 1987, s. 114). W 1975 roku 
nastąpił kolejny co skutkowało zniesiem Rady Cywilnej i de facto objęciem 
pełni władzy przez Kaddafiego oraz czystką w szeregach armii. Utworzono 
też Centralę Bezpieczeństwa Rewolucji, która już rok później pacyfikowała 
pierwsze demonstracje młodzieży w Trypolisie i Bengazi.

2 marca 1977 Kaddafi wdrożył kolejny ideologiczny etap rozwoju pań-
stwa. Tego dnia na jego życzenie Ludowy Kongres Generalny przyjął „Dekla-
rację ustanowienia władzy ludowej”. Rozwiązywała ona Libijską Republikę 
Arabską wprowadzając w jej miejsce „państwo ludowe”, które od tamtej chwili 
zwało się Wielką Arabską Libijską Dżamahirijją Ludowo-Socjalistyczną (przy-
miotnik „Wielka” dodano po dokonaniu przez USA pierwszysch nalotów na 
Libię) (Blundy & Lycett 1987, s. 105; Kawczynski 2011, s. 26–27). 

Mummar Kaddafi ustąpił z formalnych stanowisk państwowych w grud-
niu 1978 przyjmując tytuł „przywódcy rewolucji”, pozostając jednak naczel-
nym dowódcą sił zbrojnych (Kawczynski 2011, s. 3). Najprawdopodobniej 
uczynił tak dlatego by móc w spokoju kontynuować pracę nad przekształca-
niem państwa, które teraz zaczęło wyraźniej kierować się w stronę socjalizmu.  

Nowy kurs okazał się jednak zbyt radykalny i w lutym 1978 na jaw wy-
szedł spisek na życie Kaddafiego, którego przywódcą był szef wywiadu. Od 
tego czasu Muammar zaczął otaczać się ludźmi z rodzinnego plemienia Qad-
dadfa co stanowiło znaczne odejście od dotychczasowej praktyki i świadczyło 
o rosnącej paranoi przywódcy (Blundy & Lycett 1987, s. 127–128). Prze-
formowano też podległe Kaddafiemu Komitety Ludowe tak, że zaczęły one 
likwidować jego przeciwników szczególnie tych znajdujących się za granicą 
(Blundy & Lycett 1987, s. 138). 

Pod koniec lat 80 Kaddafi zliberalizował kurs i przeprowadził szereg re-
form do złudzenia przypominających te wprowadzone swego czasu w Związ-
ku Radzieckim pod nazwą NEP. Między innymi przywrócił drobny handel  
i osłabił tajną policję (Kawczynski 2011, s. 225).  

Po amerykańskim ataku w 1986 armia po raz kolejny uległa czystkom 
a w 1988 roku Kaddafi podjął decyzję o utworzeniu milicji ludowej mającej 
zastąpić wojsko i policję (Vandewalle 2008, s. 38). 

Po początkowej częściowej prywatyzacji gospodarki Libii Kaddafi, choć 
wciąż utrzymywał, że ustrojem politycznym jest „socjalizm ludowy” a nie ka-
pitalizm w marcu 2008 wezwał do szerokiej prywatyzacji gospodarczej (Bruce 
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St John 2012, s. 250). Stało to w kompletnej sprzeczności z jego tezami  
z „Zielonej Książeczki” co właściwie okazało się jego gwoździem do trumny. 
Przemysł naftowy w 2003 roku został w większości sprzedany prywatnym 
zagranicznym korporacjom pod przewodnictwem British Perolium i Shella 
(Bruce St John 2012, s. 247).

Był to początek końca rządów Kaddafiego który teraz przeciwko sobie 
miał już nie tylko sponsorowanych z zagranicy opozycjonistów, islamistów, 
od jakiegoś czasu armię ale teraz także dotychczas najwierniejszych z wier-
nych to jest Komitety Ludowe. W 2011 roku wybucha arabska wiosna. Mimo 
wdrożenia środków zapobiegawczych jak między innymi zniesienie ceł i po-
datków na import żywności (Vandewalle 2011, s. 228) Kaddafi znalazł się  
w sytuacji w kórej wzbogacający się naród w wyniku jego reform gospodar-
czych wystąpił przeciw niemu rządając wolności politycznej. Należy tu wspo-
mnieć, że inaczej niż w innych krajach objętych arabską wiosną wystąpienia 
w Libii skierowane były na bezrobocie i ogólne niezadowolenie z rządów Mu-
ammara a nie miały odcienia islamistycznego (Protests as Hezbollah poised 
to form Lebanon government (ang.). BBC News, 24 stycznia 2011). Jed-
nak przywódca nie zamierzał rezygnować i oskarżył rebeliantów o powiązania  
z Al-Ka’idą oraz że będzie walczył do końca (Kawczynski 2011, s. 231).  

Mu’ammar al-Kaddafi został zabity 20 października 2011 roku przy 
próbie ucieczki przed atakiem lotniczym NATO. Razem z al-Kaddafim po-
chowano jego syna Mutasima al-Kaddafiego oraz byłego ministra obrony  
i dowódcę armii Abu Bakra Junisa Dżabra.

Ideologia 

Analizę ideologii Muammara Kaddafiego, która stanowiła podstawę jego 
działań tak wewnątrz kraju jak i za granicą, należy rozpocząć od wskazania, iż 
posiada ona trzy charakterystyczne fazy rozwoju. Pierwsza to okres do usta-
bilizowania się władzy w Libijskiej Republice Arabskiej (tj. do roku 1973). 
Drugi stanowi początkowa faza budowy i funkcjonowania „państwa ludowe-
go” to jest Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej 
w latach 1973-1987. Ostatnią fazą - schyłkową, są lata 1987-2011. 

Okres do roku 1973 to faza kształtowania się podstaw ideologii Kad-
dafiego w miarę poszerzania edukacji oraz doświadczenia życiowego. Zwa-
rzywszy na fakt, że nauczycielami Muammara w większości byli Egipcjanie, 
logicznym jest, że bardzo szybko zetknął się on z ideologiami panarabistycz-
nymi a sam Kaddafi przejawiał zainteresowanie arabskim nacjonalizmem co 
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uwydatniło się podczas jego pobytu w Anglii gdzie uporczywie podkreślał 
swoje pochodzenie nosząc tradycyjne libijskie szaty (Blundy & Lycett 1987,  
s. 49–50; Kawczynski 2011, s. 13). Prawdopodobnie to właśnie pobyt w 
Wielkiej Brytanii znacząco przyczynił się do takiego ukształtowania jego po-
glądów. Musiał bowiem zetknąć się tam z typowym dla krajów Europy libera-
lizmem, a także do pewnego stopnia z lekko patriarchalnym i rasistowskim za-
chowaniem przełożonych i nauczycieli. Szczególnie wpłynęła na niego jednak 
ideogolia Naseryzmu zapoczątkowana i nazwana tak od nazwiska ówczesne-
go prezydenta Egiptu Gamala Nasera. Naseryzm był ideologią rewolucyjną, 
która łączyła nacjonalizm z panarabizmem oraz socjalizmem, który jednak 
nie był szczególnie definiowany, a już na pewno nie na ówczesną Radziec-
ką modłę. Zamiast tego cechował się dążeniem do świeckości, modernizacji  
i industrializacji a także do likwidacji tradycyjnych podziałów społecznych, co 
automatycznie stawiało go w konflikt z rodzącymi się w tamtym czasie rucha-
mi islamskiego radykalizmu. Był też ruchem skrajnie anty-kolonialistycznym 
(o szczególnym odcieniu anty-Brytyjskim ze względu na fakt poprzedniego 
posiadania tych terytoriów pod kontrolą Zjednoczonego Królestwa) i anty-sy-
jonistycznym uznającym egzystencję państwa Izrael za przejaw nowoczesnego 
zachodniego kolonializmu. Książka Nasera zatytułowana „Filozofia rewolucji” 
stała się dla Kaddafiego kluczowym źródłem inspiracji (Blundy & Lycett 1987, 
s. 40; Kawczynski 2011, s. 11–12). Często też sięgał do syryjskiego teoretyka 
politycznego Michela Aflaqa, biografii Abrahama Lincolna, Sun Jat-sena czy 
też Mustafy Kemala Atatürka (Bruce St John 2012, s. 137). Początkowy okres 
rządów Kaddafiego cechował się silnym nacjonalizmem i wprowadzeniem do 
systemu prawa szariatu - islamskiego prawa koranicznego (Harris 1986, s. 16). 
Taki ruch podyktowany został zapewne chęcią eliminacji zagranicznych wpły-
wów kulturowych, szczególnie Brytyjskich i Włoskich. Ciekawostką była nie-
samowita znajomość przez Kaddafiego tekstu koranicznego, którą  często udo-
wadniał w debatach telewizyjnych. Jako przykłady działań anty-kolonialnych 
można podać wprowadzenie całkowitego zakazu spożywania alkoholu, zakaz 
prowadzenia działalności przez kluby nocne i kościoły chrześcijańskie, zachę-
canie do noszenia tradycyjnych strojów ludowych, a skończywszy na uzna-
niu języka arabskiego za jedyny dopuszczalny język oficjalnych komunikatów  
i znaków drogowych (Blundy & Lycett 1987, s. 64; Kawczynski 2011, s. 21). 
Przede wszystkim jednak da się zauważyć silne stawianie na modernizację  
w tym społeczną. Ten ruch z kolei prawie na pewno podyktowany został 
zetknięciem się z o wiele bardziej rozwiniętym społeczeństwem Brytyjskim. 
Wynika to z faktu,  że zgodnie z dostępnymi przekazami, a także w oparciu 
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o lekturę późniejszej „Zielonej Książeczki”, można wysnuć wniosek, że celem 
Kaddafiego było idologiczne przeciwstawienie się „moralnemu zepsuciu” za-
chodu. W tym celu jednak Kaddafi musiał najpierw zmodernizować znacz-
nie zacofane libijskie społeczeństwo, które w tamtym momencie nie potrafiło 
nawet w większości czytać. Jednym z kluczowych celów rewolucji było bu-
dowanie socjalizmu opartego na „religii, moralności i patriotyźmie” (http://
rusrand.ru/analytics/kaddafi-muammar-myslitel-vojd-muchenik?fbclid=I-
wAR0Jy9sxbFDc41X60YpjdqgF_1OorYJ-XhiPfcYfJsM8s3mRIvN09HS-
pHs4 [Dostęp 2019-04-25]).

O wiele ważniejszym okresem dla ideologii Kaddafiego są lata 1973-
1987 czyli czas w którym po raz pierwszy ujawniła się jego niezależna myśl po-
lityczna (okres który de facto zdefiniuje światowy odbiór tej postaci). W tym 
czasie opublikował także swoją słynną „Zieloną Książeczkę”, która stanowiła 
podstawę jego ideologicznych rozważań z dołączonym szeregiem komentarzy.  
W części pierwszej Kaddafi prowadził rozważania na temat „Rozwiązania kwe-
stii demokracji”  oraz „Władzą ludu”. W części drugiej „Rozwiązanie kwestii 
ekonomicznej” i „Socjalizm” zaś w części czwartej „Społeczną podstawę Trze-
ciej Teorii Światowej”.

Kaddafizm w pierwszej kolejności zakładał, że wszelka forma reprezen-
tacji jest oszustwem. Władza miała opierać się na wybieranych bezpośrednio  
w wyborach powszechnych Podstawowych Kongresach Ludowych. Mia-
ło to zapewnić każdemu obywatelowi bezpośredni wpływ na decydowanie 
w sprawach państwa. Kongresy Ludowe miały decydować o wszystkich 
sprawach w społecznościach a swoje decyzje i projekty następnie przekazy-
wały Powszechnemu Kongresowi Ludowemu, który następnie nad nimi 
debatował i zatwierdzał je. Zatwierdzone decyzje Powszechnego Kongre-
su Ludowego trafiały następnie do Komitetów Ludowych czyli właściwie 
organów wykonawczych które następnie zajmowały się ich implemen-
tacją w życie. Oprócz tego Komitety spełniały też rolę ośrodków szkole-
niowych z zakresu posługiwania się bronią, gdyż w ten sposób realizowały 
postulat Kaddafiego o daniu broni ludowi (http://rusrand.ru/analytics/kad-
dafi-muammar-myslitel-vojd-muchenik?fbclid=IwAR0Jy9sxbFDc41X60Ypj-
dqgF_1OorYJ-XhiPfcYfJsM8s3mRIvN09HSpHs4 [Dostęp 2019-04-25]).  

W kwestiach gospodarczych Kaddafi dążył do budowy socjalizmu, któ-
ry miał „ciekawie marksistowski wydźwięk” mimo, że został nazwany socja-
lizmem islamskim7. Kaddafistyczne państwo oprócz nacjonalizacji wielu gałęzi 
gospodarki, stopniowo coraz głębiej zaczęło ingerować w życie obywateli. Ce-
lem państwa było sprawienie, żeby nikt nie ingerował w zaspokajanie potrzeb 
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obywateli. Przykładem tego były wielorakie dotacje na przykład do kupna 
domu czy samochodu. Pobieranie czynszu od mieszkania stało się nielegalne 
(Blundy & Lycett 1987, s. 98).

Mimo zbliżenia z szariatem i silnego nurtu nacjonalistycznego Kaddafi 
zauważał potrzeby innych narodów.

Wszystko powyższe ewidentnie ukierunkowane jest na działania przeciw-
ne do tego co Kaddafi zobaczył podczas swojego wyjazdu do Wielkiej Brytanii. 
Jest tak dlatego, że właśnie Zjednoczone Królestwo było krajem, który mógł 
poznać dogłębnie przy okazji studiów w tamtejszej szkole wojskowej, a nie je-
dynie z danych dostarczanych mu przez doradców czy czerpanych przy okazji 
oficjalnych wizyt zagranicznych. Przykładem tego są choćby Kongresy Ludo-
we, które są ewidentną kontrą do faktu, że w Wielkiej Brytanii to parlament 
a nie obywatel jest suwerenem. Innym przykładem jest bardzo rozbudowany 
program pomocy socialnej ukierunkowany na zapewnienie określonych po-
trzeb, w szczególności zakupu domu czy posiadaniu samochodu. Wreszcie 
polityka powszechnego zbrojenia społeczeństwa stanowiła dokładne przeci-
wieństwo Anglii gdzie dostęp do broni do dziś pozostaje znacznie ograniczony.

W polityce zagranicznej Kaddafi kierował się przede wszystkim anty-
-imperializmem i anty-kolonializmem. Z tymi trendami walczył przy każdej 
okazji czasem w sposób radykalny. Jego przekonań w tej kwestii nie zmieniły 
nawet sankcje ONZ a jedynie wpłynęły na czasowe załagodzenie jego polityki 
ale o tym później. Zwalczał też państwo Izrael traktując je jako owoc wspo-
mnianego kolonializmu. 

Ciekawym w stosunku do innych ideologii regionu był stosunek Kadda-
fiego do roli kobiet. W Zielonej Książeczce rola kobiety jest konserwatywna, 
determinowana przez zdolność do zostania matką. Jednak Kaddafi silnie ak-
centował, iż kobieta jest równa mężczyźnie co następnie potwierdził w po-
lityce wewnętrznej dając kobietom szerokie swobody co radykalnie kontra-
stowało z sytuacją kobiet w regionie. Z tej przyczyny Libia pod Kaddafim 
miała szeroko rozwinięty program pomocy rodzinom. Jako przykład podać 
można budowę specjalnych sklepów w których duże rodziny mogły nabywać 
produkty po obniżonych cenach. Zdecydowanie i to było wynikiem styczno-
ści z liberalną kulturą brytyjską, gdzie pozycja kobiet znacznie przewyższała 
pozycje kobiet w regionie.

Ostatni schyłkowy okres w ideologii Kaddafiego aż do jego śmierci w 2011 
roku, można nazwać stopniowym upadkiem wartości wskazanych powyżej. Ze 
względu na sankcje gospodarcze, spadek cen ropy naftowej która dotychczas 
finansowała większość inwestycji, a także kolejne zamachy na życie Kaddafiego 
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doprowadziły go do odejścia od wyłożonego w Zielonej Książeczce kursu na 
rzecz szerokiej liberalizacji, aż po budowanie „kapitalizmu ludowego” (http://
rusrand.ru/analytics/kaddafi=-muammar-myslitel-vojd-muchenik?fbclid-
IwAR0Jy9sxbFDc41X60YpjdqgF_1OorYJ-XhiPfcYfJsM8s3mRIvN09H-
SpHs4 [Dostęp 2019-04-25]). Wprowadzenie w życie autorskiej myśli 
Kaddafiego po rewolucji zraziło do niego islamistyczną część społeczeństwa. 
Odejście od jego własnej ideologii na rzecz szerokiego „zachodniego” libe-
ralizmu zraziła do niego jego własnych wiernych naśladowców. Powyższe  
w połączeniu z katastrofalnie naiwną „przyjaźnią” z państwami zachodu, przy 
braku równoważenia tych stosunków z innymi mocarstwami jak Rosja czy 
Chiny, ostatecznie doprowadziło do jego upadku gdy jego niedawni zachodni 
przyjaciele poparli buntujący się przeciw niemu lud.

Polityka zagraniczna

Bardzo szybko po objęciu władzy w wyniku udanego przewrotu Libia 
pod rządami Kaddafiego uzyskała poparcie i uznanie przez „bratnie” pana-
rabskie rządy w Egipcie, Iraku, Sudanie i Syrii (Blundy & Lycett 1987, s. 60; 
Kawczynski 2011, s. 18).  

Jak większość rządów rewolucyjnych silnie kierowanych ideologią także 
i rząd Kaddafiego bardzo szybko zaczął wysuwać postulaty takie jak utworze-
nie jednego państwa dla wszystkich arabów, które objęłoby swym zasięgiem 
cały Bliski Wschód i północną część Afryki. Stało to w dokładnej opozycji 
do wcześniejszej polityki państw kolonialnych jak Wielka Brytania czy Fran-
cja, które stawiały na maksymalne dzielenie regionu w celu łatwiejszego nim 
zarządzania. Wstępne kroki w celu realizacji tego celu podjęto już w 1969 
gdy Libia wraz z Sudanem i Egiptem zawiązała Arabski Front Rewolucyjny 
mający być pierwszym krokiem na drodze do unifikacji. Rok później akces 
zgłosiła Syria (Blundy & Lycett 1987, s. 75; Kawczynski 2011, s. 65). Jednak 
po śmierci prezydenta Nasera w listopadzie 1970 nowa administracja Egip-
ska pod przywództwem Anwara as-Sadata, wyraziła wolę by zamiast tworzyć 
jedno państwo powinno się raczej skupić na tworzeniu federacji politycznej. 
Projekt zapoczątkowano w kwietniu 1971 roku (Kawczynski 2011, s. 65). Na 
początku 1972 na mocy nieoficjalnej umowy Kaddafi-Sadat Libia i Egipt wy-
raziły wspólną wolę połączenia się w jeden organizm państwowy, który miał 
zacząć funkcjonować we wrześniu 1973 roku. Jednak obawiający się coraz 
bardziej radykalnego kursu Kaddafiego Sadat (podpierany też coraz bardziej 
przez państwa zachodnie) zdecydował się jednak nie wdrażać powziętego planu 
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w życie co następnie doprowadziło do trwałego rozłamu na linii Libia-Egipt.
Równolegle do planów unifikacji arabów regionu Kaddafi podjął pró-

by nawiązania stosunków dyplomatycznych z państwami zachodnimi i ów-
czesnymi światowymi mocarstwami. I tak już w 1969 roku Kaddafi wezwał 
przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i ZSRR 
na spotkanie z nowym rządem Libii (Bruce St John 2012, s. 140). Wiel-
ka Brytania i USA błyskawicznie uznały nowy rząd, zapewne licząc na sze-
rokie ustępstwa np. w kwestii wydobycia ropy z Libijskich pól naftowych  
w czym przodował British Petrolium. Licząc na zaskarbienie sobie przychyl-
ności rok później ówczesna administracja Stanów Zjednoczonych poinfor-
mowała Kaddafiego o planie zamachu na jego życie (Blundy & Lycett 1987, 
s. 65; Kawczynski 2011, s. 18). Zabiegi te były o tyle ważne, że cały czas na 
terytorium Libii stacjonowały wojska Brytyjsko-Amerykańskie rozmieszczone 
w bazach wojskowych na terenie całego kraju. Zabiegi te ku irytacji zaintere-
sowanych państw anglosaskich zakończyły się jednak fiaskiem, gdyż Kaddafi 
dążył przede wszystkim do wymazania post-kolonialnej i post-imperialistycz-
nej spuścizny oraz wzmocnienia suwerenności narodowej (Blundy & Lycett 
1987, s. 61; Kawczynski 2011, s. 19). W tym samym roku potwierdził objęty 
kurs nakazując likwidację wspomnianych baz wojskowych (najpierw amery-
kańskich a następnie brytyjskich) a w 1973 dokonał nacjonalizacji majątków 
wszelkich zachodnich spółek naftowych znajdujacych się na terenie Libii 
(Gaddafi chides African Union after leadership change, Reuters, 31 stycznia 
2010). Wymazywanie post-kolonialnych wpływów nie ominęło też dawnego 
zwierzchnika kolonialnego Libii to jest Włoch, aczkolwiek należy zauważyć, 
że działania Kaddafiego były wymierzone przede wszystkim w USA i Wielką 
Brytanię. 

Ogólnie politykę zagraniczną w początkowym okresie rządów Kaddafie-
go można określić mianem wielopłaszczyznowej z widocznym silnym naci-
skiem anty-zachodnim jednocześnie nie deklarującym się po stronie państw 
bloku wschodniego pomimo utrzymywania przez Libię dobrych stosunków 
handlowych ze Związkiem Radzieckim. 

Od 1971 roku Libia obrała kierunek na zmniejszenie wpływów NATO 
w basenie morza śródziemnego. Pierwszym krokiem było zwrócenie się do 
rządu położonej niedaleko Malty by ta zaprzestała udzielania dostępu do 
swojego terytorium siłom paktu. Ruch ten niejako stanowił też kolejny 
ruch przeciwko wpływom Wielkiej Brytanii, jako że Malta w tamtym czasie 
utrzymywał bardzo dobre stosunki ze swoim dawnym zarządcą kolonialnym.  
W ramach kompromisu Maltański rząd zgodził się na utrzymanie zezwolenia 
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na dostęp do swojego terytorium pod warunkiem, że NATO nie użyje go jako 
bazy do ataku na państwa arabskie (Blundy & Lycett 1987, s. 71). W zamian 
Libia udzieliła wsparcia Malcie gdy Wielka Brytania w ramach retorsji zaprze-
stała płacenia za bazy Królewskiej Marynarki Wojennej zlokalizowanych na 
wyspie (Kawczynski 2011, s. 37).

Kolejnym ważnym aspektem w tym okresie był stosunek Kaddafiego 
do państwa Izrael. Od czasu jego utworzenia w 1948 roku Muammar ka-
tegorycznie występował przeciwko jego istnieniu uważając to za przejaw im-
perializmu i neokolonializmu zachodniego. W 1970 zainicjował stworzenie 
Funduszu Dżihadystycznego na rzecz finansowego wsparcia bojowników pa-
lestyńskich a także prowadził rozmowy na szczeblu państwowym z innymi 
krajami arabskimi nawołując do prowadzenia permanentnej i ciągłej wojny 
z Izraelem (Blundy & Lycett 1987, s. 69–70; Kawczynski 2011, s. 37). Dwa 
lata później otworzył Centrum Ochotników Naserystowskich którego celem 
było już bezpośrednie szkolenie bojowników z palestyny (Brian Lee Davis, 
s. 182). Jednocześnie Kaddafi przyjął negatywną postawę wobec przywódcy 
palestyńczyków Jasira Arafata, którego uważał za zbyt umiarkowanego i zbyt 
mało brutalnego w dążeniu do wyzwolenia (Blundy & Lycett 1987, s. 78–81, 
150, 185; Kawczynski 2011, s. 34–35, 40–53; Qaddafi: his ideology in theory 
and practice, 1986. s. 140.). W czerwcu 1972 roku posunął się jeszcze dalej 
deklarując, że każdy bez wyjątku Arab, który zgłosi się do palestyńskich bo-
jowników otrzyma darmowe przeszkolenie wojskowe jeśli tylko zarejestruje 
się w jakiejkolwiek libijskiej ambasadzie (Blundy & Lycett 1987, s. 78–81, 
150; Kawczynski 2011, s. 34–35, 40–5). 

Kaddafi będący pod silnym wpływem Naseryzmu szybko rozszerzył listę 
grup, którym udzielał wsparcia a która w krótkim czasie objęła swym zasię-
giem grupy bojowników właściwie z całego świata. Odbiorcami Libijskiego 
wsparcia stały się grupy takie jak między innymi Czarne Pantery, różne odła-
my IRA, ETA, Czerwone Brygady czy słynna niemiecka Frakcja Czerwonej 
Armii (Harris 1986, s. 55; Brian Lee Davis, s. 182). Ogólnie wydaje się, że 
Libia poprzez wspieranie tych ruchów chciała zbudować sobie opinię lide-
ra Trzeciego Świata w walce z neokolonializmem i imperializmem pomimo, 
że wiele z wspomnianych ruchów miało charakter skrajnie terrorystyczny  
i w ogólnym rozrachunku szkodziło opinii Libii za granicą tak na zachodzie 
jak i na wschodzie (Blundy & Lycett 1987, s. 86–87). Kaddafi jednak od-
rzucał tę klasyfikacje twierdząc, że są to ruchy wyzwoleńcze bądź takie, które 
są odpowiedzią na czyny państw zachodnich z przeszłości, co stwierdził po 
atakach Tymczasowej IRA w 1976 ewidentnie grożąc tutaj Wielkiej Brytanii 
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(Harris 1986, s. 88; Blundy & Lycett 1987, s. 74, 93–94; Kawczynski 2011, 
s. 66).

Od czasu wcielenia w życie jego własnej ideologii w postaci proklamowa-
nia Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej polity-
ka zagraniczna Kaddafiego uległa zmianie. Nowy kurs zakładał przede wszyst-
kim uznanie USA (oraz w mniejszym stopniu Wielkiej Brytanii) i ZSRR za 
kraje imperialistyczne (co było nowością w przypadku tego drugiego, gdyż 
jak dotąd Libia nie występowała przeciwko ZSRR) a także odrzucał zachodni 
kapitalizm i ateizm bloku wschodniego (Harris 1986, s. 87; Kawczynski 2011, 
s. 67).

Nie uległy jednak zmianie stosunki z Egiptem a wręcz w tym okresie 
znacznie się pogorszyły. Sadat obawiał się coraz bardziej radykalnego i nie-
przewidywalnego Kaddafiego a także Libijskich postulatów przeprowadzenia 

„rewolucji kulturalnej” w Egipcie (Kawczynski 2011, s. 67). Strach ten był 
jedynie podsycany przez państwa zachodnie, które korzystały na wrogości 
obu państw. Kolejne tąpnięcie na linii Libia-Egipt miało miejsce po wybuchu 
wojny Jom Kippur. Kaddafiego rozwścieczyła postawa rządu Sadata, który 
nie dość, że nie uzgodnił z nim planu ataku na Izrael to jeszcze miał czelność 
bez jego wiedzy rozpocząć rozmowy pokojowe z Izraelem (Prunier, s. 43–45). 
Od tego czasu Libia i Egipt stały się otwartymi wrogami a Sadat pokusił się 
nawet o wezwanie do obalenia Kaddafiego (Blundy & Lycett 1987, s. 185; 
Kawczynski 2011, s. 79–80; Burr , s. 111.).

Inaczej jednak niż w okresie Libijskiej Republiki Arabskiej Kaddafi co-
raz większą uwagę w swojej polityce zagranicznej zaczął poświęcać sprawom 
Afryki zamiast skupiać się prawie wyłącznie na zwalczaniu „zachodniego im-
perializmu i neokolonializmu” jak to miało miejsce wcześniej. W ten spo-
sób zaangażował się we wspieranie rządu Sudanu, który w jego opinii miał 
charakter nacjonalistyczno-rewolucyjny. W 1971 roku zaproponował na-
wet utworzenie wraz z Sudanem Unii Arabskiej co jednak nie spotkało się z 
aprobatą (Pollack, s. 375) a gdy Sudan poparł Sadata w 1975 roku Kadda-
fi zaczął sposorowanie sił anty-rządowych (Blundy & Lycett 1987, s. 181).  
W sąsiednim Czadzie Kaddafi sposorował i popierał Front Wyzwolenia Na-
rodowego Czadu (Frolinat) (Czad (pol.). http://portalwiedzy.onet.pl/ [dostęp 
2019-04-22]) a nawet w 1972 dokonał inwazji na Strefę Aouzou czyli region 
tego kraju słynący z bogatych złóż uranu (Simons, s. 57). Rok później Czad 
zrzekł się Strefy Aouzou w traktacie pokojowym. W zamian Libia zgodziła 
się zaprzestać wspierania Frolinatu i udzielić Czadowi pomocy gospodarczej 
(Thomson, s. 91). Ciekawostką tego konfliktu jednak było wykorzystanie 
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przez Kaddafiego żołnierzy z Legionu Islamskiego – założonej w 1972 roku 
paramilitarnej organizacji, której celem było utworzenie Wielkiego Państwa 
Islamskiego Sahelu (Kawczynski 2011, s. 72). W jego szeregach walczyło, co 
ciekawe tysiące obywateli Pakistanu, zatrudnionych w Libii jako pracownicy 
cywilni (Kawczynski 2011, s. 71).

Rozwojowi uległy też stosunki z krajami Maghrebu: w 1974 Libia wraz 
z Tunezją ogłosiły powstanie unii politycznej nazwanej Arabską Republiką 
Islamską. Jednak tak jak poprzednio z Egiptem, tak i teraz plan ten nie do-
szedł do skutku ze względu na protesty w Tunezji (Blundy & Lycett 1987,  
s. 105; Kawczynski 2011, s. 67–68). Porażka popchnęła Kaddafiego ku Algierii  
z którą w 1975 roku podpisał układ obronny wymierzony w sąsiednie Maro-
ko, a Libijskie środki popłynęły do Frontu Polisario – niepodległościowego 
ruchu w okupowanej Saharze Zachodniej (Bruce St John 2012, s. 180).

W 1977 roku Libia wdała się w tygodniowy przygraniczny konflikt 
zbrojny z Egiptem. Mimo przewagi Kaddafi przegrał a strony podpisały wy-
negocjowany przez inne państwa arabskie traktat pokojowy (Blundy & Lycett 
1987, s. 197–198; Kawczynski 2011, s. 115). W tym samym roku ociepleniu 
uległy też stosunki na linii Libia-ZSRR (Blundy & Lycett 1987, s. 157–158; 
Kawczynski 2011, s. 70–71).

Na przełomie lat 1979 i 1980 doszło do upadku relacji Libia-USA.  
W odwecie za spalenie prez demonstrantów ambasady w Trypolisie w ramach 
solidarności ze sprawcami kryzysu zakładników w Iranie, USA umieściło Li-
bię na liście państw sponsorujących terroryzm (Kawczynski 2011, s. 68–69). 
Pogrszeniu uległy też relacje Libii z Libanem i światem szyickim w ogólności, 
gdy podczas wizyty na terytorium tego pierwszego zaginał imam Musa al-Sadr. 
Liban oskarżył Libię o jego likwidację bądź uwięzienie czemu oczywiście Libia 
zaprzeczyła (Blundy & Lycett 1987, s. 185–186; Kawczynski 2011, s. 78–
79). W tym okresie zaobserwowano też wzrost w relacjach z Syrią i Ugandą.  
W 1980 Libia zaoferowała Syrii unię polityczną w zamian za spłatę długów 
tego kraju wobec ZSRR. Syria nie zgodziła się ale oba kraje od tej pory były 
wiernymi sojusznikami (Harris 1986, s. 105). Natomiast w rok wcześniej 
wojska Libii wsparły zbrojnie rząd Idiego Amina w Ugandzie w walce przeciw 
Tanzanii (Harris 1986, s. 103; Kawczynski 2011, s. 81). Interwencja okazała 
się jednak porażką (Bruce St. John 2012, s. 189–190).

W tym samym czasie Kaddafi wciąż ingerował w sprawy regionu Sahe-
lu twierdząc, że mieszkający w Mali i Nigrze Tuaregowie oraz lud Zagha-
wa w Czadzie i Sudanie są tak naprawde Arabami. Takie podejście w po-
łączeniu z agresywną polityką wobec państw arabskich sprawiło, że od lat 
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osiemdziesiątych aż dziewięć państw zerwało z Libią stosunki dyplomatyczne, 
a w 1982 roku nawet Organizacja Jendości Afrykańskiej postanowiła odwołać 
konferencje w Trypolisie (Blundy & Lycett 1987, s. 214; Kawczynski 2011, 
s. 72–75).

W 1981 roku Libia po raz kolejny próbowała dokonać zjednoczenia tym 
razem z Czadem w którym od 1979 rządził w wyniku przewrotu sponsorowa-
ny niegdyś przez Kaddafiego Frolinat. Deklaracja wywołała masowe protesty 
wewnątrz kraju a także ostrą reakcję Francji oraz państw sąsiednich. Sytuacja 
szybko wymknęła się spod kontroli i Libia musiała wysłać wojska celem sta-
bilizacji sytuacji w kraju i wsparcia sił rządowych. Pod naciskiem OJA Libij-
czycy opuścili kraj a nowy rząd Czadu, przy cichej pomocy Francji, odbił po 
wojnie toyot w latach 1986-1987 (nazwanej tak ze względu na masowe użycie 
przez obie strony pickupów tej marki) okupowaną Strefę Aozu (Kawczynski 
2011, s. 115–116, 120).

W 1984 roku Kaddafi podpisał z ówczesnym monarchą Maroka Has-
sanem II traktat tworzący Unię Afrykańsko-Arabską co wywołało powszech-
ne zdziwienie wynikające z bardzo głębokich różnic i długotrwałej wrogo-
ści między tymi państwami. Ostatecznie po dwóch latach sporów i napięć,  
z inicjatywy Hassana w 1986 roku umowę zniesiono (Harris 1986, s. 98–99; 
Kawczynski 2011, s. 115).

W 1985 roku Kaddafi złożył kolejną wizytę w Moskwie celem zwięk-
szenia wymiany handlowej. Zaogniło to już i tak bardzo złe stosunki z USA. 
Rządząca od 1981 roku administracja prezydenta Reagana błednie uważała  
Libię za marionetkę ZSRR a sam Reagan nazwał Kaddafiego „wściekłym psem 
Bliskiego Wschodu” i „międzynarodowym pariasem” (Harris 1986, s. 97; 
Blundy & Lycett 1987, s. 183). W odpowiedzi Libijski przywódca zagroził 
wstąpieniem Libii do Układu Warszawskiego (Blundy & Lycett 1987, s. 27, 
208; Kawczynski 2011, s. 117–118). Należy tu wskazać naiwność tego pomy-
słu, gdyż ZSRR doskonale zdawał sobie sprawe z nieprzewidywalności i eks-
tremistycznego podejścia Kaddafiego. Z tego powodu zachowywał stosowny 
dystans i ostrożność względem relacji z Libią (Kawczynski 2011, s. 121–122).

Relacje z USA uległy dalszemu pogorszeniu w 1986 roku gdy aministra-
cja Reagana nakazała ewakuację wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw 
z terenu Libii i zacieśniła wprowadzone w 1982 roku embargo na Libijską 
ropę naftową (Blundy & Lycett 1987, s. 4–6; Kawczynski 2011, s. 122). Do 
eskalacji doszło już wiosnę tego roku gdy amerykańska marynarka wojenna 
podjęła ćwiczenia u wybrzeży Libii. Rozwścieczony Kaddafi nakazał odwet 
zbrojny. Operacja jak można było się spodziwać okazała się porażką a w jej 
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wyniku Libia straciła kilka okrętów (Blundy & Lycett 1987, s. 2–3, 7–12; 
Kawczynski 2011, s. 127–129). W tym samym roku USA oskarżyły Libię  
o organizację zamachu na dyskotekę w Berlinie w której zginęło dwóch ame-
rykańskich żołnierzy. Dnia 15 kwietnia 1986 roku przy wsparciu Wielkiej 
Brytanii i pomimo sprzeciwu większości Europejskich sojuszników, amery-
kanie rozpoczęli operację „El Dorado Canyon” w ramach której zbombardo-
wane zostały obiekty wojskowe na terytorium Libii. W ataku zgineło według 
różnych źródeł około 100 Libijczyków w tym adoptowana córka Kaddafiego 
Hanna a dwóch jego synów zostało rannych, gdyż jednym z celów był tak-
że dom samego Kaddafiego (Blundy & Lycett 1987, s. 15). Jednak zgodnie  
z przewidywaniami CIA, która od początku przeciwna była tej operacji, popu-
larność Kaddafiego w kraju jedynie wzrosła a za granicą zaczął być traktowany 
jako kluczowy przeciwnik imperializmu co korzystnie wpłynęło na jego wize-
runek w świecie arabskim (Bruce St John 2012, s. 199).

Od 1989 roku Kaddafi rozpoczął sponsorowanie Międzynarodowej Na-
grody Praw Człowieka Al-Kaddafiego, która w założeniu miała być przyzna-
wana tym osobom z tzw Trzeciego Świata, które w jego opinii zwalczały ko-
lonializm i imperializm. Pierwszym laureatem został Nelson Mandela (Bruce 
St John 2012, s. 200). Lista laureatów była dość zróżnicowana i  w kolejnych 
latach nagrodę tę przyznano między innymi Fidelowi Castro (1998), Hugo 
Chávezowi (2004) czy obecnemu prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi 
Erdoğanowi w 2010 (Kawczynski 2011, s. 188).

W tym samym roku z inicjatywy Muammara złożono Arabską Unię Ma-
ghrebu, która połączyła Libię, Maroko, Tunezję, Algierię i Mauretanię i mia-
ła być w według Kaddafiego zalążkiem unii panarabskiej („Дело Локкерби” 
закрывается (ros.). vremya.ru, 2003-08-14. [dostęp 2019-04-22], Ditia 
Cwietow: Взрыв самолета над Локерби (ros.). earthquake-today.info, 
2012-09-27. [dostęp 2019-04-22]; Vandewalle 2008, s. 42).

Od 1988 roku polityka wspierania przez Kaddafiego różnych grup rewo-
lucyjnych, często o charakterze terrorystycznym, w końcu obróciła się prze-
ciw niemu. Ze względu na jego poparcie dla coraz brutalniejszych ataków 
Tymczasowej IRA, a w szczególności za odmowę wydania dwóch libijskich 
obywateli, którzy brali udział w zamachu na lot nr 103 Pan Am nad szkockim 
miastem Lockerbie, w 1992 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ, na wniosek 
rozwścieczonej Wielkiej Brytanii, postanowiła o nałożeniu na Libię sankcji 
gospodarczych w wyniku których kraj stracił 900 milionów dolarów (Ливия 
объявила осужденного за взрыв над Локерби политзаключенным 
(ros.). newsru.com, 2009-08-21. [dostęp 2019-04-22]). Decyzja ta jednak 
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została błyskawicznie potępiona przez szereg państw afrykańskich na czele  
z przywódcą RPA Nelsonem Mandelą (Kawczynski 2011, s. 142).

Sankcje ONZ jednak trwale odcisneły swoje piętno na dalszej polityce 
zagranicznej Libii i tak od połowy lat dziewiędziesiątych widać znaczącą zmia-
nę objawiającą się prowadzeniem przez Kaddafiego o wiele bardziej umiarko-
wanej polityki a także właściwie porzuceniem przez niego nieco idealistycnego 
panarbskiego kursu na rzecz koncentracji na budowaniu jedności narodów 
Afryki.

W 1999 roku Libia przystąpiła jako założyciel do Wspólnoty Państw Sa-
helu i Sahary wraz z Burkina Faso, Czadem, Mali, Nigerem i Sudanem (Kaw-
czynski 2011, s. 189). W lipcu tego samego roku Kaddafi na szczycie OJA  
w Algierze wezwał do integracji gospodarczo-politycznej kontynentu afrykań-
skiego, którego wyrazem miało być Stany Zjednoczone Afryki („Gaddafi calls 
for United States of Africa, one army”. Mmegi Online.). Projekt z miejsca 
spotkał się z szeroką aprobatą jednak bogatsze kraje regionu jak RPA, Nigeria 
i Kenia wyraziły jedynie zainteresowanie (United States of Africa may take off 
in 2017, says Wade, from Guardian Newspapers). 

Mimo zmiany kursu i złagodnienia polityki zagranicznej Kaddafi nie 
porzucił swoich anty-zachodnich poglądów ani przywiązania do nacjonali-
zmu, który co ważne z panarabskiego przerodził się w panafrykański. Najlep-
szym tego przykładem było przemówienie Kaddafiego na ceremonii otwar-
cia nowopowstałej Unii Afrykańskiej w lipcu 2002 roku w którym wezwał 
do całkowitego odrzucenia warunkowej pomocy z krajów rozwiniętych co 
stało w otwartej sprzeczności z orędziem ówczesnego prezydenta RPA Mbe-
kiego (Kawczynski 2011, s. 190). W 2005 roku na szczycie UA w Libii po-
sunęł się krok dalej proponując przeniesienie integracji afrykańskiej na nowy 
poziom przez wprowadzenie jednolitego paszportu UA, wspólnej waluty  
a także wspólnego systemu obrony co miało stanowić afrykański, nieco bar-
dziej głęboki ze względu na integrację zbroją, odpowiednik Unii Europejskiej  
i było kontynuacją wieloletniego doświadczenia Libii w integracji politycznej.  
W tym samym roku Libia dołączyła do Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej 
i Południowej (Bruce St John 2012, s. 231). Zwieńczeniem panafrykańskich 
dążeń Kaddafiego można nazwać jego ogłoszenie w 2008 roku przez komisję 
tradycyjnych afrykańskich przywódców „Królem Królów” (Kawczynski 2011, 
s. 188). Jego oficjalna koronacja 1 lutego 2009 roku w stolicy Etiopii zbiegła 
się w czasie z wyborem na szefa Unii Afrykańskiej co de facto uczyniło go 
przez okres jednego roku nieoficjalnym królem całej afryki (Kawczynski 2011, 
s. 190).
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Mimo niechęci do zachodu i ogólnego zwrotu w kierunku spraw Afry-
ki od 1999 roku Kaddafi próbował doprowadzić do normalizacji stosunków.  
W tym samym roku Libia podjęła w tym celu tajne rozmowy z rządem Wiel-
kiej Brytanii (Vandewalle 2011, s. 215). W 2001 roku po zamachach na wie-
rze World Trade Center Kaddafi publicznie potępił atak, wyraził współczucie 
rodzinom ofiar a także wezwał do zwalczania islamizmu (Kawczynski 2011,  
s. 176). Ruch ten zdecydowanie wycelowany był w przypodobanie się zacho-
dowi gdyż w tym samym czasie w Libii na szeroką skalę wprowadzono prze-
cież prawo szariatu (Bruce St John 2012, s. 254). Pod wpływem szoku wywo-
łanego amerykańską inwazją na Irak w grudniu 2003 roku Kaddafi publicznie 
zrzekł się posiadania broni masowego rażenia oraz błyskawicznie zlikwidował 
Libijskie programy nuklearne i te od broni chemicznej (Kawczynski 2011,  
s. 162). W wyniku tych działań poprawiły się stosunki z USA a już w 2004 
roku Libię odwiedził ówczesny premier Wielkiej Brytanii Tony Blair (Kaw-
czynski 2011, s. 240–241). W tym samym roku Kaddafi odwiedził siedzi-
bę Unii Europejskiej w Brukseli co poprawiło stosunki z rządami wspólnoty 
(Kawczynski 2011, p. 175). W 2010 UE postanowiła o zakończeniu sankcji 
wobec Libii a także wypłaciła pięćdziesiąt milionów euro na zatrzymanie po-
chodu afrykanskich imigrantów na jej terytorium. Kaddaafi zgodził się zazna-
czając, że jest to konieczne by zachować tożsamość kulturową Europy (Bruce 
St John 2012, s. 274). W 2006 roku Libia zniknęła z amerykańskiej listy 
państw sponsorujących terroryzm (Kawczynski 2011, s. 176).

Jednak mimo wskazanych wysiłków Kaddafi nie porzucił całkowicie an-
ty-zachodniego kursu. W 2001 roku nawiązał przyjazne stosunki z rządzoną 
przez Hugo Cháveza Wenezuelą a jego samego odznaczył Międzynarodową 
Nagrodą Praw Człowieka Al-Kaddafiego (Invitaciones reacciones e informes. 
El Universal, 4 lutego 1999. [dostęp 2019-04-22)]). W 2006 roku oba kra-
je podpisały ogólny traktat o współpracy ekonomicznej i kulturalnej jedno-
cześnie wzywając do walki z „amerykańską hegemonią” (Chávez deja Libia  
y llama a unirse contra hegemonía de EEUU. El Universal, 18 maja 2006. [do-
stęp 2019-04-22]). W 2009 roku po raz kolejny stosując swoje doświadczenie  
w tworzeniu organizacji międzynarodowych Kaddafi zaproponował utworze-
nie Południowego Sojuszu Atlantyckiego, który w założeniu miał rywalizować 
z NATO („Gaddafi proposes 'Nato of the South’ at South America-Africa 
summit”. The Times (UK)). Ogólnie można wskazać, że Kaddafi, tak jak po 
przewrocie w 1969 roku, znów prowadził w tym okresie wielopłaszczyznową 
politykę zagraniczną.
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Jednak kluczową kwestią dla zrozumienia schyłkowego okresu a następ-
nie upadku Kaddafiego jest wskazanie na brak zmian w relacji Libii z ZSRR/
Rosją czy Chinami. Mimo bardzo dobrych stosunków z ZSRR, po jego upad-
ku Kaddafi praktycznie nie wykazywał woli zawiązania jakiegoś głębszego 
porozumienia z Moskwą czy Pekinem. Postawy tej nie zmieniły nawet wie-
lokrotne interwencje USA w regionie. Kaddafi błędnie zinterpretował zna-
czący postęp w relacjach z zachodem, zapominając, że właściwie od samego 
początku Libia nie była traktowana przez zachód jako partner a jedynie jako 
przeszkoda w dostępie do ropy naftowej. Zapomniał też jak bardzo problame-
tyczny stał się dla Wielkiej Brytanii, która od czasu zamachu nad Lockerbie, 
właściwie cały czas, oczywoiście z różnym natężeniem, nawoływała do jego 
usunięcia. Wydaje się, że gdyby relacje z Chinami a w szczególności z Rosją 
uległy w tym okresie poprawie to sytuacja w Libii byłaby następnie analogicz-
na do tej, która ma obecnie miejsce nieopodal w Syrii.

Po wybuchu w 2011 roku arabskiej wiosny Kaddafi wsparł tunezyjskiego 
prezydenta Zajna al-Abidina ibn Aliego przeciw tamtejszej rewolucji. Gdy 
protesty pojawiły się w Libii Muammar zdecydował się użyć siły do ich stłu-
mienia. Dnia 26 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ zawiesiła Libię w Radzie 
Praw Człowieka, narzuciła sankcje gospodarcze i wezwała Międzynarodowy 
Trybunał Karny do rozpoczęcia śledztwa przeciw rządowi Libii za tłumienie 
manifestacji (Vandewalle 2011, s. 236; Human Rights Watch 2012, s. 16).  
W marcu ONZ, na wniosek USA i Wielkiej Brytanii, nad Libią wprowa-
dzono strefę zakazu lotów (Vandewalle 2011, s. 236; Human Rights Watch 
2012, s. 16). Choć Rada wyraźnie zabroniła ingerencji w konflikt to zmęczo-
ne anty-zachodnią polityką Kaddafiego Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
i Francja praktycznie od razu zignorowały ten zakaz. Dnia 16 września 2011 
roku ONZ oficjalnie uznała przedstawicielstwo rebelianckiej Narodowej 
Rady Tymczasowej za jedynego przedstawiciela Libii na Zgromadzeniu Ogól-
nym (UN assembly recognizes Libya’s interim government (ang.). Reuters, 
16 września 2011. [dostęp 2019-04-23]). Ostatecznym ciosem dla rządu Kad-
dafiego było włączenie się do walki koalicji państw NATO pod przewodnic-
twem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Koalicja objęła także kraje 
jak Francja czy Włochy czyli ogólnie wszystkie te państwa, które Kaddafi pró-
bował przez długi czas udobruchać. Dnia 25 sierpnia 2012 roku Liga Arabska 
uznała Narodową Radę Tymczasową za rząd Libii (Rebels to take Libya’s seat 
at Arab League (ang.). news24.com ).

Reakcje międzynarodowe na śmierć Kaddafiego były podzielone. USA  
i Wielka Brytania wyraziły swoje zadowolenie z jego obalenia. Premier 
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Wielkiej Brytanii James Cameron nawet pojechał z gratulacjami do Bengazii. 
Większość Afryki jednak pogrążyła się w żałobie. Pierwszy wystąpił Nelson 
Mandela wspominając zaangażowanie Kaddafiego w walkę z apartheidem  
(Fidel Castro: If Gaddafi resists he will enter history as one of the great figures 
of the Arab nations”. Panorama.). Fidel Castro stwierdził że „przejdzie do hi-
storii jako jedna z wielkich postaci narodów arabskich” (Turay, Aruna. „Sierra 
Leone Muslims Plan Vigil for Gaddafi”. Awareness Times.). W Sierra Leone 
urządzono czuwania modlitewne.

Zakończenie

Muammar Kaddafi zdecydowanie był postacią, która na zawsze zmieniła 
oblicze Bliskiego Wschodu i do dziś wywołującą kontrowersje. Przez ciągłe 
dążenie do zawiązywania federacji i unii politycznych a często też przez wspie-
ranie radykalnych rozwiązań udało mu się zbudować samoświadomość naro-
dów Afryki i Bliskiego Wschodu i sprawić, że choć trochę uniezależniły się 
od wpływów z zewnątrz, ku irytacji wielkich graczy jak Wielka Brytania czy 
USA. Ekstrawagancki na polu działalności publicznej, kolorowy w ubiorze  
i nie zawodzący pod kątem płomiennych przemówień, krwawy dyktator, na-
iwny dziwak, a dla niektórych prosty człowiek marzący o wolności dla siebie 
i swojego ludu. Niezależnie od oceny jego dokonań należy wskazać, iż Mu-
ammar Kaddafi był człowiekiem, którego działania ukształtowały dzisiejszy 
obraz Arabii na wieki. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano krótko jego 
sylwetkę, historię dojścia do władzy, podstawy ideologiczne jego rozumowa-
nia oraz przede wszystkim wpływ jego ideologii na politykę zagraniczną Libii 
pod jego rządami, co na bierząco skontrastowano z jego stosunami z Wielką 
Brytanią, która najpierw promowała go i wspierała, kształciła go w swoich 
uniwesytetach wojskowych, po to by ostatecznie być tą, która jako jedna  
z pierwszych wezwała do jego obalenia i aktywnie przyczyniła się do tego  
z pomocą siły zbrojnej. Ukazano w jaki sposób jego marzenia o wolności i po-
mysły na to jak powinien wyglądać świat przełożyły się na konkretne działania 
i w jaki sposób najpierw doprowadziły dawne imperium do irytacji a następ-
nie aż do konkretnie wymierzonych przeciwko niemu działań, między innymi 
na skutek zamachu nad Lockerbie. Oprócz tego wskazano też na kluczowe 
kwestie, które doprowadziły do upadku jego wizji i jego samego podczas tzw. 
Arabskiej wiosny w 2011 roku. 
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Koncepcje kulturalne 
Chin i Wielkiej Brytanii

Abstrakt: W 2022 r. obchodzony będzie jubileusz 50-lecia stosunków dyplo-
matycznych między Wielką Brytanią a Chinami na szczeblu ambasadorów.  
W ciągu ostatnich 50 lat stosunki między tymi dwoma krajami znacząco się 
rozwinęły w kierunku dojrzałości i stabilności. Dziś, gdy sytuacja międzyna-
rodowa uległa głębokim i złożonym zmianom Chiny i Wielka Brytania stały 
się wszechstronnymi partnerami strategicznymi. Wymiana i współpraca kultu-
ralna to nieodzowne elementy stosunków brytyjsko-chińskich. Kultury Chin  
i Wielkiej Brytanii posiadają własne, specyficzne cechy charakterystyczne, a róż-
ne tła kulturowe doprowadziły do wytworzenia różnych koncepcji modele spo-
łeczne. Niniejszy artykuł omawia główne różnice w koncepcjach kulturowych 
między Chinami a Wielką Brytanią z perspektywy światopoglądowej, 
kosmologicznej i ekonomicznej, w oparciu o fundamentalne teorie kultury.

Słowa Kluczowe: Wielka Brytania, Chiny, koncepcje kulturowe, granice 
kulturalne

Wstęp

13 marca 2022 r. obchodzony był jubileusz 50-lecia stosunków dyplo-
matycznych między Wielką Brytanią a Chinami na szczeblu ambasadorów1. 
W ciągu ostatnich 50 lat powiązania między tymi dwoma krajami znacząco 
się rozwinęły. Dziś, gdy sytuacja międzynarodowa uległa głębokim i złożo-
nym zmianom Chiny i Wielka Brytania stały się wszechstronnymi partnerami 
strategicznymi, a wymiana i współpraca kulturalna to nieodzowne elementy 

1 Oficjalna strona Ambasady Chin w Wielkiej Brytanii, http://www.chinese-embassy.org.uk/
eng/dshdjjh/202203/t20220325_10655429.htm, data dostępu 01.04.2022
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stosunków brytyjsko-chińskich. Różnice kulturowe to czynnik, który sprawia, 
że oba kraje przeszły zupełnie inne drogi, rozwoju gospodarczego, a przepaść 
kulturowa może generować przeszkody i konflikty ekonomiczne, społeczne 
i polityczne. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i próba porównania 
czynników kulturowych mających wpływ na wzajemne relacje społeczne, go-
spodarcze i polityczne między Chinami i Wielką Brytanią.

Brytyjsko - chińskie stosunki historyczno- 
kulturalne. Rys historyczny.

Stosunki chińsko - angielskie zwane inaczej brytyjsko- chińskimi (z chiń.   
中英关系) należą do jednych z najstarszych. Pierwsze, angielskie statki pod 
dowództwem kapitana Johna Weddella przybyły do Makau w latach 20-
tych XVII wieku, rozpoczynając wymianę handlową między Wielką Brytanią  
a Chinami. Oficjalny handel brytyjski odbywał się pod auspicjami Brytyj-
skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, która posiadała królewski przywilej 
handlu z Dalekim Wschodem (Morse 1926, s. 289-292). Dwieście lat póź-
niej, stosunki między oboma krajami za sprawą wojen opiumowych, uległy 
radykalnej zmianie. Skutkiem pierwszej wojny opiumowej (1839-1942) było 
narzucenie przez Wielką Brytanię dominacji nad gospodarką chińską, a tak-
że zajęcie przez Anglików Hong Kongu, który stał się centrum handlu oraz 
bazą wojskową (Kissinger 2014, s. 59-63). Druga wojna opiumowa (1856-
1860), w którą zaangażowały się także Stany Zjednoczone, Francja i Rosja 
doprowadziły znacznego osłabienia pozycji Chin na arenie międzynarodowej 
i przekształcenia części terytorium Państwa Środka w zachodnią półkolonię 
(Leonard, 2009, s. 54-57)2. W 1898 r. Wielka Brytania uzyskała 99-letnią 
dzierżawę Nowych Terytoriów, w tym Hong Kongu, a obszar o wyjątkowym 
znaczeniu gospodarczym przez ten przez lata stanowił oś konfliktu między 
oboma Państwami3.

2 II Wojna Opiumowa przyniosła też wielką stratę dla kultury chińskiej- zniszczona zosta-
ła część Pałacu Letniego w Pekinie ( 颐和园 ) zwanego też Wersalem Wschodu. W 1860 r. 
wojska brytyjskie i francuskie przybyły do Pekinu na negocjacje z przedstawicielami impe-
rium dynastii Qing. Dwóch wysłanników, Henry Loch i Harry Parkes oraz ich eskorta, zostało 
uwięzionych i torturowanych przez stronę chińską. Aby zemścić się na dynastii Qing, brytyjski 
Komisarz - James Bruce, nakazał całkowite zniszczenie Pałacu letniego, z którego obecnie zo-
stały jedynie ruiny.
3 Hong Kong uważany jest za jedną z czterech tzw. "tiger economics" czyli gospodarek Tygry-
sów, którymi określa się gospodarki o znacznym wzroście gospodarczym i wysokim standardzie 
życia ( pozostałe 3 gospodarki określane tym mianem to Tajwan, Korea Południowa i Singa-
pur). Ponadto od lat 80-tych Hongkong zajmuje czołowe miejsca w World Competitiveness 
Report oraz Index of Economic Freedom (Chan, 1996, s.13).
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Rebelia bokserów z 1901 r., spowodowała falę brutalnych represji wo-
bec obcokrajowców i misjonarzy w Chinach i stała się kolejnym punktem 
zapalnym między Państwem Środka a Chinami (Kajdański 2005, s. 194-195). 
Podczas Drugiej Wojny Światowej Wielka Brytania i Chiny były sojusznika-
mi, jednak sprawa Hong Kongu, okupowanego przez Japończyków w latach 
1941-1945, nadal pozostawała przedmiotem sporu. W 1942 r. przywódca 
nacjonalistów Czang Kaj-szek wystosował żądanie zwrotu Hong Kongu, któ-
re jednak zostało odrzucone przez przedstawicieli rządu brytyjskiego. Rok 
później o postulaty Chin zostały wsparte przez amerykańskiego prezydenta  
F. Roosevelta, jednak Wielka Brytania ponownie odmówiła (Whitlock, 2019, 
s. 20-25). Po przejęciu władzy w Chinach przez komunistów Wielka Brytania 
była pierwszym dużym krajem zachodnim, który uznał Chińską Republikę 
Ludową w 1950 r. (Wolf 1983, s. 299). 

 Obie strony osiągnęły umowę w sprawie wymiany charge d'affaires  
w dniu 17 czerwca 1954 r., a 13 marca 1972 r. Chiny i Wielka Brytania 
podpisały porozumienie w sprawie wymiany ambasadorów (Wolf 1983.  
s. 301-304). Już pięć lat później premier Hua złożył wizytę Margaret Thatcher, 
która następnie w latach 1982 i 984 dwa razy wizytowała Chiny. Efektem 
jej podróży było podpisanie Wspólnej Deklaracji w sprawie Hong Kongu, 
która dała początek złotego okresu relacji chińsko- brytyjskich4. W 1979 r.  
w Londynie podpisano „Porozumienie o współpracy edukacyjnej i kulturalnej",  
a liczba działań w ramach tego porozumienia z roku na rok rosła, wynosząc 
aż 72 projekty w 1986 roku. Punktem kulminacyjnym był Pierwszy Festiwal 
Sztuki Chińskiej w Londynie, w ramach którego zaprezentowano wystawy 
chińskiej kaligrafii, malarstwa, fotografii, a wydarzeniu towarzyszyły pokazy 
chińskiej muzyki i tańca (Meissner 2002, s. 186). 1 lipca 1997 r. Wielka 
Brytania oficjalnie zwróciła suwerenność Hongkongu do Chińskiej Republiki 
Ludowej. Podpisana wówczas deklaracja chińsko-brytyjska obejmowała pro-
gram „jeden kraj, dwa systemy” mająca zagwarantować Hong Kongowi samo-
rządność. Postanowienia tej deklaracji mają ostatecznie wygasnąć w 2047 r.

W 1999 r. oba rządy podpisały Programy Wymian Kulturalnych na 
lata 1999- 2002 r. Oba kraje doświadczyły aktywnej wymiany kulturalnej  
i częstych wizyt artystów5. W 2003 roku Wielka Brytania uruchomiła Think 

4 Wspólna deklaracja chińsko-brytyjska to podpisany w 1984 r. traktat, określający określający 
warunki przekazania Hong Kongu Chinom. Terytorium to miało pozostać pod rządami Wiel-
kiej Brytanii do 1 lipca 1997 r., po przyłączeniu do Chin miasto miało zachować samorządność, 
za wyjątkiem spraw dot. polityki zagranicznej i obronności.
5 Na podstawie oficjalnych danych pochodzących ze strony chińskiego ministerstwa spraw za-
granicznych, https://www.mfa.gov.cn/ce/ceuk//eng/wjzc/t27071.htm, data dostępu 01.04.2022.
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UK w Chinach, inicjatywę mającą na celu ułatwienie dostępu do informacji  
o współczesnej Wielkiej Brytanii, prezentując cykl wydarzeń od kwietnia do 
października w czterech miastach: Pekinie, Szanghaju, Kantonie i Chongqing6.

Na początku XXI w. Chiny rozpoczęły międzynarodową kampanię dy-
plomacji kulturalnej, której celem było wypromowanie kultury Chin do po-
ziomu światowej potęgi. Przedstawiona w 2001 r. w X planie pięcioletnim 
kampania " going global" (走出去) zakładała infiltrację międzynarodowych 
mediów chińską sztuką i kulturą7. W 2004 r. kultura została uznana za trzeci 
filar chińskiej dyplomacji, zaraz za polityką i gospodarką. Kampanii towarzy-
szyła seria przełomowych wydarzeń, wśród których do najważniejszych zali-
czyć należy:

- stopniowe otwieranie od 2004 r. Instytutów Konfucjusza na całym 
świecie ( obecnie w Wielkiej Brytanii znajduje się ponad 30 Instytutów 
Konfucjusza;

- rozpoczęcie cyklu tygodnia kultury chińskiej we Francji, Włoszech, 
Wielkiej Brytanii i innych;

- uruchomienia dostępu do 24-godzinnych telewizyjnych kanałów infor-
macyjnych w Wielkiej Brytanii;

- rozpoczęcie wydawanie chińskich gazet m.in China Daily Asia Weekly i 
European Weekly w języku angielskim.

Relacje Chin i Wielkiej Brytanii cechuje długa i złożona historia. Brytyj-
ski kolonializm, wojny opiumowe, sprawa Hong Kongu przez wiele lat były 
źródłem konfliktów między oboma krajami. Mimo zaszłości historycznych 
brytyjsko-chińskie relacje dyplomatyczne trwają od lat, choć często niesta-
bilne, z licznymi wzlotami i upadki, udało się wytworzyć stosunkowo silne 
więzi zarówno inwestycyjne jak i międzyludzkie. Wzajemne stosunki oparte są  
o fundament kulturalny i społeczny, a ich zrozumienie stanowi klucz do 
poznania istoty polityki międzynarodowej. O tym jak ważną rolę stanowi 
wzajemne zrozumienie kultury obu państw i ich wpływie na stosunki poli-
tyczne świadczyć mogą niedawne wydarzenia. Przykład stanowi spotkanie 
brytyjskiego premiera Davida Camerona z Dalajlamą w czerwcu 2012 r., 
które doprowadziło do niemal całkowitego zamrożenia stosunków dyplo-
matycznych między oboma krajami. Dopiero wizyta prezydenta Xi Jinpinga  

6 Na podstawie oficjalnych danych pochodzących ze strony chińskiego ministerstwa spraw za-
granicznych, https://www.mfa.gov.cn/ce/ceuk//eng/wjzc/t27071.htm, data dostępu 01.04.2022.
7 Na podstawie X Planu 5-letniego ChRL, http://www.gov.cn/gongbao/content/2001/con 
tent_60699.htm, data dostępu 01.04.2022.
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w Wielkiej Brytanii, w 2015 r. doprowadziła do ponownego wznowienia sto-
sunków i rozpoczęła tzw. "złotą erę" stosunków politycznych8.

Determinanty różnic kulturowych

Rozpatrując chińsko - brytyjskie stosunki po 1997 r., wyraźnie można 
wyróżnić dwa główne cele Wielkiej Brytani, którymi są rozwijanie możliwo-
ści handlowych dla brytyjskich firm oraz promowanie zmian społecznych  
i politycznych w Chinach. W przypadku chińskiej polityki kulturalnej głów-
ny nacisk kładziony jest rozwój zasobów ludzkich i transfer technologii. Ce-
lem Chin jest kształcenie elit na brytyjskich uczelniach, a co za tym idzie pod-
pisywanie umów o współpracy akademickiej, tworzeniu programów wymian 
studenckich i naukowych. Jedne i drugie nie są możliwe bez wzajemnego zro-
zumienia kultur obu krajów. Odległość geograficzna między Chinami a Wiel-
ką Brytanią doprowadziła do wytworzenia zupełnie odmiennych koncepcji 
kulturowych i modeli społecznych. Rozważając kody kulturowe i wzajemne 
relacje obu państw, wyróżnić można szereg czynników, opartych na różnych 
wartościach, stanowiących podwaliny obu cywilizacji. Najważniejsze czynniki 
zawiera poniższa tabela:

Tablica 1.Czynniki kulturowe w Chinach i Wielkiej Brytanii

Czynnik Chiny Wielka Brytania

Tradycje  
historyczne

Chiny, podobnie jak inne 
państwa azjatyckie pozostawały 
pod wpływem wschodnich myśli 
filozoficznych takich jak hindu-
izm, buddyzm, konfucjanizm, 
taoizm i zen.

Wielka Brytania pozostając w kręgu 
kultury zachodniej rozwijała się pod 
wpływem spuścizny cywilizacji greckiej  
i chrześcijaństwa. 

Sposób  
myślenia

Kultura wschodnia zbudowana 
jest na tradycjach głęboko zainspi-
rowanych konfucjanizmem i tao-
izmem. Chiny cechuje myślenie 
holistyczne i dialektyczne.

Kultura zachodnia charakteryzuje się 
logiką Arystotelesa i filozoficznym 
myśleniem analitycznym

8 Na podstawie raportu UK- China relations: a timeline https://researchbriefings.files.parlia 
ment.uk/documents/CBP-8988/CBP-8988.pdf, data dostepu 01.04.2022.
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Kosmologia Kultura wschodu kładzie nacisk 
na jedność człowieka z naturą,  
a integracja ludzkiego ducha ze 
światem przyrody i personifikacja 
natury to czynniki konieczne do 
harmonijnego rozwoju. Pojęcie 
jedności człowieka i natury wpły-
wa na niemal wszystkie aspekty 
kultury chińskiej.

Kultura Wielkiej Brytanii jak chodzi  
o kosmologię stoi w opozycji do przeko-
nań Chińczyków. Brytyjczycy uważają, 
że naturę należy podbijać, zdobyć nad 
nią kontrolę, a istotą życia jest ciągła 
walka. Brytyjski “duch eksploracji” oraz 
przezwyciężanie samego siebie to jeden 
z nieodzownych elementów angielskiej 
kultury. 

Spojrzenie  
na czas

Chińczycy rozpatrują czas jako 
pewien powtarzalny rytm, który 
pozostaje w harmonii naturą  
i człowiekiem. 

W kulturze brytyjskiej czas jest 
wyznaczany przez zegar, a ludzkość 
powinna podporządkować się maszynie. 
Brytyjczycy mają silne poczucie czasu, 
wymagają punktualności, a na spotka-
nie należy umówić się z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

Sposób  
komunikacji

Język chiński jako narzędzie 
komunikacji pełen jest ukrytych 
znaczeń, metafor i subtelności. 
Komunikacja bardzo często nie 
jest dosłowna, wymaga od obu 
stron dialogu wzajemnego zrozu-
mienia, także pozawerbalnego.

Zachodnia komunikacja nastawiona 
jest na bezpośredniość oraz logiczne 
wyrażanie myśli. Język angielski po-
nadto pełen jest uprzejmości i zwrotów 
grzecznościowych

Relacje  
rodzinne

Relacje rodzinne są głęboko 
zakorzenione w chińskiej kulturze, 
a pojęcie “członek rodziny” ma 
znacznie szersze znaczenie niż  
w kulturze zachodniej- obejmuje 
także dalekie kuzynostwo,  
a nawet przyjaciół, sąsiadów czy 
znajomych.Na znaczenie rodziny 
w Chinach wskazywał też Mao 
Zedong, piszą, że w chińskim spo-
łeczeństwie istnieją trzy rodzaje 
władzy:system państwowy, system 
rodzinny oraz system duchów i 
bogów. Wpływ znaczenia relacji 
krwi na społeczeństwo znajduje 
odzwierciedlenie głównie w sposo-
bie zarządzania organizacją i pro-
wadzenia rozmów biznesowych.

W kulturze brytyjskiej relacje rodzinne 
nie są tak głębokie, a ponadto Brytyj-
czycy oddzielają sentyment rodzinny 
od spraw biznesowych. Przy prowa-
dzeniu działalności gospodarczej wolą 
opierać się na wiedzy i autorytecie niż 
na koneksjach rodzinnych. Zdarza się, 
że nepotyzm lub budowanie relacji 
opartej wyłącznie na więzach krwi jest 
źle widziane.

Opracowanie własne na podstawie 慕娅林. (2012). 徐毓. (2014). 
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Bardzo istotna różnicą kulturową między Chinami a Wielką Brytanią jest 
postrzegane osobistych koneksji w relacjach biznesowych. Chińskie pojęcie 
guanxi (关系) jest kluczem do zrozumienia chińskich zależności społecz-
nych i biznesowych9. Nie istnieje dosłowne tłumaczenie tego terminu na ję-
zyk angielski, a najczęściej bywa używane do opisania relacji czy stosunków 
międzyludzkich. Guanxi opisuje powiązania społeczne i biznesowe oparte na 
wzajemnych interesach i korzyściach (Yang, 1994). Uogólniając relacja gu-
anxi jest nieformalna i oparta na osobistych przynależnościach (Alston 1989,  
s. 26-27). Guanxi, pomimo wieloznaczności pojęcia jest bardzo mocno osa-
dzone w kulturze Chin. Geneza pojęcia ma swoje miejsce w konfucjanizmie  
i jego koncentracji na roli człowieka w społeczeństwie10.

  Kolejną spuścizną konfucjanizmu oddziałująca na relacje dyplomatyczne 
i gospodarcze jest tradycyjna chińska etyka, w której pracowitość, pragma-
tyzm, szczerość oraz uczciwość są bardziej cenione od kreatywności i własnego 
zdania. Obowiązkowość, cierpliwość, szacunek wobec starszych, spokój to po-
żądane cechy także w biznesie. Chińczycy wysoko cenią sobie ludzi łagodnych 
i wytrwałych, a interesy robią między sobą, nie między firmami, dlatego oso-
bisty kontakt jest dla nich niezwykle ważny. W kulturze chińskiej znamienne 
jest pojęcie “zachowania twarzy” ( 面子- mianzi), które możemy przyrównać 
do dobrej reputacji i wysokiej pozycji społecznej danej osoby. Co ważne po-
jęcie "twarzy" nie odnosi się do cech fizycznych, lecz do inteligencji, umie-
jętności, dobrych kontaktów czy zasobności portfela . Należy podkreślić, że 
przy każdym wystąpieniu publicznym jednostka reprezentuje nie siebie, lecz 
przypisaną jej rolę społeczną.W związku z tym "zachowanie twarzy" istot-
ne jest dla całej reprezentowanej grupy. Pokrewnym terminem jest "utrata 
twarzy" (丢面子), która oznacza utratę autorytetu, wiarygodności, obrazę  
i często jest równoznaczna z zakończeniem stosunków biznesowych. Sytuacji, 
podczas których może dojść do utraty twarzy jest wiele, m.in. nieodpowiednie 
zachowanie, popełnienie przestępstwa, niewiedza, przyznanie się do błędu lub 

9 Tłumacząc chińskie znaki na język polski należy pamiętać, że w różnych kontekstach dany 
chiński znak może przyjmować różne znaczenie. Ponadto jeden znak może być jednocześnie 
kilkoma różnymi częściami mowy. Analizując słowo guanxi, należy przyjrzeć się osobno każde-
mu z dwóch znaków. Pierwszy znak 关 (guan) może przyjmować znacznie czasownikowe jako 

"zamknąć" oraz rzeczownikowe jako rzeczownik „przejście” lub „barierę”. Drugi znak 系 (xi) 
może oznaczać „system” lub „połączyć”. Nawet w języku chińskim guanxi może przyjmować 
wiele znaczeń.
10 Termin guanxi, w zachodniej literaturze po raz pierwszy pojawił się w latach 80-tych jako 
jeden z czynników kulturowych, które należy brać pod uwagę przy prowadzeniu biznesu  
w Chinach. wpływających na prowadzenie biznesu w Chinach (Pye, 1982; Butterfield, 1983; 
Alston, 1989
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okazanie słabości, niekontrolowanie emocji, wybuchy gniewu, odmowa przy-
jęcia pomocy lub jej nieudzielenie (Sidorowicz 2014, s. 53-56).

Specyficzny konceptem, charakterystycznym dla kultury brytyjskiej jest 
etos gentlemana. Na przestrzeni wieków pojęcie to ewoluowało i było uży-
wane w różnym kontekście. J. H. Cardinal Newman opisuje postać gentle-
mana jako osobę żyjącą ze wszystkimi w zgodzie, cechującą się skromnością 
wyrozumiałością oraz wysokim poczuciem sprawiedliwości (Landow 2004). 
Definicja zaproponowana przez A. Smitha wskazuje, że tym co cechuje gen-
tlemana jest poszanowanie mądrości i cnoty ponad pochodzeniem i bogac-
twem (Nitcholas 2000, s.31). Tym co ostatecznie powinno charakteryzować 
gentelmeńską postawę było posiadanie cech przywódczych, o znakomitych 
umiejętnościach oratorskich, którego przemówienia mają głęboki wpływ na 
ludzi,a także kreowanie wybitnych idei, które prowadzą do głębokich reform 
społecznych (Terci 2013, s. 51). Tym co zbliża postać gentlemana do chiń-
skiego sposobu myślenia jest jego poświęcenie dla własnego ludu i praca na 
rzecz pożytku większej społeczności.

Podsumowanie

Granice kulturalne, w przeciwieństwie do granic terytorialnych i naro-
dowych mogą ulegać zmianie. Poziom i dynamika tych zmian zależna jest 
od wielu czynników, a w przypadku Chin i Wielkiej Brytanii są nimi powią-
zania historyczne, tło ideologiczne, wpływ mediów masowych oraz poziom 
zrozumienia.

Komunikacja kulturowa to pojęcie odnoszące się do komunikacji mię-
dzy ludźmi z różnych środowisk kulturowych, a wzajemne zrozumienie jest 
kluczem do podjęcia dialogu. Konieczne jest wzmocnienie znaczenia kultury 
w relacjach nie tylko politycznych i społecznych, lecz także gospodarczych. 
Studia komunikacji kulturowej, nauki społeczne itp. z teoretycznego punk-
tu widzenia podnoszą intencje uczniów w zakresie komunikacji kulturowej  
i umiejętności komunikacji kulturowej. W szczególności ważne jest zrozumie-
nie kontrastu kulturowego, aby lepiej opanować zdolności komunikacyjne. 
Podejmowanie inicjatywy, uczenie się i poznawanie drugiej strony dialogu 
pozwala na lepsze dostosowanie się w aspektach politycznych, społecznych  
i gospodarczych

Chińska dyplomacja kulturalna w Wielkiej Brytanii stoi przed kilkoma 
wyzwaniami. Pierwszym z nich jest przede wszystkim potrzeba przezwycię-
żenia orientalizmu i postrzegania Chin jako "innych" i "odległych". Równie 
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ważne jest złagodzenie wizerunku Chin jako państwa komunistycznego, co 
jest postrzegane negatywnie przez większość Brytyjczyków. Również obecna 
w Chinach cenzura i inwigilacja państwowa mają destruktywny wpływ na 
odbiór kultury chińskiej w Zjednoczonym Królestwie. Kolejną barierą są za-
szłości historyczne, głównie sprawa Hong Kongu. 
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Powstanie i rozwój Brytyjskiej 
Partii Pracy do 1939 roku

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie źródeł Brytyjskiej Partii 
Pracy, jej prób  wprowadzenia redykalnych programów ideowych oraz 
wielokrotnych przemian wewnątrz niej. Szczególnej analizie wątki po-
lityki wewnętrznej Zjednoczonego Królestwa i ich wpływ nakonflikt 
między radykałami oraz umiarkownymi działaczami Labour Party.

Słowakluczowe: Podział władzy, organizacja władzy, Brytyjski Parla-
ment, Partia Pracy

Kształtowanie się brytyjskiej lewicy

Specyficzna sytuacja polityczno-ekonomiczna Anglii, a następnie Wiel-
kiej Brytanii sprawiła, że również ruchy lewicowe kształtujące się na wyspach 
znacząco różniły się od tych tworzonych na kontynencie. W czasie gdy we 
Francji, Hiszpanii, Austrii, Prusach i Rosji umacniały się monarchie absolut-
ne i pozycja arystokracji, w wyniku Angielskiej Wojny Domowej i Chwaleb-
nej Rewolucji na wyspach władzę zyskiwał parlament reprezentujący zarówno 
starą arystokrację, gentry, jak i tworzącą się na gruncie wczesnego kapitali-
zmu burżuazję [Bednarczyk 1995, s. 13]. Podział władzy między burżuazją 
i szlachtą wykluczał jednak drobnomieszczaństwo, rosnącą grupę proletariu-
szy oraz pracowników rolnych. Prokapitalistyczne reformy wprowadzane na 
gruncie liberalizmu, mające osłabić arystokratyczne przywileje i odziedziczoną 
władze wprowadzały w ich miejsce w istocie podobne nierówności, stawiające 
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w miejscu posiadacza ziemskiego fabrykanta, co znalazło się pod stanowczą 
krytyką ze strony choćby jednego z ojców klasycznego liberalizmu, Johna Stu-
arta Mill’a, zarzucającego niemoralność i nielogiczność uzasadnianiu pozosta-
wienia najbiedniejszych samych sobie ich postrzeganą słabością [Mill 1879].

Obok teoretycznych rozważań miejsce miały również praktyczne pró-
by poszerzenia praw pracowników. Wynikające ze społecznych niepokojów 
i przemian, bezrobocia oraz biedny ruchy luddystów próbowały wzmocnić 
pozycję wykwalifikowanych rzemieślników - marksistowskiego drobno-
mieszczaństwa - osłabioną przez wczesną industrializację, uderzając nie tylko  
w kapitalistów, ale również proletariat. W 1824 na terenie Wielkiej Brytanii 
zalegalizowane zostały negocjacje zbiorowe pracowników w celu wywalczenia 
wyższych płac, co znacznie ułatwiło lokalną działalność robotników. Wspo-
mniane podziały sprawiły jednak, że w pierwszej połowie XIX wieku nie po-
wiodły się próby zjednoczenia różnorakich organizacji związkowych w konfe-
derację związków. Jedna z takich prób podjęta została przez Roberta Owena 
w formie Grand National Consolidated Trades Union i jego popleczników  
w uspołecznianiu środków produkcji, będący kolebką angielskiego ruchu 
spółdzielczego [Bednarczyk 1995, s. 27].

Wpływowy był również, nawet jeżeli dopiero w dłuższej perspektywie, 
ruch Czartystów, rozczarowany niewielkimi reformami poszerzającymi prawo 
głosu a także podburzony przez gospodarczą recesję, postulujący wprowadze-
nie “sześciu punktów”, czyli powszechnego (niemniej jedynie dla mężczyzn) 
prawa wyborczego, tajności głosowów w wyborach do parlamentu, zniesienia 
cenzusów przy biernym prawie wyborczym, ustanowienie pensji dla członków 
parlamentów (co miało na celu umożliwienie wykonywania mandatu osobom 
o niskim statusie majątkowym), zmianę okręgów wyborczych oraz coroczne 
wybory parlamentarne. Wraz ze sprecyzowanymi postulatami co do zmiany 
prawa wyborczego pojawiały się postulaty socjalne - początkowo ogólniko-
we, ale wraz z odrzuceniem “sześciu punktów” sprecyzowane - skrócenia go-
dzin pracy, regulacji bezpieczeństwa i higieny w fabrykach, podniesienia płac 
[Morris 1948, s. 407-411].

Czartyści nie zdołali wymusić na rządzie większych reform, ruch zdołał 
jednak osiągnąć niewielkie zwycięstwa, jak choćby wprowadzenie w 1948 roku 
dziesięciogodzinnego dnia pracy dla kobiet i dzieci, ustawy o zdrowiu publicz-
nym oraz zakazu płacenia robotnikom bonami fabrycznymi. Największym 
jego sukcesem było jednak zaktywizowanie klasy pracującej do aktywniejszego 
działania na rzecz swoich praw. Działania Czartystów pobudzały świadomość 
klasową wielu robotników i pozwalały działaczom na zdobycie doświadczenia,  
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które umożliwiłoby tworzenie późniejszych organizacji i efektywniejsze dzia-
łania na rzecz praw pracowników [Morris 1948, s. 416-417].

Pierwsze dwie dekady drugiej połowy XIX wieku charakteryzowały się 
jednak pewną stagnacją pośród związków zawodowych. Wprowadzone wcze-
śniej reformy wraz z ustanowieniem praw wyborczych dla robotników w 1867 
roku oraz pełną legalizacją związków zawodowych w Trade Union Act z 1871 
roku i współpraca Partii Liberalnej z działaczami tradeunionistów (wprowa-
dzającej do izby gmin przedstawicieli związkowych zwanych Liberal-Labo-
ur) satysfakcjonowały polityczne aspiracje arystokracji robotniczej. Poprawa 
nadszarpniętej wojnami napoleońskimi ekonomii Zjednoczonego Królestwa 
 i osiągnięcie szczytu potęgi Imperium Brytyjskiego sprawiły, że związkowcy 
nie podejmowali radykalniejszych akcji, wypełnieni narodową dumą. Jedno-
cześnie tworzyć zaczęły się pierwsze organizacje marksistowskie, pośród któ-
rych prym wiodła Federacja Socjaldemokratyczna, reprezentująca, w odróż-
nieniu od związków, przede wszystkim pracowników niewykwalifikowanych. 
Fakt, że w momencie kreacji Federacji Marks żył i tworzył w Londynie nie 
przełożył się na popularność jego dzieł w stolicy Zjednoczonego Królestwa. 
Choć ideologicznie związki marksistów były bardziej jednorodne, zmobili-
zowane i chętne do radykalnej walki o prawa pracowników, nie posiadały 
siły przebicia i wpływów zagarniętych wcześniej przez bardziej zagnieżdżone  
w systemie społecznym i politycznym związki tradeunionistów, postulujących 
nie ambitne i lotne cele w postaci obalenia systemu kapitalistycznego, lecz 
mniejsze, ale realne zmiany [Bednarczyk 1995, s. 29-33].

W tym samym okresie ukształtowało Towarzystwo Fabiańskie. Jego 
członkami nie byli jednak robotnicy, lecz inteligencja wywodząca się przede 
wszystkim z klasy średniej. Ich dążenia nie były związane z chęcią poprawy 
swojej sytuacji materialnej, lecz skonstruowania społeczeństwa opartego na 
moralnie słusznym systemie ekonomicznym. Tak samo jak marksiści, z któ-
rych wywodziła się spora grupa z nich, byli zwolennikami obalenia kapitali-
zmu i wprowadzenie w jego miejsca socjalizmu. Jeden z głównych ideologów 
gradualizmu i założyciel Towarzystwa - Sidney Webb - zgadzał się również  
z Marksem w kwestii nieuchronności zmian prowadzących do ustanowienia 
socjalizmu. Bynajmniej jednak znacząco sprzeciwiał się rewolucyjnym ten-
dencjom marksistów, uważając że drogą do socjalizmu jest spokojne refor-
mowanie istniejącego kapitalizmu i poszerzanie demokracji. Fabianie pro-
pagowali zatem skrócenie tygodnia pracy, zwiększenie płac, wprowadzenie 
podatku od dziedziczenia, najmu i dzierżawy, podatku od zysków kapitałowych,  
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zapewnienia emerytur oraz zasiłków dla bezrobotnych, a także nacjonalizacji 
wodociągów i infrastruktury energetycznej [Yalem 1963. S. 36-38].

Narodziny i dorastanie Partii Pracy

Przełom XIX i XX wieku wiązał się ze zmianą atmosfery politycznej 
pośród robotników Wielkiej Brytanii. Ze względu na zmniejszenie emigra-
cji z terenów wiejskich w miastach zmniejszała się liczba bezdrobotnych,  
w wyniku czego polepszyła się pozycja negocjacyjna robotników. Tradeunio-
niści zaczęli rozszerzać swoje wpływy i przyjmować do swoich związków także 
niewykwalifikowanych pracowników bądź wspierać kreację nowych. Szerzej 
zaczęły się również pojawiać związki zawodowe pracowniczek. Pojawiła się 
również Niepodległa Partia Pracy pod przywództwem Keira Hardie’go, która 
podobnie do Fabian propagowała ideę wprowadzenia socjalizmu poprzez re-
formy, w dużym stopniu odwołując się do religijnego - moralnego uzasadnie-
nia rozszerzania praw pracowniczych ze względu na społeczny konserwatyzm 
i pobożność części robotników [Morgan 2011, s]. Z tego też względu, tam 
gdzie Fabianie przede wszystkim działali poprzez agitację wśród polityków 
partii establishmentu, tam Independent Labour Party starała się współpraco-
wać przede wszystkim z związkami zawodowymi, pośród nich jedną z pierw-
szych federacji związkowych - Trade Union Congress.  

Problemem lewicowego ruchu w tym okresie było jego rozdrobnienie. 
Poszczególne organizacje działały w różnych polach, odwoływały się do róż-
nych idei i szukały oparcia w różnych grupach społecznych, nawet jeżeli osta-
tecznie dążyły do jednego celu. Z tego względu w 1899 roku w szeregach 
Amalgamated Society of Railway Servants - związku zawodowego pracowników 
kolei będącego członkiem Trade Union Congress - pojawiła się idea stworzenia 
jednej organizacji wspierającej wszystkich, szeroko pojętych lewicowych kan-
dydatów w wyborach parlamentarnych [Mortimer 2000].

26 i 27 lutego 1900 roku miejsce miała konferencja, w czasie której po-
wołano Labour Representation Committee, w skład którego wchodziły poza 
związkami zrzeszonymi w Trade Union Congress również wspomniane wcze-
śniej Towarzystwo Fabiańskie, Independent Labour Party i Federacja Socjalde-
mokratyczna, a także szereg mniejszych związków zawodowych. Ze względu 
na różnice ideologiczne pośród założycieli, składający się z wielu podmiotów 
komitet miał charakter federacji, swoistego big tent’u. Ze względu na wpły-
wy tradeunistów zrezygnowano z umieszczenia wprowadzenia socjalizmu  
w poczet postulatów komitetu, nie wspominano zatem tym bardziej o walce 
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klas. Pierwsze z wyborów w których wziął udział komitet miały miejsce tego 
samego roku, gdzie jego kandydaci zdobyli dwa miejsca. Powodem niskiego 
wyniku był nie tylko krótki czas na organiację, ale również pacyfizm i opozy-
cja komitetu względem popularnej wtedy II wojny burskiej.

Wagę walki o reprezentację parlamentarną szczególnie wykazał trade-
uniostom wydany w 1901 roku wyrok w sprawie Taff Vale Railway przeciw 
Amalgamated Society of Railway Servants, na podstawie którego związek zawo-
dowy pracowników kolei został zobowiązany do wypłacenia odszkodowania 
za szkody i utracone korzyści Taff Vale Railway, co ponownie pokazało, że 
skuteczne działania bezpośrednie nawet legalnie działających związków zawo-
dowych będą niemożliwe ze względu na ich finansową odpowiedzialność za 
strajki. Spowodowało to wzrost członkostwa w komitecie, a także wykazało, 
że liberalna pozycja opierająca się na wspieraniu biznesu była nie do pogodze-
nia z interesami ruchu pracy, przełożyło się na wprowadzenie w 1903 polityki 
ograniczającej kandydatów komitetu do startowania wyłącznie pod jego szyl-
dem, zrywając z tradycją startowania pod szyldem Partii Liberalnej. Pomi-
mo tego, a także znacznie lepszego wyniku w wyborach z 1906 roku, kiedy 
to doszło do przekształcenia komitetu w Partię Pracy jej reprezentanci dalej 
współpracowali z liberałami. [Bednarczyk 1995, s. 58-59].

Masowe strajki w roku 1908 ponownie pozytywnie wpłynęły na liczbę 
członków zarówno związków zawodowych, jak i Partii Pracy, której szeregi 
rosły na fali niezadowolenia z stanu praw pracowniczych, praw kobiet a także 
napięć związanych z ruchem niepodległościowym Irlandii. Wzrost siły Cesar-
stwa Niemieckiego osłabił pozycję Zjednoczonego Królestwa jako światowe-
go hegemona. Wybuch pierwszej wojny światowej zagroził rosnącym wpły-
wom Labour Party, która była bowiem, co do zasady, partią antywojenną.  
Na corocznych konferencjach Partii Pracy czołowi politycy Independent Labo-
ur Party (a przez to również Labour Party) wielokrotnie podkreślali pacyfizm 
partii i jej sprzeciw wobec militaryzmu oraz przywiązanie do międzynaro-
dowego solidaryzmu klasowego, który trwał przez cały okres poprzedzają-
cy wybuch wielkiej wojny. Stanowisko Labour Party znajdowało się jednak  
w opozycji do woli wielu robotników, którzy stanowili jej bazę wyborczą, co 
stało się zarzewiem konfliktów pośród działaczy partyjnych. W ich wyniku 
na szczycie partii doszło do przetasowań, zaś jej stanowisko stało się mniej 
radykalne. Najbardziej powojenną z grup tworzących Labour Party byli tra-
deunioniści. Wiele ze związków zawodowych zgodziło się na zawieszenie czę-
ści praw pracowniczych w celu zwiększenia produkcji wojennej. Najbardziej 
opozycyjnym z ugrupowań była natomiast Independent Labour Party, czego 
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efektem była utrata jej wpływów wewnątrz Labour Party. Fabianie nie zajęli 
konkretnego stanowiska, natomiast Marksiści skupieni wokół Brytyjskiej Par-
tii Socjalistycznej działającej w ramach Labour Party byli, jak partia-matka, 
podzieleni co do udziału Zjednoczonego Królestwa w wojnie [Vickers 2018, 
s. 55-59].

Partia Pracy okresu międzywojennego

Brak stanowczego stanowiska i zezwolenie na odrębne zdania wewnątrz 
Labour Party sprawiły jednak, że miała ona możliwość dostosowywania się 
do realiów wojny oraz nastrojów wśród ludności, co umożliwiło zarów-
no utrzymanie zjednoczenia ruchów robotniczych. jak i dalsze zdobywanie 
wpływów pośród wyborców. Szereg działań podczas pierwszej wojny, jak 
choćby poparcie dla zamrożenia czynszów, kontroli cen, reglamentacji żyw-
ności oraz podatki dla najbardziej rentownych spółek sprawiły, że Labour 
poszerzył tematykę swoich postulatów z stricte pracowniczych problemów,  
na szersze kwestie społeczne. Brak radykalizmu i rewolucyjności oraz udział 
w koalicyjnych rządach w czasie I wojny Światowej spowodował natomiast że 
ugruntowane już ugrupowania - torysi oraz liberałowie - nie widziały w Par-
tii Pracy wymagającego stanowczej reakcji zagrożenia dla statusu quo, jakim 
choćby była w Rosji partia bolszewicka, zaś w Niemczech Związek Spartakusa 
i Niemiecka Partia Komunistyczna, lecz partnera do rozmów - i rządów. Kie-
dy więc większość partii socjalistycznych w europie prowadziła zażartą walkę  
z konserwatywnymi oraz liberalnymi rządami, Labour wzmacniał swoje wpły-
wy w brytyjskim parlamencie, stając się drugą partią w kraju. Jednocześnie 
dochodziło do przemian wewnątrz samej partii - w 1918 wprowadziła ona 
członkostwo niezależne od udziału w związkach oraz organizacjach ją tworzą-
cych oraz przyjęła pierwszą deklarację ideową - Labour and New Social Order 
[Bednarczyk 1995, s. 65-67].

Czterema głównymi postulatami Partii Pracy stały się zatem zapewnienie 
minimum socjalnego wszystkim mieszkańcom wysp, demokratyczna kontrola 
gospodarki, rewolucja w finansach kraju oraz wykorzystanie wartości dodat-
kowej na wsparcie polityki społecznej, które miały stanowić środek do celu, 
jakim była pełna eliminacja wpływu prywatnego kapitału na społeczeństwo  
i zastąpienie go w pełni socjalistyczną gospodarką [Webb 1918].

Pierwszy z postulatów skupiał się na zapewnieniu godnej płacy mini-
malnej, zapewnieniu bezpieczeństwa w pracy, odpowiedniego wypoczynku, 
wprowadzenia polityki mieszkaniowej i rozwoju edukacji.  Szczególny nacisk 
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położony został natomiast na wprowadzeniu polityki pełnego zatrudnienia, 
zwłaszcza w obliczu powojennej demobilizacji i powrotu na rynek pracy mi-
lionów weteranów oraz robotników sektora zbrojeniowego, co groziło spad-
kiem jakości życia nie tylko względem czasów przedwojennych, ale także 
okresu konfliktu. Druga z propozycji była przedłużeniem funkcjonującego 
już wcześniej żądania wprowadzenia pełnego prawa wyborczego, obejmujące-
go wszystkich dorosłych obywateli niezależnie od płci, majątku czy wykształ-
cenia. Demokratyzacja miejsc pracy widziana była dwojako - jako wsparcie 
spółdzielczości oraz jako nacjonalizacja głównych gałęzi gospodarki, jak choć-
by kolej, górnictwo czy sektor energetyczny, ale też stworzenia publicznego 
systemu ochrony zdrowia. Projekty te miały być finansowane z zwiększenia 
opodatkowania najbogatszych, utrzymania wprowadzonych w okresie wo-
jennym podatków oraz wprowadzenia podatku kapitałowego w celu spłaty 
zadłużenia państwa, z których zyski miały być przekierowane do samorządów 
organizujących wprowadzanie polityki społecznej [Webb 1918, s. 5-16].

W zakresie stosunku Wielkiej Brytanii do swoich kolonii trzymano się 
wizji wspólnoty, która miała stanowić dom dla wszystkich swoich obywateli, 
niezależnie od rasy, religii czy “stopnia ucywilizowania”, w której Zjednoczo-
ne Królestwo nie miałoby statusu dominującego, wykorzystującego swe domi-
nia oraz Indie, lecz jednego spośród wielu demokratycznych, samorządnych 
państw współpracujących we wspólnym celu i dla ogólnego dobra. Polityka 
zagraniczna zakładała natomiast wspieranie międzynarodowej współpracy. 
Labour Party odrzucała imperializm i ekspansjonizm czy też próby wpływania 
na inne kraje tak przy pomocy wojska, jak i “wojen gospodarczych”. Doku-
ment wyrażał również poparcie dla działań mających na celu utworzenie Ligi 
Narodów oraz międzynarodowych sądów uprawnionych do rozstrzygania 
konfliktów między krajami na drodze dyplomacji [Webb 1918, s. 16-18].

 Przemiany społeczne wywołane wojną, konflikty targające Partią  
Liberalną, walczącej w części o ten sam elektorat oraz reorganizacja w samym 
Labourze utorowały mu drogę do zdobycia niewidzianej przez niego wcze-
śniej siły politycznej. W 1918 roku Labour osiągnął trzykrotnie lepszy wynik, 
zdobywając 20,8% głosów, zaś w 1922 roku, na fali porażek rządu Davida 
Georga które zadały kolejny cios Partii Liberalnej, Partia Pracy stała się drugą 
siłą w kraju. Dwa lata później natomiast, w 1924, Labour Party po raz pierw-
szy miała możliwość zaprezentować się jako zdolna do rządzenia, tworząc za 
zgodą Partii Liberalnej rząd mniejszościowy pod wodzą Ramsaya MacDonal-
da. Mimo historycznego sukcesu, MacDonald miał przed sobą szereg prze-
szkód. Brak większości uniemożliwiał wprowadzenie radykalniejszych reform, 



146

MACIEJ GÓRALSKI

Labour Party nie posiadała doświadczonych w rządzeniu krajem polityków, 
odziedziczyła natomiast problemy poprzedniego gabinetu. W rezultacie Rząd 
Partii Pracy funkcjonował przez jedynie rok, wprowadzając nowe ustawy  
w zakresie budownictwa socjalnego, zasiłków, emerytur i rent, a także eduka-
cji i gospodarki rolnej. Jednym z największych sukcesów MacDonalda było  
z pewnością doprowadzenie do zakończenia międzynarodowego kryzysu zwią-
zanego z francusko-belgijską okupacją zagłębia Ruhry. Pomimo tego jednak 
trwające bezrobocie oraz insynuacje wpływach bolszewików w kierownictwie 
Labour Party doprowadziły do upadku rządu po niespełna roku jego działania 
[Kirk 2011, s. 112-116].

Pierwszy rząd MacDonalda ostatecznie wykazał, że Labour był w stanie 
sprawować władzę. Z drugiej strony pokłosiem jego końca było postępujące 
w latach 20 odchodzenie przez Partię Pracy od radykalnych haseł zawartych 
w Labour and the New Social Order. Wszelkie zmiany miały być uzyskiwane 
przede wszystkim pokojową drogą, poprzez parlament, bez naruszania spo-
łecznego porządku. Uspołecznienie środków produkcji poprzez przekazanie 
ich w ręce pracowników zostało zastąpione przez obietnice nacjonalizacji oraz 
państwowe regulacje. Działania polityków Labour Party cechowały się ostroż-
nością i politycznym pragmatyzmem, których efektem były próby osiągania 
konsensusu i porozumienia między robotnikami a kapitalistami. Z jednej 
strony taki sposób prowadzenia polityki umożliwiał wprowadzenie jakich-
kolwiek zmian i utrudniała ponowne próby zdyskredytowania Partii Pracy 
poprzez powiązania z bolszewikami, z drugiej jednak alienował bardziej ra-
dykalnych wyborców i upodobnił ją w oczach robotników do innych partii 
politycznych Zjednoczonego Królestwa. Szczególnie negatywny wydźwięk  
w oczach pracowników miało tutaj potępienie strajku generalnego w 1926 
roku przez przewodnictwo Labour Party, objawiającego się uznania wystąpie-
nia za rewolucję [Bednarczyk 1995, s.78-80; Kirk 2011, s. 117-119].

Ze względu na niezdolność torysów do zwalczenia bezrobocia oraz nie-
udolnej kampanii partii konserwatywnej w 1929 Partia Pracy ponownie zdo-
łała odnieść zwycięstwo w wyborach i utworzyć drugi mniejszościowy rząd 
MacDonalda, ponownie wsparty przez liberałów. Szanse na przeprowadzenie 
jakichkolwiek radykalnych reform przekreślało jednak przywiązanie MacDo-
nalda i jego ministrów (w szczególności Kanclerza Skarbu Philipa Snowde-
na) do klasycznej ekonomii, a przede wszystkim Wielki Kryzys, który, choć 
mniej drastyczny niż w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech, poważnie 
wpłynął na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Przed gabinetem MacDonalda stały 
trzy główne wyzwania - spełnienie obietnic wyborczych w postaci zwalczania 
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bezrobocia i zreformowania systemu pomocy dla bezrobotnych, utrzymanie 
stabilności funta oraz zapewnienie płynności budżetowej państwa. Rząd nie 
był jednak w stanie sprostać wszystkim trzem w pełni, zaś wspomniana już 
ostrożność i skupienie na konsensusie pośród liderów partii sprawiło, że dzia-
łania gabinetu MacDonald były nad wyraz zachowawcze. Zasiłki dla bezro-
botnych zostały rozszerzone i podniesione, niemniej w efekcie pogarszającej 
się sytuacji gospodarczej znacznie wzrosło bezrobocie, co jedynie zwiększyło 
oczekiwania robotników oraz działaczy średniego szczebla w Labour Party na 
wprowadzenie gruntownych reform gospodarczych. Zwiększone wydatki so-
cjalne nie mogły zostać jednak w pełni pokryte przez podniesienie podatków 
dla najbogatszych. W 1931 May Raport o stanie finansów kraju zakładał de-
ficyt budżetowy, którego pokrycie zgodnie z prawidłami klasycznej ekonomii 
nie było możliwe bez zwiększenia opodatkowania wszystkich grup społecz-
nych oraz zaciągnięcia zagranicznych pożyczek, co natomiast musiało wiązać 
się z bardziej restrykcyjną polityką fiskalną i cięciami dopiero co podwyż-
szonych i rozszerzonych świadczeń socjalnych. Polityka zaciskania pasa miała 
jednak poparcie jedynie wśród najbliższych współpracowników MacDonalda 
[Hopkins 1979, s.251-252; Bednarczyk 1995, s. 79-81].

Brak efektów działań rządu, poparcia dla jego propozycji w Partii Pra-
cy którą miał reprezentować oraz nacisk ze strony Konserwatystów, libera-
łów oraz króla Jerzego doprowadził do rozłamu w Labour Party. Zwolennicy 
MacDonalda wywodzący się z Independent Labour Party zdecydowali się na 
wejście w koalicję z pozostałymi partiami i sformowanie National Government 
z MacDonaldem na czele, który wprowadził oczekiwane cięcia budżetowe, 
podwyżki podatków i zamrożenie płac. Labour odpowiedział na działania 
swojego lidera odmawiając wejścia do jego, trzeciego już, gabinetu i wyklu-
czając go z partii, którą w ich oczach zdradził [Hopkins 1979, s.252].

Drastyczne działania National Government nie przyniosły jednak ocze-
kiwanej i natychmiastowej poprawy. W październiku 1931 roku Gabinet zo-
stał zatem zmuszony do porzucenia standardu złota, zaś miesiąc później pod 
presją torysów przeprowadzone zostały wybory, których wyniki okazały się 
katastrofą dla Partii Pracy. Koalicja, czerpiąc ze wszystkich elektoratów zdo-
łała  uzyskać 556 mandatów, 90% całego składu parlamentu, Labour nato-
miast, pomimo otrzymania około 30% głosów, zdołał zabezpieczyć zaledwie 
46 miejsc w Izbie Gmin. Okazało się, że polityka konsensusu, przedkłada-
nia dobra całego kraju nad interesy robotników i współdziałania z innymi 
klasami społecznymi rzeczywiście doprowadziła do jedności i porozumie-
nia - nie jednak z Partią Pracy, lecz bez niej. Polityka National Government 
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zradykalizowała jednak elektorat partii, osłabiając wpływy jej starzejącego 
się kierownictwa, niskie wyniki w wyborach, pozbawiające Labour szans na 
objęcie władzy w najbliższej przyszłości oraz wyrzucenie najbardziej centro-

-lewicowych działaczy kierowanych przez MacDonalda umożliwiły nowemu 
pokoleniu polityków na skierowanie partii na nowe tory, ukierunkowania jej 
na wprowadzenie w przyszłości gruntownych zmian, nie zaś walkę za wszelką 
cenę o każdą drobną reformę [Bednarczyk 1995, s. 79-81].

Zmiany w Partii Pracy kształtowały się jako odpowiedź na rządu Mac-
Donalda. Nowe regulacje wewnątrzpartyjne miały zapewnić, że jej liderzy  
w wypadku objęcia teki Premiera będą konsultować skład gabinetu z przed-
stawicielami partii, zaś ich celem miało być realizowanie jej programu, nie 
zaś własnych postulatów. W zakresie postulatów Labour ostatecznie rozstał 
się ze swoimi korzeniami sięgającymi do Partii Liberalnej. Program z 1934 
roku w sferze ekonomicznej inspirowany był ideami Keynesa, polityką prowa-
dzoną przez Franklina Delano Roosevelta, szwedzkich Socjaldemokratów, ale 
też gwałtownie industrializującego się Związku Radzieckiego [Morgan 2011, 
s. 135]. Proponowano zatem uspołecznienie własności ziemskiej, znacjonali-
zowanie bankowości, transportu, przemysłu metalurgicznego, stoczniowego, 
tekstylnego, górniczego i energetycznego, wprowadzenie kontroli pracowni-
ków nad zakładami pracy oraz centralne planowanie gospodarki. Nacjonali-
zacja wciąż miała być przeprowadzona za odszkodowaniem dla dotychczaso-
wych właścicieli, wszelka kontrola nad znacjonalizowanymi zakładami pracy 
miała być jednak przekazana w ręce odpowiednich komisji współpracujących 
z związkami zawodowymi [Labour Party 1934, s.12]. Do rewolucji nie doszło 
w zakresie polityki społecznej - dalej wysuwano koncepcję dalszego rozwoju 
mieszkalnictwa społecznego, szkolnictwa i programów socjalnych. Najwięk-
szą zmianą było wprowadzenie postulatu wprowadzenia Państwowej Służby 
Zdrowia (State Health Service) w miejsce dotychczasowego systemu ubezpie-
czeń zdrowotnych dla pracowników. W polityce zagranicznej nacisk poło-
żono na pacyfisyczną postawę i rozwój współpracy w ramach Ligi Narodów. 
Za cel postawiono sobie także ocieplenie stosunków i rozbudowę handlu ze 
Związkiem Radzieckim oraz ułatwienie mu oraz Stanom Zjednoczonym do-
łączenie do Ligi, które to kraje Labourzyści widzieli jako szczególnie istotne 
dla światowego pokoju, w szczególności na wschodzie. W zakresie reform wy-
borczych zaproponowano zniesienie Izby Lordów, którą ze względu na jej 
dziedziczne członkostwo określono jako antydemokratyczną, jej istnienie zaś 
uważano za przeszkodę do wprowadzania założeń programu [Labour Party 
1934, s. 8-9, 23, 27-28].
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Wraz ze zmianami ideowymi i organizacyjnymi w Partii Pracy zachodziły 
zmiany personalne. W miejsce MacDonalda jako lidera partii wszedł Arthur 
Henderson, który jednak nie zdołał uzyskać mandatu w 1931 roku i rok póź-
niej ustąpił ze stanowiska. Zastąpił go George Lansbury, również wiekowy już 
działacz Labour’u, który piastował pozycję do 1935 roku. Już w 1933 jednak, 
kiedy to w wyniku wypadku złamał nogę, musiał być zastępowany. Funkcję 
Lidera Partii Pracy oraz Opozycji przejął wtedy de facto Clement Attlee, co 
pozwoliło mu zdobyć szerszą rozpoznawalność wśród działaczy oraz ich za-
ufanie. Kiedy zatem w 1935 Lansbury, zagorzały pacyfista, zrezygnował po 
tym, jak nie zdołał przekonać partii do głosowania przeciwko wprowadzeniu 
sankcji na dokonujące inwazji na Abisynię Włochy, zdołał on pokonać swo-
ich oponentów i stanąć na czele Labour Party [Golant 1970].

Choć Attlee zdawał sobie sprawę z konieczności zwalczania rosnącego  
w siłę faszyzmu, wspomnienia Wielkiej Wojny i niechęć do wojny były wciąż 
żywe w brytyjskim społeczeństwie, a także w samej Partii Pracy. Wybuch woj-
ny domowej w Hiszpanii postawił zatem partię przed dylematem. Z jednej 
strony szeroko pojęta międzynarodowa lewica masowo poparła rząd Republiki 
Hiszpanii, z drugiej jednak partia nie była gotowa na nagłe odwrócenie swojej 
postawy w sprawie polityki zagranicznej. Poparcie Labour’u dla republikanów 
było głośne i oczywiste. Było jednak również przede wszystkim wyrażane po-
przez wystąpienia, gesty solidarności i ograniczoną pomoc humanitarną, nie 
zaś propozycje militarnej czy też finansowej pomocy [Fleay i Sanders 1985].  
Labour sprzeciwiał się także propozycjom remilitaryzacji wyprowadzanym 
przez kolejnych premierów National Goverment - Stanleya Baldwina oraz Ne-
ville’a Chamberlaina. Rozbudowa floty, lotnictwa i armii był zatem krytykowa-
ny jako efekt nieudolnej polityki zagranicznej. Powiększanie deficytu spotkało 
się z odpowiedź w formie propozycji wprowadzenia podatku kapitałowego, by 
koszty odbudowy wojska poniosły przede wszystkim bogaci brytyjczycy oraz 
wypominaniem wcześniejszą niechęcią gabinetu do wprowadzania programów 
socjalnych oraz robót publicznych “na kredyt”. I choć jako partia opozycyjna 
z jedną trzecią miejsc w parlamencie Labour Party nie mogła ona praktycznie 
blokować działań rządu, celem jej ataków było przede wszystkim punktowanie 
błędów National Goverment, proponowanie własnych alternatyw destabilizacja 
szerokiej koalicji i zdobywanie kapitału politycznego, co miało pokazać owoce 
w kolejnych wyborach [Toye 2001].
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Podsumowanie

Brytyjska Partia Pracy oraz jej doktryna polityczna przechodziła wiele 
przeobrażeń na wczesnym etapie swojego istnienia. Początkowo ukształtowa-
na by ułatwić walkę parlamentarną szeregowi innych ugrupowań, nie posia-
dała własnego programu, w przeciągu dwóch dekad od swojej kreacji stała 
się samodzielną organizacją polityczną. Przez długi czas jednak stała w roz-
kroku między ambitnymi wizjami przedstawionymi w swoim socjalistycznym 
programie a ostrożną i przyziemną polityką swoich czołowych przedstawicieli 
przywiązanych do idei konsensusu i narodowej jedności. Przez cały czas jed-
nak wprost odwoływała się do swoich demokratycznych i parlamentarnych 
tradycji, odrzucając akcję bezpośrednią, co wyróżniało ją od innych partii le-
wicowych europy.
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SZCZEGÓLNA ROLA BANKU 
ANGLII W KSZTAŁTOWANIU 

POLITYKI MONETARNEJ

Abstrakt: Niniejsze opracowanie stanowi omówienie pozycji i roli 
Banku Anglii w kształtowaniu polityki monetarnej Wielkiej Brytanii. 
Zagadnienie poddane analizie pozwala na sformułowanie wniosku  
o szczególnej roli Banku Anglii w kreowaniu polityki monetarnej jako 
organu współkształtującego i quasi niezależnego. W toku rozważań 
zwrócono uwagę na pojęcie niezależności formalnoprawnej baku cen-
tralnego oraz stosunek do niej Banku Anglii, jednocześnie przedstawia-
jąc jego relacje z Ministerstwem Skarbu, specyfiki strukturalnej oraz 
zakresu kompetencji na tle historycznym. 

Słowa kluczowe: Bank Anglii, polityka monetarna, niezależność, 
bank centralny. 

Współcześnie w państwach rozwiniętych ugruntowana jest rola banku 
centralnego oraz jego zadań. Określa się je w ramach najważniejszych funkcji, 
a więc niejako w ramach trzech głównych zbiorów uniwersalnych dla ban-
ków centralnych. Są to funkcje banku państwa, emisyjna oraz banku banków 
(Leszczyńska 2010, s. 4). Prócz tego wyróżnić można jeszcze funkcje doradczą 
oraz współpracy międzynarodowej. Dwie ostatnie zaś łączą się z kreowaniem 
polityki pieniężnej wynikającej z funkcji emisyjnej, doradzaniem rządowi  
w zakresie polityki kursowej oraz współpracy w ramach systemów banków 
centralnych. Funkcje jednak kształtowały się stopniowo. Pierwszą była ban-
ku państwa, a więc polegająca na obsługiwaniu długu państwa (Grabowska 
2008, s. 76), jego zdolności kredytowej oraz bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania deficytu budżetowego, jeżeli dopuszcza to dane prawo krajowe,  
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a w dalszej kolejności otwierania i prowadzenia rachunków bankowych pań-
stwa oraz jego osób prawnych. W ramach funkcji banku banków, która wy-
raźnie wyodrębniła się jako ostatnia wyróżnić można przede wszystkim pro-
wadzenie rachunków banków komercyjnych, organizowanie rozliczeń między 
nimi, refinansowanie, ustalanie wysokości niezbędnych rezerw dla sektora 
bankowego oraz rolę kredytodawcy ostatniej szansy, a także sprawowanie nad-
zoru nad działalnością banków oraz na wykorzystywaniem środków. Nadzór 
wymieniono jako ostatni z uwagi na fakt, iż nie zawsze w tradycyjnym nawet 
modelu banku centralnego jest on mu przynależny, w każdym jednak razie za-
chowana jest jego funkcja regulacyjna, głównie zaś dbanie o płynność z uwagi 
na relewantną rolę w systemie bezpieczeństwa finansowego. Jednak to funkcja 
emisyjna stanowi najbardziej widoczną i pierwszorzędną funkcję z punktu 
widzenia polityki pieniężnej. To bowiem w jej zakresie znajduje się prawo 
emisji pieniądza fiducjarnego, określenie jej wielkości, zarządzanie rezerwami 
dewiz państwa oraz stanowienie polityki pieniężnej. Wszystkie wymienione 
funkcje w miarę rozwoju bankowości centralnej ulegały podporządkowaniu 
nadrzędnym celom jakim okazały się być polityka monetarna – co wynika  
w dużej mierze z samych oraz złączona z nią nierozerwalnie potrzeba zapew-
nienia stabilności finansowej. 

W tym miejscu należy dokonać zdefiniowania pojęcia polityki mone-
tarnej, pieniężnej. Otóż politykę monetarną można zdefiniować jako zespół 
działań podejmowanych systematycznie przez bank centralny nakierowanych 
przede wszystkim na stabilność waluty (Wajda 2010, s. 17), a poprzez to cen 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jak zauważył Trybunał Konstytu-
cyjny polityka pieniężna to oddziaływanie na gospodarkę poprzez regulowa-
nie rozmiarów emisji pieniądza (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
28 czerwca 2000 r., sygn. akt K. 25/99), co stanowi w zasadzie powtórzenie 
uprzednio przytoczonej definicji, lecz w formie skróconej. W tym kontek-
ście polityka pieniężna jest immanentną częścią polityki gospodarczej pań-
stwa. Może być uznana jednocześnie za pomocniczy środek w realizacji po-
lityki gospodarczej. Warto wskazać, że niektóre prawodawstwa kładą nacisk 
nie tylko na utrzymywanie stabilności waluty, czy wzrostu gospodarczego,  
ale też traktują politykę pieniężną jako narzędzie banku centralnego np. w za-
pewnianiu minimalizacji bezrobocia. Odmienne konstrukcje pryncypialnych 
zadań banków centralnych rzutują na odmienne definicje polityki pieniężnej, 
dlatego też ilekroć w dalszej części mowa o polityce pieniężnej należy przez to 
rozumieć pojęcie zdefiniowane powyżej zawężone jednak do zapewniania sta-
bilności pieniądza. Przyjęcie takiej metody po pierwsze działa uproszczająco 
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na potrzeby niniejszego opracowania, po drugie zaś zarówno prawodawstwa 
brytyjskie, jak i polskie, do którego odnoszone będą porównawczo poszcze-
gólne aspekty, przesądzają o stabilności waluty jako pierwszorzędnym zadaniu 
banku centralnego. W polskim systemie prawnym zadanie takie na Naro-
dowy Bank Polski zostało nałożone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  
w art. 227 ust. 1 zd. 1 (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,  
z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz powtórzone 
art. 3 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim (Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 492, 655). 
Abstrahując od niewystarczającego ustawowego sformułowania, dla skutecz-
ności oddziaływania na politykę gospodarczą, zadań banku centralnego (Za-
wadzka i in. 2013, art. 3), niewątpliwym jest kreowania polityki pieniężnej 
jako głównego zadania. Natomiast w brytyjskim porządku prawnym zadania 
polityki pieniężnej realizowane są przez Bank Anglii, zgodnie z art. 11 ustawy  
o Banku Anglii z 1998 r. (Bank of England Act 1998, UK Public General 
Acts, 1998 c.11), poprzez utrzymywanie stabilności cen oraz wspieranie po-
lityki gospodarczej, a w tym również wzrostu gospodarczego i zwiększania 
poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem jednak nadrzędności stabilności cen. 
Na marginesie warto zaznaczyć zbieżność konstrukcji obu przytoczonych re-
gulacji, polskiej i brytyjskiej. Brzmienie bowiem art. 3 ust. 1 ustawy o NBP 
zakłada, że „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilne-
go poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu,  
o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”.

Zatem współczesną rolą banku centralnego jest zasadniczo na pierw-
szym miejscu umiejętne sterowanie podażą pieniądza za pomocą prowadzenia 
otwartego rynku oraz we współdziałaniu z rządem, a konkretnie koordynowa-
niu polityki pieniężnej jako elementu polityki gospodarczej. Bank centralny 
jest zatem główną instytucją działającą w interesie całej gospodarki poprzez 
kształtowanie polityki monetarnej. Jego korelacja z rządem jest niezbędna dla 
skutecznej realizacji polityki monetarnej, tym niemniej wykształcił się pogląd, 
wedle którego musi odbywać się w stosunku niezależności banku centralnego 
od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. 

Niezależność jest drugim zaraz po funkcjach elementem ugruntowane-
go podstawowego wizerunku banku centralnego w państwach rozwiniętych 
(Rutkowski 2016, s. 50). Dotyczy to jednak głównie państw Unii Europej-
skiej, które rozpowszechniły model rozdziału banku centralnego od wła-
dzy wykonawczej poprzez postanowienia zawarte w Traktacie z Maastricht,  
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a następnie w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., 
wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P.0001-
0390). Traktat sformułował podstawy zapewnienia niezależności współcze-
snego banku centralnego w kształtowaniu polityki pieniężnej w znaczeniu 
formalnoprawnym. W większości bowiem państw istnieje podporządkowanie 
instytucji banku centralnego rządowi jako twórcy polityki gospodarczej (Baka 
2002, s. 21). Niezależność można różnicować przy użyciu kilku co najmniej 
kryteriów, z których kumulatywne występowanie trzech gwarantuje jedynie 
formalnoprawną niezależność w rozumieniu współczesnej europejskiej nieza-
leżności banku centralnego od władzy wykonawczej.  Są to niezależność in-
stytucjonalna, inaczej też określana personalną, funkcjonalna oraz finansowa.

Niezależność instytucjonalna łączy się zarazem z personalną, która może 
być uznana także za jej element. Polega ona mianowicie na takim stworzeniu 
pozycji banku centralnego by wyodrębniony był w całym systemie organów 
państwa od innych. Jednocześnie zapewniona musi zostać procedura zapew-
niająca niezależność organów banku centralnego poprzez stosowne sformu-
łowanie zasad powoływania i odwoływania z uwzględnieniem kadencyjności. 
Aspekt personalny powinien zasadniczo ograniczać wpływ rządu i jego mini-
strów na wybór osób – piastunów stanowisk w banku centralnym (Chęciński, 
Przychodzki 2018, s. 22). Zaznaczenia jednak wymaga konieczność zapew-
nienia pewnych linii współpracy i współdziałania między organami państwa 
oraz instytucjami prywatnymi a bankiem centralnym w ramach niezależno-
ści instytucjonalnej (Sura 2021, s. 111). Jej celem nie jest wszakże elimina-
cja relacji między organami, a zapewnienie minimalnych standardów brak 
zależności. Dlatego też na gruncie polskiego ustawodawstwa art. 23 ustawy  
o NBP stanowi o przekazywaniu i przedstawianiu informacji przez NBP rzą-
dowi i Sejmowi oraz o wymianie informacje, nie daje natomiast uprawnień 
do odnoszenia się w żaden sposób przez organy do otrzymywanych danych. 
Chodzi więc o wyeliminowanie otrzymywania jakichkolwiek instrukcji przez 
bank centralny od władzy wykonawczej. 

Niezależność funkcjonalna łączy się w pewnym aspekcie z instytucjonalną, 
ma bowiem zapewnić niepodleganie banku centralnego instrukcjom  
w zakresie podejmowanych działań i doboru środków tych działań. Głównym 
jej celem jest więc stworzenie samodzielności realizowania polityki pieniężnej. 
Natomiast niezależność finansowa banku centralnego polega na określeniu 
tworzenia jego funduszy, co winno czynić go instytucją zdolną do samofinan-
sowania oraz do decydowaniu o przeznaczeniu zysku (Chęciński, Przychodzki 
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20018, s. 22). Warto wskazać, że powyższe filary niezależności dotyczą jej 
formy w znaczeniu formalnoprawnym, można jednak również wydzielić nie-
zależność polityczną oraz ekonomiczną w ramach nieformalnej części nieza-
leżności funkcjonalnej. Mowa tutaj mianowicie o politycznej i ekonomicz-
nej płaszczyźnie realizacji głównych elementów niezależności funkcjonalnej,  
a więc odpowiednio podejmowania działań w zakresie polityki pieniężnej oraz 
wyznaczania jej celów oraz zastosowania instrumentów polityki pieniężnej do 
realizacji celów.

Powyższe dokonuje przedstawienia niezależności banku centralnego  
w ramach niezależności formalnoprawnej, w ramach prawnych wyznaczonych 
przez TFUE. Nie zawsze jednak faktyczna niezależność pokrywa się z formal-
noprawną, nie zawsze zaś do niezależności faktycznej banku wymagane jest 
spełnienie trzech kryteriów: instytucjonalnego (inaczej personalnego), funk-
cjonalnego oraz finansowego. Odstępstwo od wyżej omówionego modelu 
podstawowego nie muszą implikować utraty wolności w kształtowaniu poli-
tyki monetarnej państwa, choć prawo takiego rozwiązanie może przewidywać. 
Podobny model warunkuje funkcjonowanie drugiego najstarszego banku cen-
tralnego na świecie (Baka 2005, s. 189), który charakteryzuje się działaniem 
w ramach szczególnego systemu, niejako quasi-zależności od Ministerstwa 
Skarbu.

Poddając analizie prawną rolę Banku Anglii w kształtowaniu polityki 
monetarnej Wielkiej Brytanii oraz jego niezależność warto pokrótce przed-
stawić jego rys historyczny, aby pełniej objąć sedno problemu. Otóż pier-
wotnie Bank Anglii powstał w 1694 r. jako instytucja powołana właściwie 
po to, aby koordynować spłacanie długu państwa zaciągniętego u najma-
jętniejszych obywateli na potrzeby wojenne. Zatem jego zadaniami były za-
rządzanie skarbcem państwowym i zarządzanie długiem zapoczątkowanymi 
udzielaniem pożyczek, w zamian Bank otrzymał prawo do emisji banknotów 
(Gronkiewicz-Waltz 1994, s.55). Następnie w obliczu rosnącej pozycji no-
wopowstałej instytucji Bank korzystał z kolejnych reform, które powierzały 
mu obsługę długu narodowego oraz powstały później fundusz amortyzacyjny 
(Chęciński, Przychodzki 2018, s. 23), by następnie otrzymać prawo do emisji 
pieniądza. Należy jednak zauważyć, że od momentu założenia Bank Anglii 
był własnością prywatną, jego charakter zaś określany jako banku prywatno- 
publicznego wynika ze szczególnej specyfiki polegającej na tym, że po pierw-
sze Bank Anglii w większości zajmował się dokonywaniem operacji związa-
nych z długiem państwa, pomimo iż stale posiadał uprawnienia banku ko-
mercyjnego, a po drugie że w związku z tym oraz jego funkcją emisyjną jego 
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działalność, jako podmiotu prywatnego, była regulowana przez brytyjski par-
lament. W 1931 r. Bank Anglii cieszący się już pozycją banku państwa, banku 
emisyjnego oraz banku banków, od którego także zależało realizowanie celów 
inflacyjnych, został pozbawiony rezerw dewiz i złota, które przeszły na rzecz 
Ministerstwa Skarbu, ten jednak powierzył zarządzanie nimi Bankowi Anglii 
(Oręziak 2006, s. 3).  Pomijając kolejne mniej znaczące reformy i ogranicze-
nia Banku Anglii wspomnieć trzeba o przeprowadzeniu jego nacjonalizacji  
w 1946 r., zgodnie z którą instytucja ta została pozbawiona całkowicie swoich 
uprawnień rynkowych jako bank komercyjny, a całość aktywów przeszła na 
własność publiczną. Ponadto rola rzeczonej instytucji została sprowadzona 
do wyspecjalizowanego doradcy Ministerstwa Skarbu z jednoczesną funkcją 
zarządcy długu państwa. Bankowi zakreślono zadania zwalczania bezrobocia 
oraz dążenie do podtrzymywania stałego kursu funta do dolara amerykańskie-
go (E. Kowalewska, P. Mańczyk, s. 126). Należy także zwrócić uwagę, iż Bank 
Anglii począwszy od tego roku odpowiadał również za nadzór nad sektorem 
bankowym (Oręziak 2006, s. 29). W kolejnych latach status Banku Anglii był 
całkowicie podległy pod kierownictwo Ministerstwa Skarbu. Po załamaniu się 
systemu z Bretton Woods władza monetarna należała do Banku Anglii, ale to 
Min. Skarbu decydowało o stosowanych środkach i podejmowanych działa-
niach, co więcej, jak zaznaczono bankowi centralnemu przysługiwał nadzór 
nad sektorem bankowym. Istniała zatem jak się zdaje sprzeczność w duali-
stycznej roli Banku jako władzy monetarnej i instytucji nadzorczej (Oręziak 
2006, s. 5). 

W 1997 r. przyznano więc Bankowi niezależność operacyjną polegają-
cą na przeniesieniu sprzedaży papierów rządowych do Min. Skarbu oraz na 
przyznaniu Bankowi Anglii wolności w zakresie doboru środków służących 
realizacji wytyczonych celów. Następnie niezależność operacyjną przyzna-
ła Bankowi wspomniana ustawa o Banku Anglii z 1998 r. Jednocześnie na 
kanwie wydarzeń związanych z upadkami międzynarodowych banków BCCI  
i Barings zdecydowano na odseparowanie nadzoru poza Bank Anglii i stwo-
rzono osobny wyspecjalizowany organ Financial Services Authority - FSA, 
który nadzorował i regulował cały sektor finansowy. Ostatnia agencja, FSA, 
została z kolei rozwiązana po kryzysie z roku 2008 r. (Parker, Masters 2010), 
a zastąpiły ją Financial Conduct Authority regulujący sektor finansowy świad-
czący usługi konsumentom, będący nadzorem mikroostrożnościowym oraz 
Prudential Refulation Authority działającą poprzez organ Prudential Regu-
lation Committee będący częścią Banku Anglii. Ma to znaczenie dla kompe-
tencji Banku Anglii także w kontekście stosunków zależności od Min. Skarbu 
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w kształtowaniu polityki pieniężnej z uwagi na dostępne instrumentarium  
i zasygnalizowane wcześniej potencjalne problemy wynikające z łączenia z obu 
funkcji tj. nadzorczej i monetarnej. 

 Wracając jednak do ustawy o Banku Anglii z 1998 r., stworzony został 
model struktury Banku Anglii, w ramach którego, prócz wspomnianego ko-
mitetu stabilności finansowej jako komitetu makroostrożnościowego, działają 
także Komitet Polityki Monetarnej oraz Komitet Polityki Finansowej. Moż-
na również wymienić Komitet Audytu i Komitet Ryzyka, natomiast są one 
nieistotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. Zatem zmierzając ku 
ukazaniu zależności między Bankiem Anglii, a ściślej Komitetem Polityki 
Monetarnej a Ministrem Skarbu (rządem), wartym wskazania jest struktura 
organizacyjna instytucji monetarnych. 

Struktura organizacyjna Banku Anglii

Źródło: Bank of England Organogram, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/
boe/files/about/people/orgchart.pdf. 

Po pierwsze więc celowym jest zaznaczenie, że władze Banku jeśli chodzi 
o liczebność i nazewnictwo ulegają zmianie, wynika to wprost z brzmienia 
art. 1A Bank of England Act 1998, który deleguje na Ministra Skarbu dzia-
łającego za radą Gubernatora (Prezesa) Banku prawo do zwiększania, zmniej-
szania, zmiany zakresu kompetencji zastępców Gubernatora oraz ich liczbę, 
a także liczbę dyrektorów nie wykonawczych zasiadających w Komisji Dy-
rektorów. Tym niemniej obecnie Komisję Dyrektorów, a więc organ będący 
zarazem zarządem jak i radą nadzorczą, tworzą Gubernator, 4 jego zastępców  
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oraz 9 dyrektorów nie wykonawczych. Z tak skonstruowanego zarządu  
w szerokim znaczeniu można wyróżnić ścisły zarząd kierujący administra-
cyjnie codzienną pracą Banku, a więc Komitet Dyrektorów składający się  
z Gubernatora i jego zastępców. W świetle niezależności instytucjonalnej 
Bank Anglii jest w pewnym sensie, w znaczeniu formalnym, odstępstwem 
od jej idealnych zasad wskazanych na wstępie, bowiem Gubernator jak i jego 
zastępcy są powoływani przez monarchę na wniosek premiera na 5 lat, dyrek-
torzy zaś na 3 lata, zatem jakkolwiek wymóg kadencyjności jest zachowany to 
proces wyboru może rzutować na brak niezależności. 

Komitet Polityki Monetarnej składa się z 9 członków, w tym Guberna-
tora, 3 jego zastępców (w obecnym ułożeniu struktury Banku), dyrektor wy-
konawczy oraz 4 zewnętrznych ekspertów wybieranych przez Ministra Skarbu 
(Bank of England Monetary Policy Commitee, dostęp online). W posiedze-
niach bierze też udział przedstawiciel resortu skarbu, lecz bez prawa głosu. Już 
po samym trybie dokonywania wyboru członków widać, jak się zdaje, rezy-
gnację z koncepcji niezależności instytucjonalnej, gdyż blisko połowa człon-
ków jest bezpośrednio wskazywana przez rząd, a pozostała 5 na jego wniosek.  

Odnosząc się z kolei do prawnej zależności względem Ministerstwa 
Skarbu prócz powiązań natury pionowej w zakresie powoływania członków 
Komitetu Polityki Monetarnej czy władz Banku, stwierdzić wypada jej szcze-
gólny charakter. Mianowicie Bank Anglii jako byt nadrzędny względem Ko-
mitetu Polityki Monetarnej, który zapewnia jej funkcjonowanie oraz zaple-
cze analityczne stanowi organ współprowadzący politykę pieniężną państw. 
Pomimo bowiem uzyskania niezależności operacyjnej oraz ekonomicznej 
wolności dokonywania wyboru środków zmierzających do osiągania celów 
inflacyjnych, to sam cel inflacyjny jest ustalany przez Ministerstwo Skarbu 
w wiążących dla Banku wytycznych. Kwestia polityczna polityki pieniężnej 
(Chęciński, Przychodzki 2018, s. 22), a więc ustalanie jej celów znajduje się 
poza kompetencjami banku centralnego. Wspomniane wytyczne zawarte są  
w oficjalnym liście skierowanym do Gubernatora Banku Anglii raz na 12 mie-
sięcy z określeniem pojęcia stabilności cen (Oręziak 2006, s. 11), w sposób 
rozumiany poprzez oczekiwania rządu na najbliższy rok. W liście zawarte są 
cele jakie powinien osiągnąć Bank Anglii pozostawiając mu wolność w zakre-
sie doboru skutecznych instrumentów. Min. Skarbu podkreśla także w liście 
zamierzenia polityki gospodarczej państwa oraz zasady odpowiedzialności 
Banku Anglii za realizację obowiązków. Jednocześnie należy zwrócić uwagę 
na pewną okoliczność ograniczającą niezależność operacyjną Banku, a miano-
wicie na sytuację, w której poziom inflacyjny będzie inny o punkt procentowy 
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od wyznaczonego celu (Ibidem, s. 12). Wówczas Bank musi zastosować się 
do instrukcji udzielonych w liście przez Min. Skarbu, a jednocześnie jest zo-
bowiązany przekazać ministerstwu powody wystąpienia innego poziomu in-
flacji niż zakładany, szereg działań jakie Bank zamierza podjąć, aby zaradzić 
problemowi oraz czas przewidziany na realizację. Ponowne listy Gubernator 
winien wysyłać co kwartał, ilekroć cel inflacyjny nie jest realizowany. Należy 
także zwrócić uwagę, iż wymienione listy podlegają upublicznieniu w dniach 
ogłoszenia danych inflacyjnych wskazywanych przez Bank Anglii, natomiast 
listy Min. Skarbu do Bank Anglii mają w zasadzie charakter decyzji. 

Analizując odpowiedzialność również wypada mieć na uwadze specyfikę 
wynikającą ze szczególnej formy quasi niezależności Banku Anglii, bowiem co 
wynika z procedury powoływania członków Komitetu Polityki Monetarnej 
odpowiada on wobec rządu za pośrednictwem Ministra Skarbu za stosowanie 
się do wytycznych zawartych w decyzji o poziomie inflacji. Z uwagi jednak 
na jego strukturalną zależność oraz przynależność do Banku Anglii odpowia-
da on także przed Komisją Dyrektorów, która weryfikuje stosowane przez 
niego procedury, poddaje je analizie i następnie wdraża stosując odpowiednie 
instrumenty. W tym więc aspekcie oba organy są ze sobą immanentnie zwią-
zane. Sam Bank Anglii odpowiada również przez rządem, ale także i przed 
parlamentem przedkładając mu sprawozdania. 

Przedstawione wyżej zagadnienia nie wyczerpują, rzecz jasna, problema-
tyki specyficznej formy działalności Banku Anglii i jego quasi niezależność 
w kształtowaniu polityki monetarnej, natomiast stanowią wystarczający wy-
wód pozwalający na sformułowanie wniosku, iż z uwzględnieniem specyfiki 
brytyjskiego systemu, Bank Anglii nie posiadając właściwie niezależności pod 
względem instytucjonalnym, personalnym oraz funkcjonalnym w znaczeniu 
formalnym, bądź posiadając ją częściowo lub pozornie, w istocie jest bankiem 
centralnym niezależnym faktycznie. Jego rola w kształtowaniu polityki pie-
niężnej jest sprowadzona do roli wykonawcy woli rządu, choć ma swobodę  
w zakresie stosowania właściwych środków zmierzających do osiągnięcia za-
mierzonych celów w ramach swych kompetencji, to związany jest decyzjami 
rządu. Zatem jego rola ogranicza się w tym względzie do współkształtowania 
polityki pieniężnej. Mimo to jednak nie zdarzyło się, aby doszło do konflik-
tów między Bankiem Anglii a Ministerstwem Skarbu (Rutkowski 2016, s. 50). 
Niezależność personalna jest w miarę możliwości zachowywana faktycznie, 
ponieważ, co znamienne dla brytyjskiego systemu common law istnieje zwy-
czaj powoływania na stanowiska kierownicze osób przede wszystkim o dużym 
doświadczeniu i rozpoznawalności w środowisku londyńskiej bankowości. 
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Powyższe twierdzenia oraz to, iż Bank Anglii jest istotnie bardziej niezależny 
aniżeli banki spełniające formalne definicje niezależności wskazane we wstępie, 
dowodzi najlepiej pozycja Banku Anglii i jego wpływu na istnienie w Wielkiej 
Brytanii, w Londynie trzeciego największa rynku bankowego na świecie (Rut-
kowski 2016, s. 38) oraz tradycyjny wynikający z historii status niezależności. 
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Wybrane różnice pomiędzy 
common law a prawem 

kontynentalnym i wpływ 
common law na formułowanie 

kontraktów międzynarodowych

Abstrakt: W artykule chciałbym nakreślić podstawowe różnice pomiędzy 
systemem prawa cywilnego (kontynentalnego) i common law (prawo zwy-
czajowe) w kontekście prawa zobowiązań i kontraktów międzynarodowych, 
jednocześnie artykuł nie będzie dotyczył teoretycznego badania wszystkich 
różnic między prawem zwyczajowym a prawem cywilnym, ale skupi się raczej 
na podstawowych cechach różnicujących prawo cywilne i common law, wraz  
z kilkoma ilustracjami tych różnic zarówno w prawie materialnym, jak  
i prawie procesowym. Między prawem cywilnym a zwyczajowym istnieje zbyt 
wiele rozbieżności i próba dokonania selekcji tych różnic ze względu na ich 
wagę byłaby trudna, zwłaszcza w tak krótkim opracowaniu. Dla zrozumienia 
ewolucji obu gałęzi prawa w artykule zawarta jest krótka wyjaśnianie genezy 
i ewolucji obu koncepcji jak i wyjaśnianie podstawowych terminów prawni-
czych. Ponadto chciałbym wskazać dlaczego większość umów handlowych jest 
obecnie pisana na podstawie angielskich lub amerykańskich modeli umów, 
niezależnie od tego, czy stosunek prawny, który te umowy regulują, podlega 
prawu należącemu do systemu prawa zwyczajowego, czy nie. W olbrzymiej 
liczbie transakcji międzynarodowych i rozwijających się relacji biznesowych 
w skali globalnej dominują modele umów opracowywane na podstawie wy-
magań i struktury systemu prawa zwyczajowego, pomimo, że statystycznie 
systemy prawa cywilnego są bardziej rozpowszechnione niż systemy prawa 
zwyczajowego (prawo zwyczajowe jednak jest używane przez większą liczbę lu-
dzi na świecie). Za jedną z powszechnie zauważanych cecha umów międzyna-
rodowych jest, że umowy sporządzane w jurysdykcjach prawa zwyczajowego są 
dłuższe niż te sporządzane w jurysdykcjach prawa cywilnego, ponieważ twórcy 
prawa cywilnego mogą polegać na skodyfikowanych zasadach dotyczących 
np. niewykonania zobowiązania. Dodatkowo, ze względu na fakt, że główne 
jurysdykcje anglojęzyczne są również jurysdykcjami prawa zwyczajowego, po-
wszechne jest, aby umowy anglojęzyczne podlegające prawu jurysdykcji cywil-
nej zawierają, terminologię prawa zwyczajowego a część tej terminologii może 
być myląca dla osób z wykształceniem w prawie cywilnym. Esej będzie próbą 
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odpowiedz dlaczego i jakie czynniki (język, otoczenie polityczne itd.) wpływaj 
na stosunkowo powszechną implementacje do umów handlowych elementów 
charakterystycznych dla common law, więcej niż tylko stwierdzenie, że prawo 
zwyczajowe jest przejrzyste i przewidywalne, zapewnia swobodę zawierania 
umów, podejście pro biznesowe a kraje anglosaskie maja mocno ugruntowaną 
pozycję wiodących centrów finansowych na świecie. Jednocześnie w żadnym 
razie nie jest próbą oceny, który system i jego instytucje są w jakiś sposób 

„lepsze”.

Słowa Kluczowe: Common law, prawo kontynentalne, kontakty 
międzynarodowe

Wstęp

Na początek, gwoli porządku. Systemy prawne na całym świecie zasad-
niczo dzielą się na dwie główne rodziny: systemy prawa zwyczajowego (nazy-
wane również common law) i system prawa kontynentalnego (inaczej prawa 
rzymskiego, które w krajach anglosaskich nazywane jest prawem cywilnym). 
Obecnie około 150 krajów zalicza się, do szeroko rozumianej pierwszej z tych 
rodziny, natomiast do sytemu common law około 80 (Washington University 
school of law).

Systemy te charakteryzują się tym, że w prawie kontynentalnym wystę-
pują usystematyzowane generalne i abstrakcyjne normy będące zbiorem zasad 
przewidzianych dla mozliwie najszerszego spektrum sytuacji,ktore mogą wy-
stąpić w życiu codziennym, a sądy są zasadniczo zobowiązanie do stosowania  
(i interpretacji) tych norm. Natomiast w krajach common law orzecznictwo,  
w postaci publikowanych opinii sądowych, ma pierwszorzędne znaczenie. Sady 
niższego rzędu, co do zasady, powinny przy orzekaniu kierować się wyrokami 
sadów wyższego rzędu w podobnych sprawach- zasada stare decisis. Niemniej, 
podziały te nie są tak wyraźne, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości czę-
sto mamy do czynienia ze swoistym przenikaniem się podejść do tworzenia, po-
strzegania i organizowania prawa w sposób właściwy zarówno dla common law  
i prawa kontynentalnego, np. w Anglii istnieje wiele ustawa stworzonych na 
wzór kodeksów prawa kontynentalnego np. Sale of Goods Act 1979 (Sale of 
Goods act 1979) , natomiast w prawie kontynentalnym przyjmuje się, że orze-
czenia sadow wyższego rzędu, na zasadzie autorytetu, mogą być wskazówkami 
dla sadow niższego rzędu. 

Takie uksztaltowanie obu systemów było wynikiem ich rozwoju histo-
rycznego. Źródłem systemu prawa zwyczajowego jest angielska monarchia  
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w 11 wieku, która wydawała formalne nakazy zwane „writs” w sprawach indy-
widualnych, w celu wymierzania sprawiedliwości. Ponieważ taka forma spra-
wowania wymiaru sprawiedliwości była nieaktywna a writs nie były w stanie 
objąć wszystkich sytuacji, z czasem ukształtowały się sądy słuszności-equity 

(Washington University school of law). Sądy te rozpatrując skargi wymyśla 
odpowiednie środki zaradcze w oparciu o zasady słuszność, które mogły być 
zaczerpnięte z wielu źródeł takich jak prawo rzymskie i prawo „naturalne”,  
a które cieszyły się uznaniem i renomą. Zebranie i opublikowanie tych decyzji 
umożliwiło sądom zapoznanie się z wcześniejszymi opiniami i zastosowanie 
ich w kolejnych sprawach. 

Prawo kontynentalne natomiast wywodzi się z prawa rzymskiego ewolu-
ującego przez wiele wieków, a okoliczność która przyczyniła się do populary-
zacji rzymskiej koncepcji postrzegania prawa jest to, że „normy jego nie były 
stanowione dla przypadków konkretnych i wyizolowanych, ale stanowiło ono 
abstrakcyjnie ujmowany system jednolity, pełen i kompletny” (Rozwadow-
ski 2007, s.6). Szczytowym osiągnieciem prawa rzymskiego jest Corpus Iuris 
Civilis kodeks praw skompilowany przez cesarza Justyniana około 600 r. n.e. 

Takie odmienne filozofie tworzenia prawa zostały zaimplementowane  
w wielu krajach będących reprezentantami rzymskiej bądź zwyczajowej tra-
dycji prawa, a następnie rozwijane przez wiele stuleci, niemniej z elementami 
odzwierciedlających specyfikę poszczególnych krajów, już wewnątrz którejś  
z rodzin.

Do różnic składających się na odrębności pomiędzy systemami common 
law i prawa kontynentalnego zaliczają się zarówno aspekty i instytucje pra-
wa materialnego jak i formalnego. W artykule ograniczę się jedynie do kilku 
ważnych instytucji jako ilustracji mających na celu uświadomienie jak ina-
czej prawnicy z rodziny common law postrzegają pewne pojęcia. Instytucje 
te mogą powodować niepewność interpretacyjną u prawników z rzymskiej 
myśl prawnej oraz jednocześnie są przykładami wpływu na specyficzny sposób 
formułowania kontraktów międzynarodowych. Podkreślenia jednak wymaga 
to, że artykuł jest jedynie zaczątkiem do głębszych rozważań i dotyka tezy 
tytułowej jedynie w sposób podstawowy.

Role sędziego i prawnika

Proces w systemie common określa się jako kontradyktoryjny, natomiast 
w prawie kontynentalnym inkwizycyjny. Najprościej mówiąc, proces w syste-
mie inkwizycyjnym ma na celu poznanie prawdy w sprawie poprzez szeroko 
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zakrojone dochodzenie i zbadanie wszelkich dowodów. System kontradykto-
ryjnym, natomiast celem jest dotarcie do prawdy poprzez otwartą rywalizację 
między prokuraturą a obroną. W krajach prawa cywilnego sędziowie są często 
określani jako „śledczy”. Sędziowie pełnią rolę aktywną i kontrolują przebieg pro-
cesu, przewodzą w postępowaniu, wnosząc zarzuty, ustalając fakty na podstawie 
przesłuchań świadków i stosując środki zaradcze. Prawnicy reprezentują intere-
sy klientów w postępowaniu cywilnym, ale odgrywają mniej centralną rolę niż  
w systemach prawa kręgu common law. Często do ich zadań należy doradzanie 
klientom w kwestiach prawnych oraz przygotowywanie pism procesowych. 
Na marginesie można dodać, że dla prawników z kręgu common law jest za-
skoczeniem, że pozasądowe zadania prawne, takie jak przygotowywanie testa-
mentów i sporządzanie umów, mogą być pozostawione prawnikom, którzy 
mogą nie mieć licencji (tj. być radcami prawnymi bądź adwokatami) na wy-
konywanie zawodu przed sądami (Washington University School of Law). 

W krajach common law zadanie sędziego to kontrolowanie czy strony 
postępują zgodnie z prawidłami procedury. To strony są bardziej aktywne, 
to one mogą zainicjować postepowania a nawet same zdecydować kiedy je 
zakończyć, rola sędziego to ustalenie czy każdy z kroków podjętych przez stro-
ny i ich pełnomocników jest w zgodzie z przepisami. Sędzia w zasadzie nie 
poodejmuje żadnych niezależnych decyzji procesowych z własnej inicjatywy. 
Rolą sędziego jest bycie neutralnym arbitrem. W krajach prawa zwyczajo-
wego, prawnicy prezentują sprawę przed sędzią (a czasem ławą przysięgłych)  
i sami przesłuchują świadków. Prawnicy stają przed sądem i próbują prze-
konać w kwestiach prawnych i faktycznych oraz zachowują bardzo aktywną 
rolę w postępowaniu sądowym. W przeciwieństwie do niektórych jurysdykcji 
prawa cywilnego, w krajach prawa zwyczajowego, takich jak Stany Zjedno-
czone, zabronione jest przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów 
prawnych dla innej osoby lub podmiotu przez osobę inną niż w pełni licen-
cjonowany prawnik. W systemie common law pełnomocnicy mogą wydawać 
się bardziej zaangażowani w sprawę a ich udział w procesie może wydawać się 
bardziej zaakcentowany. Wynika to z dużo większej wagi jaka common law 
przywiązuje do dowodów ustnych (Washington University School of Law)  
np. w drodze cross-examination, przesłuchania krzyżowego, którego celem jest 
wszechstronne przesłuchanie obliczone na wyeksponowanie niekonsekwencji 
i słabości w wersji świadka czy wręcz zdyskredytowanie jego wiarygodności.
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Consideration i causa

W prawie zwyczajowym umowa nie ma mocy wiążącej jeżeli nie jest 
poparta considertion- świadczeniem wzajemny (consideration- idealne wyja-
śnienie tego pojęcia może nastręczać pewne trudności niemniej wydaje się iż, 
tłumaczeniem najbardziej oddającym jego znaczenie jest właśnie „świadczenie 
wzajemne” (Halberda 2011, s. 262). Instytucja consideration zasadniczo ozna-
cza, że   umowa musi być: poparta czymś wartościowym, takim jak obietnica 
dostarczenia przez stronę towaru lub usługi/lub obietnica zapłaty za towary 
lub usługi. W prawie kontynentalnym natomiast umowa nie może istnieć 
bez uzasadnionej przyczyny (causa). Causa jest powodem, dla którego strona 
zawiera umowę i zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania. Causa różni 
się od consideration jako podstawy umowy, tym, że w causie, co do zasady, 
strona zobowiązana nie musi uzyskać czegoś w zamian (Pejović 2001, s.12). Z 
takiego ukształtowania zobowiązań umownych wynika doniosła konsekwen-
cja praktyczna; prawo zwyczajowe nie uznaje umów przyznających korzyść 
osobie trzeciej, ponieważ tylko osoba, która dała consideration może wyegze-
kwować umowę.

Umowy na rzecz osób trzecich  
i doktryna privity of contract

W prawie cywilnym strony umowy mogą uzgodnić, że prawa umowne 
mogą być przeniesione na stronę trzecią. Natomiast pierwotne prawo zwy-
czajowe nie uznawało umów na rzecz osób trzecich. Jest to doktryna privity, 
zgodnie z nią umowa nie może nakładać obowiązków ani dawać praw na 
nikogo innego niż strony umowy i tylko osoba będąca stroną umowy może 
pozywać w związku z nią. Doktryna privity przewiduje, że generalnie, tylko 
strony umowy mogą egzekwować lub podlegać korzyściom lub obowiązkom 
wynikającym z tej umowy. Osoba trzecia nie ma takich praw ani obowiązków, 
nawet jeśli umowa została zawarta na korzyść tej strony. Doktryna privity 
została wypracowana w prawie zwyczajowym, ponieważ prawo zwyczajowe 
koncentruje się bardziej na kwestii, kto jest uprawniony do dochodzenia od-
szkodowania, niż na tym, kto czerpie prawa z umowy (Pejović 2001, s.12). 

Niemniej, stricte aplikowanie privity w życiu codziennym powodowała 
wiele problemów i okazało się niewygodna dla praktyki handlowej. Dlatego  
w ostatnich kilku dziesięcioleciach ustawodawstwo akceptujące umowy na 
rzecz osób trzecich zostało przyjęte w kilku krajach prawa zwyczajowego,  
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np. w Anglii the Contract (Rights of third Parties) Act z 11 listopada 1999. 
Ten akt prawny ma na celu wprowadzenie umów na rzecz osób trzecich 
do prawa angielskiego. Ustawa określa okoliczności, w których osoba trze-
cia, na rzecz której przyznane są świadczenia, może dochodzić swoich praw 
przeciwko stronie przyznającej świadczenie. Zgodnie z regulacją strony mogą  
w sposób wyraźny, określić czy chcą skorzystać z możliwości zaaplikowa-
nia do umowy zapisów ustawy lub ograniczyć roszczenia z umowy jedynie 
do tych osób którym przysługuje świadczenie. Ponadto strona trzecia może  
w określonych okolicznościach wyegzekwować umowę na własną rękę, nie 
będąc stroną. Możliwość obejścia przez osobę trzecią zasady privity może wy-
magać wykazania wyjątkowych okoliczności przede wszystkim w sytuacji, gdy 
stroną umowy jest organ publiczny lub władza wykonawcza działająca w inte-
resie publicznym (High Court rules on privity of contract...).

Odszkodowania umowne (liquidated damages) i kary umowne (Penalties) 
(https://tlumaczenia-prawnicze.eu/niebezpieczne-uproszczenia-i-przyzwy-
czajenia-przy-tlumaczeniu-klauzul-umownych-dotyczacych-kar-umownych-

-liquidated-damages-vs-contractual-penalties/).
To kolejny trudny do uchwycenia koncept, którego tłumaczenie nie 

oddaje w pełni idei instytucji. Rozróżnienie odszkodowań umownych  
i klauzul kar umownych często powoduje zamieszanie i stwarza problemy 
interpretacyjne. Zarówno odszkodowanie umowne jak i klauzule penalties  
z góry określają wysokość odszkodowania za naruszenie, aby niewinna strona, 
która poniosła szkodę, nie musiała udowadniać swojej straty w przypadku 
naruszenia i odzyska określoną kwotę odszkodowania pomniejszoną o wyso-
kość rzeczywistych szkód. Niemniej odszkodowania umowne stanowią rze-
czywiste oszacowanie szkody, natomiast penalties są to często wygórowane,  
w porównaniu ze stratą, kwoty które zawierają w sobie zarówno odszkodo-
wanie jak i element kary nakładanej na kontrahenta niewywiązującego się  
z umowy (Pejović 2001, s.16). Różnice miedzy liquidated damages i penaties 
można ująć słowami „Istotą penalty jest zapłata sumy, której nadano charak-
ter groźby wobec strony naruszającej postanowienie umowy, mając na celu 
jej „zastraszenie”. Istotą liquidated damages jest suma reprezentującą ustaloną 
autentyczną wartość szacunkową szkody (Wójcicka b.d.). 

Przykładem konfuzji tych pojęć jest francuski termin „clause penale”  
i angielski termin „penalty clause” które wydają się być podobne, ale maja 
bardzo różne znaczenia. Sądy common law nie pozwalają na egzekucje penal-
ties, które przewidują nadmierne wysokość odszkodowania, natomiast sądy  
w systemie kontynentalnym mogą obniżyć ustaloną kwotę odszkodowania, 
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jeśli okaże się, że kwota ta jest nadmierna, ponieważ narusza zasady dobrej 
wiary, ale tez podwyższyć ją, jeżeli wysokość odszkodowań umownych zosta-
nie uznana za zbyt niską (Pejović 2001, s.16).

Siła wyższa (force majeur) i frustration 

Siła wyższa przyjęta do kontynentalnego systemu prawa ma swoje ko-
rzenie w prawie rzymskim. Siła wyższa oznacza nieprzewidziane i nieocze-
kiwane zdarzenie poza kontrolą stron uniemożliwiająca wykonanie umowy. 
Konsekwencją działania siły wyższej jest wyłączenie odpowiedzialności strony 
z tytułu niewykonania umowy. Force mejeur, z wyjątkami specyficznymi dla 
poszczególnych krajów, jest okolicznością która zwalnia z odpowiedzialności 
strony jeżeli ta strona działała sumiennie (Pejović 2001, s.16).

Prawo zwyczajowe pierwotnie nie uznawało zasady, że jakakolwiek nie-
możliwości usprawiedliwia wykonanie umowy, gdyż opierało się na odpowie-
dzialności na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowią-
zania była wręcz absolutna jeżeli w trakcie wykonywania umowy nastąpiło 
nieoczekiwane zdarzenie, w celu powołania się na nie, strony musiały wyraź-
nie przewidzieć w umowie wyłączenie odpowiedzialności w takich przypad-
kach (Pejović 2001, s.16).

Dopiero później, w XIX wieku, prawo zwyczajowe wykształciło koncep-
cję niemożliwości wykonania - frustration, które działa w sposób podobny 
do siły wyższej. Zgodnie z doktryną frustration strona umowy jest zwolniona  
z obowiązku wykonania, gdy wykonanie stało się niemożliwe lub całkowi-
cie niewykonalne bez jego winy. Efektem frustration jest to, że umowa jest 
uważane za zakończoną w momencie „frustrującego” wydarzenia i żadna ze 
stron nie ponosi za to odpowiedzialności, „Istotą frustration jest to, że wskutek 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności po zawarciu umowy, ale przed jej 
całkowitym wykonaniem, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzial-
ności, wykonanie umowy jest uważane za niemożliwe lub znacznie bardziej 
utrudnione (onerous) albo sprzeczne z prawem (Wałachowska 2021, s.11)”.

Co istotne w odróżnieniu od sądów w większości krajów prawa konty-
nentalnego, sądy common law nie mają uprawnień do dostosowywania umo-
wy do zmieniających się okoliczności i w prawie zwyczajowym siła wyższa 
nie ma precyzyjnie określonego znaczenia. Strony muszą określić w umowie 
zdarzenia będące siłą wyższą, która wyłączy ich odpowiedzialność za niewy-
konanie. Dlatego klauzule force majeure w prawie zwyczajowym są często  
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bardzo długie, ponieważ są próbą wyliczenia jak największej ilości zdarzeń, 
które można zakwalifikować jako siłę wyższą (Pejović 2001, s.16).

Z drugiej strony, kontynentalne pojęcie siły wyższej nie uznaje trudności 
handlowych za zwolnienie od wykonania umowy. Pod tym względem siła 
wyższa różni się od frustracji. Siła wyższa dotyczy sytuacji, w których wykona-
nie umowy jest: zasadniczo niemożliwe, a nie tylko czymś innym od tego, co 
pierwotnie przewidywały strony. W przypadku istotnie zmienionych warun-
ków gospodarczych obowiązuje doktryna zmienionych okoliczności (klauzula 
rebus sic stantibus).

Ta ostatnia cecha prawa kręgu common law, w sposób naturalny przenosi 
nas do zasadniczej tezy, generalnej tendencji do formułowania gospodarczych 
umów międzynarodowych w sposób właściwy dla common law.

Jak stwierdzono, powszechnie uważa się, że umowy sporządzane w ju-
rysdykcjach prawa zwyczajowego są dłuższe niż te sporządzane w jurysdyk-
cjach prawa cywilnego, ponieważ uczestnicy prawa cywilnego mogą polegać 
na skodyfikowanych zasadach dotyczących niewykonania zobowiązania. Za-
tem interpretacja sędziego kontynentalnego jest inna niż common law, taki 
sędzia patrzy na kontrakt mając na uwadze liczne normy dyspozytywne. Sę-
dzia common law będzie niechętny do takiej interpretacji kontraktu, ponieważ 
tradycyjnie wychodzi z założenia, że jego rolą jest wyegzekwowanie zapisów 
umowy.

Dodatkowym istotnym aspektem jest zwyczajowa zasada tworzenia 
umów handlowych zgodnie z doktryna caveat emptor (niech kupujący się 
strzeże), najprościej mówiąc, kontrakt formułowany w tradycji common law 
powinien być tak uważnie i precyzyjnie skonstruowany aby w pełni odzwier-
ciedlał wolę stron bez potrzeby zewnętrznych ingerencji. To na stronie ciąży 
odpowiedzialność za precyzyjne sformułowanie warunków umowy. Strona 
powinna sama dbać o swój interes. Jej wola powinna zawierać wszelkie zastrze-
żenia i potrzeby i być wyartykułowana w sposób adekwatny i akuratny (Cor-
dero-Moss 2014, s.11). Przywoływany przykładem zasady caveat emptor jest 
zakup domu w tzw.”stanie takim jaki jest”, wtedy to właśnie na kupującym 
ciąży obowiązek dokładnej inspekcji domu i zawarcie w umowie wszelkich 
zastrzeżeń dotyczących jego wad w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Jest to przeciwieństwo kontynentalnej zasady dobrej wiary, co prawni-
cy reprezentujący rodzinę prawa zwyczajowego uznają za przejaw przejrzy-
stości i przewidywalności prawa zwyczajowego, które zapewnia swobodę 
zawierania umów i podejście pro -biznesowe (https://www.qlts.com/blog/
why-english-law-governs-most-international-commercial-contracts). 
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W common law w umowach handlowych nie ma dorozumianego nad-
rzędnego obowiązku stosowania dobrej wiary, w przeciwieństwie do prawa 
kontynentalnego. Zasada dobrej wiary nakłada na strony obowiązek infor-
mowania się nawzajem, gdy jest to uzasadnione, o ważnych aspektach umo-
wy, których druga strona nie mogła sama odkryć. Stwarza również obowiązek 
zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań umownych, 
przy zachowaniu norm moralnych i etycznych. Prawnicy prawa zwyczajowe-
go podchodzą do tego pojęcia sceptycznie na zasadzie ”Chociaż dobra wia-
ra może mieć swoje zalety, rodzi niepewność co do standardu zachowania 
oczekiwanego od stron umowy, zwłaszcza w transakcjach transgranicznych, 
w których często występują różnice kulturowe. Wręcz przeciwnie, przy bra-
ku jakiegokolwiek ogólnego obowiązku dobrej wiary, angielskie prawo han-
dlowe opiera się na dobrze ugruntowanych zasadach i zapewnia przewidy-
walność wyników, pewność prawa i uczciwość” (https://www.qlts.com/blog/
why-english-law-governs-most-international-commercial-contracts).

Dlaczego jednak to właśnie common law stopniowo ugruntowało wiodą-
cą role jako system na bazie którego najczęściej tworzy się kontrakty między-
narodowe? Ponieważ jest swego rodzaju zewnetrzną ingerencją w treść umo-
wy, na ktorą strony nie maja wplywu.

Oczywiście rozwijające się dynamicznie globalne relacje gospodarcze, 
które szczególnie nabrały rozpędu w końcówce XX wieku i aktywność kra-
jów anglosaskim w tym zakresie to niezmiernie ważny element. Z polskiej 
perspektywy natomiast, praktyczny wymiar i styczność z common law w dużej 
mierze wynikał ze współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi  
w dobie upadku komunizmu i przejścia do gospodarki rynkowej. Przykła-
dowo Europejki Bank Rekonstrukcji i Rozwoju - organizacja której celem 
była pomoc krajom Europy wschodniej i rynkom rozwijających się w zasadzie 
obrał wyłącznie podejście common law do zawieranych z tymi krajami umów 
niezależnie od tego czy kraje podpisujące należały do tej tradycji (Cordero-

-Moss  2014, s.10).
W skali makro zaś, jak wskazuje wybitna badaczka prawa międzynaro-

dowego Giuditta Cordero-Moss na proces ten składało się kilka czynników. 
Przede wszystkim jez. angielski-język biznesu. Język ten świetnie umożli-
wiał zachowanie spójności językowej w kontraktach międzynarodowych  
i przez swą powszechność jest podstawowym językiem dla prawników działa-
jących w relacjach międzynarodowych. Dodatkowo, jednocześnie jako współ-
czesna linfua franca zapewniał olbrzymią ilość publikacji, komentarzy czy bo-
ilerplates w języku angielskim. Same w sobie klauzule boilerplte, są również 
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platformą przyczyniającą się do popularyzacji języka angielskiego jako języ-
ka prawa. Klauzule te przygotowywane przez prawników wyedukowanych  
w krajach common law nawet jeśli nie praktykujących w krajach common law 
powodowały powielanie specyficznego stylu redagowania umów na sposób 
common law. Dalej, takie uniwersalne wzory umów zostały zaimplementowa-
ne w umowach dotyczących wielu specyficznych transakcji finansowych ta-
kich jak swap czy derivatives. Niepostrzeżenie zatem pewnego rodzaju umowy  
w krajach o tradycji kontynentalnej zostały tworzone w zasadzie w sposób 
typowy dla common law (Cordero-Moss 2014, s.10). Obecnie istnieje wiele 
sektorów zdominowanych przez prawo angielskie. Obejmują one międzyna-
rodowe kontrakty handlowe, bankowość i finansowanie, transport morski 
i żeglugowy, fuzje i przejęcia, rozstrzyganie sporów i arbitraż międzynarodowy 
(Szewczyk 2019).

Zaadaptowanie common law sposobu konstruowania kontraktów mię-
dzynarodowych zaowocowało również naturalnym zaadaptowaniem pojęć  
i koncepcji właściwych dla common law. W sytuacji konstruowania umów  
w języku angielskim, i z całą spuścizną common law ewentualne tworzenie 
zapisów kontraktu w charakterystyce kontynentalnego systemu prawa mogło 
być wyjątkowo karkołomnym zadaniem. Sposób tworzenia umów z dorozu-
mianą tendencja ku comon law jest nijako podświadomym, ale tez na swój 
sposób łatwiejszym rozwiązaniem. 

To krótkie opracowanie jest próbą zwrócenia uwagi na to jak common 
law i systemy prawa wywodzące się od prawa rzymskiego, mogą się różnić  
w podejściu do pewnych instytucji prawnych oraz z jakich powodów common 
law przejmuje role wiodącego systemu w transakcjach międzynarodowych. 
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USTAWOWA OCHRONA SPÓŁEK 
PRZED ZAGRANICZNYMI 

PRZEJĘCIAMI. MIEJSCE 
BRYTYJSKICH MECHANIZMÓW 
OCHRONNYCH NA TLE PRAWA 

NIEMIECKIEGO I POLSKIEGO

Abstrakt: Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka 
ustawowej ochrony spółek przed zagranicznymi przejęciami w prawie 
brytyjskim w porównaniu z prawem niemieckim i polskim. Przyjęto 
zatem metodę komparatystyczną. Punktem wyjścia jest nowa ustawa 
uchwalona przez brytyjski parlament, tj. National Security and Invest-
ment Act 2021, która weszła w życie dnia 4 stycznia 2022 r. Trzeba 
wskazać, że współcześnie obserwuje się tendencje wspierające krajowe 
gospodarki, a jednocześnie obniżające poziom swobody przepływu ka-
pitału. Sytuacja ta została wywołana światowym kryzysem, będącym 
skutkiem pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. W wyniku prze-
rwania łańcuchów dostaw i wartości państwa poszukują mechanizmów 
ochronnych dla spółek strategicznych, uznając, że spółki takie mogą 
stać się celem przejęcia przez kapitał z państw nieprzyjaznych, bądź 
reprezentujących ryzykowny dla bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego kapitał. Z punktu widzenia formalnego niniejsza praca została 
podzielona na pięć części. Pierwszą część stanowią uwagi wprowadzają-
ce, w których scharakteryzowane zostały motywy podjęcia tematu, cel 
pracy, czy teza badawcza dotycząca zmiany paradygmatu. W uwagach 
wprowadzających zarysowano także tło dla prawniczych rozważań, tzn. 
kwestie społeczno-ekonomiczne związane ściśle z podejmowanym te-
matem. Druga cześć jest zasadniczą częścią rozważań, gdyż dotyczy 
analizy brytyjskiej ustawy National Security and Investment Act 2021. 
Omówione zostały kwestie podmiotowe i przedmiotowe w kontekście 



178

FILIP WYSZYŃSKI

kontroli transakcji przejęciowych. W tej części postawiona została teza 
uboczna (wspierająca), tj. teza, wedle której ustawa brytyjska jest jed-
ną z najbardziej ingerencyjnych na świecie, która następnie zostanie 
zweryfikowana w kolejnych dwóch rozdziałach. Przechodząc zatem do 
kolejnych rozdziałów – przewidziano rozdział trzeci, w którym prze-
prowadzona została analiza niemieckiego systemu prawnego pod ką-
tem ustawowych mechanizmów antyprzejęciowych, a także rozdział 
czwarty, gdzie przedmiotem badawczym stały się polskie rozwiązania 
normatywne w zakresie tamowania niepożądanych transakcji nabywa-
nia znacznych pakietów udziałów, czy akcji w spółkach kapitałowych 
przez inwestorów zagranicznych. Wskazać trzeba, że ustawa brytyjska 
weszła w życie dalece po wybuchu pandemii COVID-19, zaś odnośne 
ustawy w Niemczech i Polsce pochodzącą jeszcze z czasu sprzed pan-
demii, tj. kolejno z 2013 i 2015 r. Jednak prawo niemieckie i polskie 
w czasie pandemii zostało znowelizowane, co również uwzględniono 
w pracy. Nowelizacje te stanowiły zaostrzenie przepisów dotychczas 
obowiązujących, co wzmacnia słuszność tezy głównej o zmianie para-
dygmatu – w tym względzie pierwszym argumentem jest samo przyję-
cie ustawy brytyjskiej, drugim zaś wzmocnienie rygoryzmu przepisów 
dotychczas istniejących w Niemczech i w Polsce. Poszczególne rozwa-
żania zostały ześrodkowane w ostatnim rozdziale, stanowiącym podsu-
mowanie pracy.

Słowa kluczowe: przejęcia, spółki, ochrona, Wielka Brytania, Niemcy, 
Polska

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Ogólnoświatową tendencją wydaje się wzrostu paternalizmu i interwen-
cjonizmu państwowego w sferze ochrony spółek uznawanych za strategiczne 
dla gospodarki państwa, a co za tym idzie - powrót do koncepcji narodowych 
czempionów. Pandemia COVID-19 uwypukliła te dążenia. Wskazać należy, 
że podczas pandemii szereg państw przyjęło, bądź znowelizowało rozwiązania 
legislacyjne mające na celu zapobieżenie przejęć „narodowych” spółek przez 
przedsiębiorstwa reprezentujące zagraniczny kapitał. W przypadku takowych 
rozwiązań kluczowa wydaje się równowaga między przepływem kapitału z za-
granicy, a zabezpieczeniem jedynie tych przedsiębiorstw państwowych, które 
reprezentują infrastrukturę krytyczną.

Celem niniejszej pracy jest analiza komparatystyczna przepisów nowej 
brytyjskiej ustawy, tj. National Security and Investment Act 2021, która 
weszła w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. Osią rozważań normatywnych 



179

USTAWOWA OCHRONA SPÓŁEK PRZED ZAGRANICZNYMI PRZEJĘCIAMI...

w warstwie komparatystycznej wokół NSI Act będą regulacje niemieckie 
(Außenwirtschaftsverordnung z 2 sierpnia 2013 r., wraz z „nowelizacją  
covidową”) oraz polskie (ustawa o kontroli niektórych inwestycji z 24 lipca 
2015 r., wraz z „nowelizacją covidową”). 

Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że o ile w początkowej fazie inter-
wencjonizm państwowy i paternalizm gospodarczy względem narodowych 
czempionów może dać przewagę i relatywnie szybki wzrost, o tyle w dłuższej 
perspektywie powoduje on negatywne skutki, takie jak choćby powstanie luki 
technologicznej poprzez niesłuszne zamknięcie gospodarki na kapitał zagra-
niczny narzędziami prawa (bezpośrednio), czy wywołanie „efektu mrożącego” 
(chilling effect), który w sensie prawnym może zniechęcać do decyzji inwesty-
cyjnych w ramach danego porządku prawnego i tamować przepływ inwestycji 
(cash flow). Toteż preliminarnie przyjąć należy, że zamknięcie gospodarki na 
kapitał zagraniczny z wykorzystaniem narzędzi prawa jest zasadniczo niesłusz-
ne i gospodarczo nieefektywne, jednakowoż sytuacje nadzwyczajne, takie jak 
pandemia COVID-19, czy wojna w Ukrainie, wzmacniają paradygmat od-
wrotny – tj. zwracają uwagę na konieczność ochrony gospodarek narodowych 
w obliczu przecięcia łańcuchów dostaw, czy szerzej – silnego wykorzystania 
gospodarki jako czynnika strategicznego, przykładowo poprzez system sankcji 
gospodarczych. W sytuacjach kryzysowych kluczowe wydaje się utrzymanie 
stabilności kontraktu społecznego, co wiąże się z zachowaniem dostatecznego 
poziomu samowystarczalności (autarkii) gospodarczej państw, gdzie bazowym 
czynnikiem stają się spółki strategiczne. W konsekwencji państwa przyjmu-
ją nowe mechanizmy ochronne (bądź normatywnie  rozbudowują mecha-
nizmy już istniejące). Sytuacja ta każe stawiać tezę o zmianie paradygmatu 
(teza główna). Wydaje się bowiem, że w współcześnie (i w nadchodzących 
latach, co wynika choćby z przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych 
J. Bidena dnia 26 marca 2022 r. w Warszawie) (zob. Bartkiewicz 2022) należy 
przygotować się na długotrwałą destabilizację globalnego układu sił, co z kolei 
można kojarzyć z przerwaniem łańcuchów dostaw i wzmacnianiem niezależ-
ności gospodarczej państw. Jednym zaś z elementów utrzymywania dostatecz-
nego poziomu samowystarczalności i niezależności gospodarczej państwa jako 
czynników bezpieczeństwa publicznego staje się przybranie ram normatyw-
nych umożliwiających kontrolę przejęć spółek o strategicznym znaczeniu dla 
państwa przez kapitał zagraniczny.
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WIELKA BRYTANIA -  
NATIONAL SECURITY AND INVESTMENT ACT 2021

Z punktu widzenia normatywnego punktem wyjścia dla rozważań jest 
akt prawny dotyczący kontroli inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii, 
tj. National Security and Investment Act 2021 (w skrócie: NSI Act), który zo-
stał przyjęty dnia 11 listopada 2020 r. jako National Security and Investment 
Bill, i który wszedł w życie dnia 4 stycznia 2022 r. Podkreśla się, że nowo 
ukonstytuowany system ochronny jest zwieńczeniem prowadzonej przez 
wiele lat dyskusji w kręgach ekonomicznych, politycznych i prawniczych na 
temat podejścia Wielkiej Brytanii do kwestii bezpieczeństwa narodowego  
w kontekście przepływu ryzykownego kapitału (Norton Rose Fulbright 2021). 
Wspomnieć można, że propozycja normatywna w postaci NSI Act pojawiła 
się już na etapie Białej Księgi w 2018 r. Akt prawny NSI sam w sobie stanowi 
odzwierciedlenie globalnej tendencji do większej interwencji i kontroli kwe-
stii bezpieczeństwa narodowego (o czym była mowa w uwagach wprowadza-
jących) (Ibidem).

NSI Act dokonuje radykalnego przeorientowania systemu kontroli in-
westycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii, tworząc odrębny reżim prawny 
o jednym z najwyższych legalistycznych poziomów kontrolno-ingerencyj-
nych na świecie (teza uboczna) (Linklaters LLP 2022) (pomijając państwa 
o ustroju demokratycznie nieustabilizowanym, czy takie, w których organi-
zmy administracyjne działają na podstawie polityki „widzimisię” (fr. regime 
du bon plaisir) również w sferze wpadkowej kontroli inwestycji zagranicznych, 
gdzie stabilność i przewidywalność wymiany gospodarczej jest podkatego-
rią realizacji partykularnych interesów politycznych, co zdaniem wielu au-
torytetów prawniczych dotyczyć może Polski w przypadku tzw. „lex TVN”;  
o regime du bon plaisir - (zob. Kuczer 2018, s. 655; o „lex TVN” - zob. Le-
śnicka 2021). Wskazano, że NSI Act jest jednym z mechanizmów najsilniej 
chroniących krajowe spółki strategiczne na świecie, przy czym trzeba dodać, 
że dalece rozbudowane i utrwalone kompetencje posiada w Stanach Zjedno-
czonych instytucja Committee on Foreign Investment in the United States  
(w skrócie: CFIUS), będąca rządowym międzyagencyjnym komitetem powo-
łanym w 1975 r. przez prezydenta G. Forda (Bailey, Harte i Sugden 2002,  
s. 39) (wsparta personalnie przez prezydenckiego obserwatora na mocy rozpo-
rządzenia prezydenta R. Reagana w 1988 r.; zob. Salacuse 2013, s. 93), którą 
kieruje Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych i która posiada uprawnie-
nia do „tamowania” niepożądanych inwestycji przejęć amerykańskich spółek 
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przez inwestorów zagranicznych (CFIUS jest przykładem instytucji ingeru-
jącej w swobodę międzynarodowych transakcji z uwagi na bezpieczeństwo 
państwa, jednak w tym miejscu wspominany jest jedynie na marginesie, by 
ukazać, że w sferze prawa państw anglosfery istnieją porządki normatywne 
regulujące te kwestie, jednak materiał porównawczy względem NSI Act sta-
nowią w tejże pracy akty prawa niemieckiego i polskiego). 

Powracając zatem do kwestii NSI Act akcentować trzeba, że ingerencyj-
ność NSI Act nie została ograniczona do inwestycji zagranicznych, ale dotyczy 
także inwestorów brytyjskich, a ów silny przejaw ingerencyjności realizuje się 
przede wszystkim w obszarze regulacji obligatoryjnych, kogentnych, gdyż NSI 
Act przewiduje system hybrydowy obejmujący zarówno system obowiązkowy 
dla siedemnastu najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki, a także system 
fakultatywny dla pozostałych sektorów gospodarki (Linklaters LLP 2022).

W sekcji 1 NSI Act legislator przewidział, że inwestycja podlega procedu-
rom kontrolnym, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w odniesieniu 
do kwalifikującego się podmiotu lub kwalifikującego się składnika aktywów 
wystąpiło zdarzenie inicjujące (tzw. trigger event), które spowodowało lub 
może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego (a); lub trwają 
lub są rozważane ustalenia, które - jeśli zostaną wprowadzone w życie - spo-
wodują wystąpienie zdarzenia warunkującego uruchomienie systemu w od-
niesieniu do kwalifikującego się podmiotu lub kwalifikującego się składnika 
aktywów, a zdarzenie to może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego (b). Znaczenie kluczowego pojęcia „wyzwalacza” („zdarzenia 
inicjującego”), czyli pojęcia trigger event zostało doprecyzowane w rozdziale  
2 sekcji 5 NSI Act, gdzie ustawodawca przesądził, że „zdarzenie wyzwalające” 
ma miejsce, gdy osoba uzyskuje kontrolę nad kwalifikującym się podmiotem, 
zgodnie z sekcją 8 (a), lub gdy osoba uzyskuje kontrolę nad kwalifikującym się 
aktywem, zgodnie z zapisami sekcji 9 (b). Przejść zatem należy do analizy sek-
cji 8 i 9 NSI Act. Z sekcji 8 podsekcji 1-9 wynika, że dla celów NSI Act, oso-
ba przejmuje kontrolę nad podmiotem gospodarczym, jeżeli nabywa prawo 
lub udział w tym podmiocie lub w związku z nim, w wyniku czego zachodzi 
jeden lub więcej przypadków opisanych w niniejszym rozdziale, tj. pierwszy 
przypadek ma miejsce, gdy procent udziałów posiadanych przez daną osobę 
w jednostce wzrasta (a) z 25% lub mniej do więcej niż 25%, (b) z 50% lub 
mniej do więcej niż 50%, lub (c) z mniej niż 75% do 75% lub więcej (przy-
padek pierwszy). Sytuacja taka ma miejsce również, gdy procentowy udział  
w prawie głosu, które dana osoba posiada w spółce, wzrasta (a) z 25%  
lub mniej do więcej niż 25%, (b) z 50% lub mniej do więcej niż 50%,  
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lub (c) z mniej niż 75% do 75% lub więcej (drugi przypadek). Z uzyskaniem 
kontroli NSI Act wiąże ponadto sytuacje, kiedy dochodzi do nabycia wiązki 
praw głosu w spółce, która (samodzielnie lub łącznie z innymi prawami głosu 
posiadanymi przez daną osobę) umożliwia tej osobie zabezpieczenie lub unie-
możliwienie podjęcia jakiejkolwiek uchwały regulującej sprawy spółki (trzeci 
przypadek); a także kiedy nabycie, samodzielnie lub wraz z innymi udziałami 
lub prawami posiadanymi przez daną osobę, umożliwia jej wywieranie istot-
nego wpływu na politykę spółki (czwarty przypadek). Wyodrębnione cztery 
przypadki objęcia kontroli nad spółką dotyczą ujęcia podmiotowego (control 
of entities). Dostrzec trzeba nadto sytuacje, w których dochodzi do kontroli 
aktywów (control of assets). Jak wynika z sekcji 9 NSI, dla celów NSI Act przyj-
muje się, że osoba uzyskuje kontrolę nad znaczącym składnikiem aktywów  
(w NSI Act mowa o kontroli nad „kwalifikowaną” częścią aktywów, tj. control 
of a qualifying asset), jeżeli nabywa prawo lub udział w składniku aktywów 
lub w związku z nim, w wyniku czego jest w stanie wykorzystywać składnik 
aktywów lub wykorzystywać go w większym stopniu niż przed nabyciem (a), 
lub kierować lub kontrolować sposób, w jaki składnik aktywów jest wykorzy-
stywany, lub kierować lub kontrolować sposób, w jaki jest on wykorzystywany 
w większym stopniu niż przed nabyciem (b). Przy czym w podsekcji 2 sekcji 
9 NSI Act krystalizuje się ujęcie szerokie, iż  w odniesieniu do „wykorzystania 
składnika aktywów” mowa nie tylko o jego normalnym gospodarczym prze-
znaczeniu, ale także o wszelkiego rodzaju eksploatacji, zmianie, manipulacji, 
zbyciu czy zniszczeniu aktywów przedsiębiorstwa. Ujęcie to jest trafne, gdyż 
w praktyce przejęcia nie muszą być dokonywane w celu zachowania przedsię-
biorstwa pod kontrolą zagranicznego podmiotu, ale mogą mieć na celu jego 
faktyczne wyniszczenie, i to nie tylko w sensie zaprzepaszczenia jego renomy 
rynkowej, czy izolacji w danym sektorze, ale w sensie całkowitego unicestwie-
nia jego zdolności produkcyjnych, czy usługowych (zob. w tym kontekście 
przykład przejęcia polskiego przedsiębiorstwa nowo-technologicznego Wro-
cławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro”, które zostało sprywatyzowane i wy-
kupione przez niemiecki Siemens AG w 1993 r., który z kolei zlikwidował 
fabrykę i wyburzył hale produkcji, uzyskując tym samym wyeliminowanie   
z rynku podmiotu zdolnego do dynamicznego i konkurencyjnego rozwoju  
w zakresie przemysłu elektronicznego; zob. Safader 2017, s. 76-82).

Z kolei drugie kluczowe pojęcie, ściśle związane z pojęciem „zdarzenia 
wyzwalającego”, czyli określenie „nabywcy” doprecyzowano w ten sposób,  
że na gruncie NSI Act „nabywca” oznacza osobę, która uzyskuje kontrolę, 
lub - w odniesieniu do zdarzenia wyzwalającego, które jeszcze nie nastąpiło 
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- uzyskałaby tę kontrolę nad spółką. Sprawy uzyskania kontroli w przyszłości 
precyzuje sekcja 12 subsekcja 4 rozdziału drugiego NSI Act, gdzie wyartykuło-
wano, że kwestię, czy takie uzgodnienia są w trakcie „realizacji”, czy „rozwa-
żania” (w momencie zawierania umowy lub porozumienia lub później) należy 
rozstrzygnąć w odniesieniu do wszystkich okoliczności, w tym prawdopodo-
bieństwa, że dana osoba w praktyce zrobi coś, co spowodowałoby wystąpienie 
zdarzenia uruchamiającego. Istnieje zatem w tym względzie kwantyfikator 

„prawdopodobieństwa”. Wydaje się, że stopień takiego prawdopodobień-
stwa badać należy przy szerokim uwzględnieniu czynników ekonomicznych 
i społecznych, a nie tylko prawnych w kontekście możliwości przeprowadze-
nia transakcji transnarodowej in concreto. Określone czynniki, takie jak na 
przykład przyrost wartości przedsiębiorstwa producenta szczepionek znacznie 
wzrasta w przypadku pandemii COVID-19, ale nawet jeśli dana spółka była-
by gotowa zapłacić wysoką cenę transakcyjną i niezaburzone byłyby czynniki 
prawne transakcji (np. nie doszłoby do próby wrogiego przejęcia, która może 
być skutecznie udaremniona), to znaczący wydaje się także czynnik społecz-
ny (a wskutek tego polityczny; polityki sterowalnej opinią publiczną), gdyż  
w sytuacji zagrożenia silniejsze jest poczucie, że nie należy wyzbywać się spółek 
z kluczowych sektorów, a jednocześnie może zaistnieć równie stanowczo mo-
tywowana próba przejęcia danej spółki, w sytuacji, gdy w innych państwach 
istnieje analogiczna potrzeba wzmocnienia danego sektora, ewentualnie, gdy 
dane państwo, czy podmiot działa w celu osłabienia konkurencji w sytuacji 
zagrożenia. Podkreśla się, że przy szacowaniu „prawdopodobieństwa” zaist-
nienia ryzyka dla bezpieczeństwa państwa sekretarz stanu badający transakcję 
powinien brać pod uwagę trzy czynniki ryzyka - ryzyko celu (jakie skutki wy-
woła określone przejęcie), ryzyko nabywcy (czy podmiot przejmujący spółkę 
może być określony jako podmiot wywodzący się z państwa nieprzyjaznego, 
czy też reprezentujący kapitał takiego państwa) oraz owo ryzyko „zdarzenia 
wyzwalającego” (czyli stopień kontroli w nawiązaniu do trójpoziomowego 
miernika zaangażowania kapitału (Ashurst LLP 2021).

W kontekście sektorów chronionych przez regulacje NSI Act trzeba 
wskazać, że chodzi o następujące segmenty gospodarki, takie jak: materia-
ły zaawansowane, sztuczna inteligencja, komunikacja, krytyczne dostawy 
dla rządu, uwierzytelnianie kryptograficzne, obronność, wojsko i produkty 
podwójnego zastosowania, technologie satelitarne i kosmiczne, transport, 
zaawansowana robotyka, cywilna energia jądrowa, sprzęt komputerowy, do-
stawy dla służb ratowniczych, infrastruktura przetwarzania danych, energia, 
technologie kwantowe, a także biologia syntetyczna. Ustawodawca brytyjski 
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wyróżnił zatem siedemnaście sektorów, które identyfikować należy jako sekto-
ry strategiczne dla bezpieczeństwa państwa. Po wejściu w życie NSI Act kwa-
lifikowane transakcje w siedemnastu kluczowych sektorach są uzależnione od 
uzyskania odpowiedniego zezwolenia, przy czym istotna jest właściwa iden-
tyfikacja podmiotu – tj. uzyskanie pewności, czy w praktyce dana spółka ze 
względu na przedmiot swojej działalności zalicza się do jednego z chronionych 
sektorów. Zauważyć trzeba, że nie w każdym wypadku jest to jednoznaczne, 
a kwalifikacja konkretnych przedsiębiorców do owych sektorów powinna być 
podparta dogłębną analiza. Przykładowo zadać można pytanie o to, które ma-
teriały odznaczają się cechą „zaawansowania”, jaki rodzaj „komunikacji” jest 
chroniony na gruncie NSI Act, które przedsiębiorstwa transportowe zasługują 
na szczególny „parasol ochronny” z NSI Act, czy jakie dobra kwalifikują się do 
towarów podwójnego zastosowania, czyli takich, które mimo, że zostały prze-
znaczone do zastosowań cywilnych, mogą zostać znaleźć swoją funkcjonalność 
w obszarze militarnym, czyli choćby w produkcji broni? Katalog sektorów 
chronionych w NSI Act jest taksatywny, jednak samo jednoznaczne wyszcze-
gólnienie branż nie w każdym wypadku pozwala na imperatywny osąd, czy 
dane przedsiębiorstwo w rzeczywistości podlega antyprzejęciowemu reżimo-
wi ochronnemu. Dlatego też zaznacza się, że nabywcy i inwestorzy powinni 
pamiętać o szerokim zakresie NSI Act i przeprowadzić staranne badanie due 
diligence, aby wyklarować, czy działalność podmiotu będącego celem trans-
akcji dotyczy wrażliwego sektora (tj. czy wywiera wpływ na bezpieczeństwo 
narodowe), oraz czy wymagana jest procedura notyfikacyjna takiej transakcji,  
a jeśli tak – to czy w ramach procedury obligatoryjnej, czy fakultatywnej (Le-
wis Silkin LLP 2021).

NIEMCY -  
AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ VOM 6. JUNI 2013

W niemieckiej ustawie dotyczącej kontroli inwestycji zagranicznych pra-
wodawca wyszedł od wyakcentowania kluczowej roli rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej (w skrócie: UE), który posadowiony został na czterech fila-
rach - swobodnym przepływie towarów, osób, usług oraz kapitału. Są to cztery 
wolności determinujące otwarty rynek wewnętrzny UE. W § 1 ust. 1 zd. 1 Au-
ßenwirtschaftsgesetz (w skrócie: AWG) przesądzono, że towary, usługi, kapitał, 
płatności i inne transakcje handlowe z zagranicą, a także transakcje dotyczące 
aktywów zagranicznych i złota między rezydentami (handel zagraniczny) są za-
sadniczo swobodne. Takie ujęcie, tj. podkreślenie, że dana ustawa ma charakter 
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niejako wyjątkowy, odstępujący od głównego nurtu normatywnego, zasługuje 
na zrewidowanie, czy rzeczywiście jej postanowienia mają taki charakter i nie 
wykraczają poza to, co konieczne (chodzi o zasadę proporcjonalności, która 
w niemieckim systemie prawnym ma podstawowe znaczenie; w uzasadnieniu 
do nowelizacji AWG w 2021 r. w związku z COVID-19 (Rozporządzenie 
Siedemnaste). Toteż zauważyć trzeba, że Federalne Ministerstwo Gospodarki 
i Energi powołało się na kwestię proporcjonalności czternaście razy wyłącznie 
w jednym dokumencie (zob. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
2021; Runderlass Außenwirtschaft Nr. 2/2021 Siebzehnte Verordnung zur 
Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 27. April 2021). Według § 1 
ust. 1 zd. 2 AWG, wymienione swobody podlegają ograniczeniom zawartym  
w niniejszej ustawie lub przewidzianym w rozporządzeniach wydanych zgod-
nie z niniejszą ustawą. Odwołanie się do swobód unijnych jest znaczną róż-
nicą względem uregulowania brytyjskiego, które zostało wprowadzone już po 
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, a zatem w sytuacji brytyjskiej potencjal-
nie możliwa jest szersza kontrola przepływu kapitału, aniżeli w ramach UE 
między państwami członkowskimi. 

Wskazać trzeba, że samo AWG, wraz z precyzującym AWG rozporządze-
niem z dnia 2 sierpnia 2013 r., tj. Außenwirtschaftsverordnung (w skrócie: 
AWV) regulują handel zagraniczny, czyli obrót towarami, usługami, kapi-
tałem, płatnościami i innymi transakcjami gospodarczymi z zagranicą, przy 
czym - co ważne w kontekście wojny w Ukrainie - stanowią podstawę do 
kontroli eksportu sprzętu wojskowego (zob. § 5 ust. 1 AWG). AWG obowią-
zuje w Niemczech już od 1961 r., (dnia 28 kwietnia 1961 r. AWG zastąpiła 
alianckie ustawy dewizowe, które istniały od 1949 r. i stworzyła ramy prawne 
dla organizacji handlu towarami z zagranicą), jednak jej obecnie obowiązujący 
i zmieniony kształt pochodzi z dnia 1 września 2013 r. W 2013 r. uchwalono 
właściwie nową ustawę, gdyż ramy prawne pochodzące 1961 r. stały się da-
lece niejasne i nieodpowiadające współczesnym wyzwaniom stawianym przez 
silnie zglobalizowany obrót gospodarczy.

Jak przesądzono w § 1 ust. 1 AWG, przepływ towarów, usług, kapitału, 
płatności i innych transakcji gospodarczych z zagranicą, jak również przepływ 
aktywów zagranicznych i złota między obywatelami (zagraniczne transakcje 
gospodarcze; niem. Außenwirtschaftsverkehr) jest zasadniczo swobodny, choć 
podlega on ograniczeniom zawartym w niniejszej ustawie lub rozporządzeniu 
wydanym na podstawie niniejszej ustawy. Jak już wspomniano, na samym 
początku AWG ustawodawca przesądził o naczelnej zasadzie swobody obrotu 
gospodarczego, co pozwala na gruncie normatywnym stwierdzić, że AWG 
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stanowi wyjątkowy akt prawny, który zawęża ogólnie przyjętą zasadę wpisaną 
w mechanizm gospodarki wolnorynkowej. W § 4 ust. 1-2 AWG ustawodaw-
ca skonkretyzował owe „wyjątkowe” sytuacje, które mogą stanowić zagroże-
nie dla bezpieczeństwa państwa i które podlegają owemu nadzwyczajnemu 
traktowaniu (pozwalają na odstępstwo od swobody przepływu kapitału).  
W § 4 AWG wskazano, iż w handlu zagranicznym czynności prawne i czyn-
ności faktyczne mogą być ograniczone (bądź zobowiązania do działania mogą 
być nakazane) ustawowo w celu zapewnienia podstawowych interesów bez-
pieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec (w skrócie: RFN) (1), zapobie-
gania zakłóceniom pokojowego współistnienia narodów (2), zapobiegania 
znacznemu zakłóceniu stosunków zagranicznych RFN (3), w celu ochrony 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa RFN lub innego państwa człon-
kowskiego UE (4), w celu ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego w odniesieniu do projektów lub programów będących przed-
miotem zainteresowania UE w rozumieniu art. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające-
go ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE (4a),  
czy przeciwdziałania zagrożeniom dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
krajowych, a tym samym ochrona zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z artyku-
łem 36 Traktatu o funkcjonowaniu UE (5). Ponadto czynności prawne i dzia-
łania mogą zostać ograniczone w celu wdrażania decyzji Rady UE w sprawie 
środków sankcji gospodarczych w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (1), realizacji zobowiązań państw członkowskich UE prze-
widzianych w bezpośrednio stosowanych aktach prawnych UE dotyczących 
wdrażania środków sankcji gospodarczych w obszarze wspólnej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa (2), wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych (3), lub realizacji umów międzyrządowych, 
na które organy ustawodawcze wyraziły zgodę w formie ustawy federalnej (3). 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że w § 4 ust. 4 AWG prawodawca odwo-
łał się do wspominanej zasady proporcjonalności, wskazując, iż ograniczenia  
i zobowiązania do działania są ograniczone pod względem charakteru i za-
kresu do tego, co jest niezbędne do osiągnięcia celu oraz że powinny one być 
zaprojektowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować 
w swobodę działalności gospodarczej. Przeszkody transakcyjne wynikające  
z AWG ustają zaś, gdy stają się nieproporcjonalne w tym sensie, że ustaną 
przyczyny uzasadniające ich nałożenie (§ 4 ust. 4 zd. 4 AWG).

Ustawodawca niemiecki wykrystalizował szeroki katalog sektorów uzna-
wanych za krytyczne (przed nowelizacją „covidową”, tj. 17. Verordnung zur 
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Änderung der Außenwirtschaftsverordnung, sektorów tych było jedenaście, 
obecnie jest ich aż dwadzieścia siedem; zob. Bürger i Weiß 2021). Do kry-
tycznych segmentów gospodarki (czyli związanych z „porządkiem publicz-
nym lub bezpieczeństwem”) zalicza się w Niemczech na mocy § 55a ust. 1 
AWV: krytyczną infrastrukturę IT (1), przedsiębiorstwa tworzące oprogra-
mowanie do obsługi infrastruktury krytycznej (2), sektor telekomunikacyj-
ny (3), usługi cloud computing’u (4), przedsiębiorstwa z branży telematycznej 
(5), spółki z branży medialnej, które przyczyniają się do kształtowania opi-
nii publicznej i charakteryzują się szczególną aktualnością podawanych in-
formacji i szerokim oddziaływaniem społecznym (6), usługi zabezpieczające 
działalność telekomunikacyjną (7), sektor środków ochrony indywidualnej 
(chodzi w szczególności o lub projektowanie lub wytwarzanie urządzeń do 
produkcji włóknin filtracyjnych, które mogą być stosowane jako materiał 
wyjściowy do środków ochrony indywidualnej przed szkodliwymi czynni-
kami biologicznymi lub do masek medycznych zgodnych z normami) (8), 
produkty lecznicze (9), wyroby medyczne przeznaczone do diagnozowania, 
zapobiegania, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub 
łagodzenia skutków chorób zakaźnych zagrażających życiu lub wysoce zakaź-
nych (10), wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (11), sektor teledetekcji 
Ziemi (12), sektor sztucznej inteligencji (13), sektor pojazdów mechanicz-
nych lub bezzałogowych statków powietrznych (14), robotyki, w szczególno-
ści autonomicznej (15), układy scalone i półprzewodniki (16), infrastruktura 
informatyczna, w szczególności związana z obroną przez atakami hakerski-
mi, bądź umożliwiająca ściganie cyberprzestępczości (17), lotnictwo wraz  
z systemami infrastruktury kosmicznej (18), produkty podwójnego zastoso-
wania (19), infrastruktura kwantowa – komputery i komponenty (20), pro-
dukcja szczególnego rodzaju towarów, które są wytwarzane do zastosowań 
przemysłowych z wykorzystaniem procesów wytwarzania opartych na prosz-
kach, które mają atmosferę gazu obojętnego i wykorzystują wiązkę laserową 
lub elektronową jako źródło energii (21), wyroby specjalne do obsługi bez-
przewodowych lub przewodowych sieci danych, w szczególności technolo-
gie transmisji przewodowej lub światłowodowej, elementy sprzęgające sieci, 
wzmacniacze sygnału, produkty do monitorowania sieci, zarządzania siecią  
i sterowania siecią (22), infrastruktura inteligentnych pomiarów (23), istotne 
obiekty w obszarach działalności najwyższych władz federalnych (24), wydoby-
cie, przetwarzanie lub rafinowanie surowców lub ich rud, które zostały wymie-
nione w wykazie surowców krytycznych (25), opracowanie lub wytwarzanie  
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towarów, na które rozciąga się zakres ochrony utajnionych patentów (26),  
a także uprawiane obszary rolne o powierzchni ponad 10 000 hektarów (27).

Wspomnieć trzeba, że obowiązek notyfikacyjny określony został na 
poziomie już 10% zaangażowania kapitałowego w danej spółce obok do-
tychczasowych 25%. Obecnie sytuacja przedstawia się następująco: przepisy 
AWV zasadniczo obejmują transakcje nabycia, w wyniku których inwestor 
bezpośrednio lub pośrednio przejmuje kontrolę nad co najmniej 10, 20 lub 
25% praw głosu, przy czym próg 10% ma zastosowanie do grup przypadków  
z § 55a  ust. 1) pkt 1-7 AWV (w szczególności operatorów infrastruktu-
ry krytycznej, czy niektórych spółek medialnych), próg 20% ma zasto-
sowanie do grup przypadków określonych w § 55a ust. 1 pkt 8-27 AWV 
(w szczególności do niektórych spółek z sektora opieki zdrowotnej oraz 
nowych technologii, takich jak półprzewodniki, sztuczna inteligencja, 
druk 3D, technologia kwantowa), natomiast w przypadku wszystkich in-
nych przejęć obowiązuje próg przeglądu wynoszący 25% (Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Klimaschutz 2020). Powiązanie określonego 
progu udziałowego z konkretnym sektorem wydaje się trafne. Zauważyć 
trzeba, że w prawie niemieckim progi te są wyznaczone odmiennie, niż  
w prawie brytyjskim (NSI Act) - konieczność notyfikacyjna danej transakcji, 
a tym samym konieczność uzyskania zgody, istnieje już przy niższym progu 
udziałowym, co przesądza o silnej ingerencyjności niemieckiego ustawodawcy 
(tym bardziej, że w realiach tamtejszej gospodarki kluczowe spółki charakte-
ryzują się zwykle znaczną konsolidacją udziałową (akcjonariatu), w odróżnie-
niu od realiów brytyjskich, gdzie istnieje wyraźne rozdrobnienie akcjonariatu,  
co wiąże się z silną rolą banków w okresie kształtowania ładu korporacyjnego  
w Niemczech; krótko mówiąc – banki nie musiały dywersyfikować swoich 
portfeli akcyjnych; zob. Napierała i Sójka 2019, s. 453). W realiach niemiec-
kich katalog sektorów podlegających ochronie jest również bardziej rozbudo-
wany. Na uwagę zasługuje choćby odniesienie się nie tylko do klasycznych sek-
torów infrastruktury krytycznej, ale także ochrony pluralizmu mediów, czego 
nie uwzględnia się w ustawie brytyjskiej (w tym kontekście powraca wspomi-
nana uprzednio kwestia projektu ustawy tzw. „lex TVN” w Polsce, próbująca 
kontestować standard pluralizmu medialnego z powołaniem się na bezpie-
czeństwo państwa w nawiązaniu do rzekomego zagrożenia inwestycyjnego). 
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POLSKA - USTAWA Z DNIA 24 LIPCA 2015 R.  
O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI

Przechodząc do analizy polskiego aktu normatywnego, zbliżonego (przy-
najmniej w swoim celu i założeniach) do ustawy brytyjskiej i niemieckiej na-
leży powiedzieć, że ustawa o kontroli niektórych inwestycji z 24 lipca 2015 r. 
(w skrócie: u.k.n.i.) uchwalona została w celu wprowadzenia mechanizmu 
kontroli inwestycji w odniesieniu do transakcji nabycia akcji albo udziałów, 
praw majątkowych w spółkach prawa handlowego, a także przedsiębiorstw 
rozumianych jako zorganizowane zespoły składników niematerialnych i mate-
rialnych przeznaczonych do działalności gospodarczej. Jak wynika ze stanowi-
ska Rady Ministrów do projektu u.k.n.i., ów akt prawny stanowi kontrreakcję 
na wydarzenia na rynkach fuzji i przejęć transnarodowych, których specyfika 
wskazuje na potrzebę umocnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego (Rada Ministrów 2015). W stanowisku Rady Ministrów wskazano 
nadto, iż w świetle międzynarodowych zagrożeń destabilizacyjnych dla gospo-
darek krajowych (tak przez zagrożenia wojenne, jak i sytuacje ekonomiczne) 
akcesorium państwa powinno obejmować instrumenty prawne służące do 
przeciwstawiania się niepożądanemu zjawisku wykupu polskich spółek stra-
tegicznych, dzięki wprowadzeniu obowiązku informacyjnego oraz prawnych 
ram kontrolnych (Ibidem).

W art. 4 ust. 1 u.k.n.i. ustawodawca polski wyróżnił sektory, które pod-
legają mechanizmom ochronnym. To takich sektorów może być zaliczony 
kolejno: sektor wytwarzania energii elektrycznej (1), produkcji benzyn silni-
kowych lub oleju napędowego (2), transportu rurociągowego ropy naftowej, 
benzyn silnikowych lub oleju napędowego (3), magazynowania i przechowy-
wania benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego (4), podziem-
nego magazynowania ropy naftowej lub gazu ziemnego (5), sektor produkcji 
chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych (6), wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią  
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (7), sektor regazyfikacji lub skra-
plania gazu ziemnego (8), przeładunku ropy naftowej i jej produktów w por-
tach morskich (9), dystrybucji gazu ziemnego lub energii elektrycznej (10), 
przeładunku w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przy-
staniach morskich (10a), sektor działalność telekomunikacyjnej (11), przesyłu 
paliw gazowych (12), produkcji renu (13) oraz sektor wydobycia i przero-
bu rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, 
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broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym (14).

Dodać trzeba, że dnia 24 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja „covi-
dowa”, rozbudowująca przepisy u.k.n.i. z 2015 r. Jej zasięg czasowy jest jed-
nak ograniczony (nowelizacja została wprowadzona z czasem obowiązywania 
przez 24 miesiące) ze względu na wpadkową specyfikę przepisów związanych 
ze zwalczaniem epidemii COVID-19 (nowelizacja jest częścią tzw. „Tar-
czy Antykryzysowej 4.0”). Warto jednak zauważyć, że dodany art. 12d ust. 
2 i 3 u.k.n.i. poszerzył katalog sektorów objętych kontrolą inwestycji, gdyż 
uwzględniono m.in. takie sektory jak produkcja urządzeń, instrumentów 
oraz wyrobów medycznych, produkcja leków i pozostałych wyrobów farma-
ceutycznych, przeładunek w portach śródlądowych, czy sektor przetwórstwo 
mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw. Sumując, można wskazać, że pier-
wotnie u.k.n.i. przewidywała katalog czternastu sektorów chronionych, zaś 
nowelizacyjnie uwzględnionych zostało przedmiotowo aż dwadzieścia jeden 
branż jako sektorów działalności przedsiębiorstwa (w samym art.  12d ust. 3 
u.k.n.i., gdyż pewne sektory wrażliwe określono także w art. 12d ust. 2 u.k.ni., 
jak przykładowo przedsiębiorstwa opracowujące lub modyfikujące oprogra-
mowanie m.in. do sterowania elektrowniami, sieciami lub obsługą obiektów 
lub systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, paliwo, olej opałowy 
lub ciepło sieciowe, czy do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych 
przy zaopatrywaniu w żywność).

W prawie polskim przyjęto pojęcie „istotnego uczestnictwa” związanego 
z sytuacją umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu po-
przez posiadanie udziałów albo akcji dających w okresie ostatnich 2 lat co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów, obliczonej jako średnia ważona w tym 
okresie, w organie stanowiącym podmiotu, w szczególności na walnym zgro-
madzeniu albo zgromadzeniu wspólników (a), bądź posiadanie udziału kapi-
tałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości 
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki (b) (art. 3 ust. 1 pkt 4 u.k.n.i.). 
Z kolei art. 3 ust. 4 u.k.n.i. przesądza, że przez nabycie lub osiągnięcie istotne-
go uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów 
albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 
albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale 
zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej liczby akcji tej 
spółki, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsię-
biorstwa lub jego zorganizowanej części. 
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Natomiast art. 12c ust. 8 u.k.n.i. (jako część nowelizacji „covidowej”) 
precyzuje progi udziałowe, których osiągnięcie związane jest z koniecznością 
uzyskania zgody Prezesa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 
daną transakcję. W przepisach nowelizujących ustawodawca polski posługu-
je się pojęciami „nabycia dominacji” oraz „znaczącego uczestnictwa”, przez 
co rozumie się przypadki, gdy inwestor uzyska dominację nad spółką w wy-
niku nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo ob-
jęcie udziałów albo akcji, bądź zawarcia umowy przewidującej zarządzanie 
tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot (w kontekście 

„nabycia dominacji”) (art. 12c ust. 4 u.k.n.i.); oraz gdy podmiot nabędzie 
lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem 
objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, 
udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego 
w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki (w uproszczeniu -  
w kontekście „znaczącego uczestnictwa”) (art. 12c ust. 8 u.k.n.i.). Minimal-
ny próg udziałowy wywołujący konieczność notyfikacji transakcji został za-
tem ukształtowany w prawie polskim na poziomie niższym, niż w Wielkiej 
Brytanii, gdzie minimalny próg wynosi 25%, a jednocześnie wyższym, niż 
w Niemczech, gdzie niekiedy osiągnięcie 10% praw głosu staje się „wyzwala-
czem” wymogu notyfikacyjnego. 

PODSUMOWANIE

Po pierwsze, wskazać należy, że współcześnie uwyraźnia się zmiana para-
dygmatu w zakresie ochrony strategicznych spółek z kapitałem „narodowym”. 
Prawo brytyjskie (NSI Act) może być dobitnym przykładem na dokonywanie 
się zmian w tym obszarze, tym silniejszych, że trwałych normatywnie. Od-
notować trzeba, że już w przeszłości następowała zmiana podejścia do kwe-
stii ochrony spółek krajowych przed zagranicznymi inwestorami. Zasadne 
wydaje się podanie w tym miejscu dwóch charakterystycznych i kontrastu-
jących przykładów popierających zgłoszoną tezę. Pierwszym przykładem jest 
skuteczne nabycie wielkiego brytyjskiego koncernu motoryzacyjnego British 
Leyland przez kapitał chiński (Nolan 2001, s. 190), gdzie rząd Wielkiej Bry-
tanii nie zamierzał chronić swojego „flagowego koncernu” (Molski 2015, s. 
27). Druga sytuacja to próba akwizycji brytyjsko-szwedzkiego koncernu far-
maceutycznego AstraZeneca przez amerykańską spółkę Pfizer (Katsanis 2016, 
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s. 11), gdzie rząd brytyjski rozważał udaremnienie koncentracji na podstawie 
klauzuli interesu publicznego; i choć transakcja nie została sfinalizowana, to 
tamtejszy rząd odszedł od postawy neutralnej w kwestii przejęć kluczowych 
przedsiębiorstw (Katsanis 2016, s. 11). Nie istniały jednakowoż w tym zakre-
sie mechanizmy normatywne.

Po drugie, NSI Act, czyli brytyjski akt prawny, który wszedł w życie z dniem 
4 stycznia 2022 r. określany jest mianem jednego z najbardziej restrykcyjnych 
aktów prawnych w tym obszarze na świecie (zob. opinia prawników Linklaters 
LLP (za: Linklaters LLP 2022). Po dokonaniu analizy prawno-porównawczej 
aktu prawa brytyjskiego na tle ustawodawstwa niemieckiego i polskiego stwier-
dzić można, że owe dwa różne od brytyjskiego porządki prawne nie potwier-
dzają tego założenia. Przeciwnie, w porównaniu z prawem niemieckim oraz 
polskim NSI Act, który został przyjęty w Wielkiej Brytanii zawiera częściowo 
węższy (bardziej „płytki”) katalog sektorów chronionych (ujęcie przedmioto-
we) (nie przewidziano choćby ochrony rynku mediów, jak w Niemczech; czy 
sektora żywności, jak w Polsce) przy czym także minimum progu udziałowe-
go związanego z prawem głosu w spółce, który nakazuje notyfikację transakcji 
i rodzi konieczność uzyskania zgody organu kontrolującego, jest na poziomie 
mniej restrykcyjnym (ujęcie podmiotowe w znaczeniu prawa głosu, czy kumu-
lacji praw udziałowych) (pierwszy próg na poziomie 25% w stosunku do 10%  
w Niemczech i 20% w Polsce). 
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Brytyjski dyskurs parlamentarny 
na temat polityki narkotykowej

Abstrakt: Wielka Brytania była pierwszym krajem, który zajął się tematyką po-
lityki narkotykowej na szerszą skalę – pod koniec XIX wieku rozpoczęto tam 
dyskusję nad regulacjami dotyczącymi marihuany oraz opium w koloniach 
brytyjskich. Polityka narkotykowa Imperium Brytyjskiego oparta była na 
szczegółowych badaniach i argumentach osób reprezentujących różne profesje, 
rezydujących zarówno na Wyspach Brytyjskich, jak i w brytyjskich koloniach. 
W latach 90-tych XIX wieku powstały obszerne raporty odradzające prohibicję 
i wskazujące na jej przeciwne od zamierzonych skutki. Z biegiem lat słabła 
międzynarodowa pozycja Wielkiej Brytanii, a także jej wpływ na międzyna-
rodową politykę narkotykową. Jednak wcześniejsze brytyjskie rozwiązania, 
stanowiące przeciwwagę dla preferowanej przez Stany Zjednoczone prohibicji, 
obecnie stają się coraz popularniejsze. Jednocześnie zmianie uległy również 
regulacje narkotykowe w Wielkiej Brytanii. Interesuje mnie, jakie czynniki 
wpłynęły na te przesunięcia. W tym celu przeanalizowałam Metodą Narra-
cyjną stenogramy z procedowania ustawy Misuse of Drugs Act z 1971 roku. 
Jest to nadal obowiązujące prawo narkotykowe w Wielkiej Brytanii. Analiza 
pozwoliła na wyodrębnienie różnych narracji, poprzez które brytyjscy politycy 
wyrażali preferowane przez siebie rozwiązania dotyczące polityki narkotyko-
wej. W pierwszej kolejności prezentuję wyodrębnione narracje, a następnie 
odnoszę je do szerszej perspektywy ideologicznej i społecznej. Ten drugi etap 
pozwala na sformułowanie odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na 
wybierane rozwiązania. Analiza narracji zawartych w stenogramach wskazuje 
na to, iż brytyjscy politycy zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z procesem 
przemian wartości ich społeczeństwa. Dość często pojawia się przeciwstawia-
nie ludzi młodych i ich wartości oraz ludzi starszych. Czasem wynika z tego 
wskazówka, by uszanować poglądy młodszego pokolenia, innym razem argu-
mentuje się, że starsi powinni być drogowskazem dla młodych. W obu jednak 
przypadkach podkreślane są różnice pokoleniowe. Część polityków wskazuje 
również na ogólną liberalizację poglądów społeczeństwa, nie tylko w zakre-
sie narkotyków, ale także w innych kwestiach obyczajowych. Postuluje się tu, 
by tworząc prawo słuchać głosu opinii publicznej, ponieważ jeśli nie będzie 
miało ono poparcia w społeczeństwie, to nie będzie przestrzegane, co prowa-
dzić może do psucia prawa w ogólności. W końcu niektórzy politycy wskazują,  
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że wpływ na zwiększony popyt na środki psychoaktywne mają przemiany 
mentalności w kierunku dowartościowania życia „tu i teraz” kosztem długo-
terminowej perspektywy biograficznej.

Słowa kluczowe: analiza narracyjna, polityka narkotykowa, dyskurs parla-
mentarny, Misuse of Drugs Act

WSTĘP

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie debaty brytyjskiej na te-
mat polityki narkotykowej na początku lat 70-tych. Jest on częścią badań, 
które prowadzę w ramach rozprawy doktorskiej dotyczących dyskursu na 
temat polityki narkotykowej. Badania prowadzone są przy pomocy metody 
narracyjnej – analizuję nią stenogramy z posiedzeń parlamentarnych z proce-
dowania ustaw narkotykowych. 

Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które rozważały regu-
lacje narkotykowe na szerszą skalę. Pod koniec XIX wieku politycy brytyjscy 
zaczęli zastanawiać się nad wprowadzeniem prohibicji w koloniach. Po do-
kładnych studiach na ten temat uznano, że nie jest to najlepsze rozwiązanie i 
przyniesie ono więcej szkód niż pożytku. Tym samym Wielka Brytania stała 
się przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych, które były inicjatorami między-
narodowych rozmów na temat prohibicji wobec opium. 

Niniejszy artykuł skupia się na dyskusjach jakie były toczone w Wielkiej 
Brytanii później, kiedy straciła już status imperium i jej rola międzynarodowa 
słabła. Jednak brytyjska polityka narkotykowa wciąż pozostawała jedną z bar-
dziej liberalnych (np. heroina była dopuszczana jako lek na receptę). Ponadto 
analizowana debata jest ważna ze względu na jej uwikłanie w przemiany oby-
czajowe, które rozpoczęły się w latach 60-tych. 

Artykuł rozpocznę od porównanie debaty brytyjskiej do amerykańskiej  
i polskiej, następnie krótko scharakteryzuję podejście teoretyczne i metodolo-
giczne, a następnie zrekonstruuję narracje brytyjskie i wpiszę je w szersze ramy 
ideologiczne. 

DEBATA BRYTYJSKA NA TLE INNYCH DEBAT

Stenogramy brytyjskie znacząco różnią się od analizowanych przeze 
mnie wcześniej stenogramów amerykańskich czy polskich. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na odmienność Izby Lordów od Senatów obu krajów. 
Podczas, gdy Senatorowie są przedstawicielami partii politycznych i miejsce  



199

BRYTYJSKI DYSKURS PARLAMENTARNY NA TEMAT POLITYKI NARKOTYKOWEJ

w parlamencie uzyskują w wyniku wyborów, Lordowie swoje zawdzięczają tra-
dycji oraz powołaniu przez monarchę. Mogą oni być w jakiś sposób związani  
z partiami politycznymi, ale nie muszą. Pełnią również swoje funkcje dożywot-
nio, a więc mają większą swobodę np. związaną z tym, że nie muszą starać się  
o reelekcję. Z jednej strony powoduje to problem w porównywaniu dyskusji to-
czących się w Senatach z debatą Izby Lordów, bo choć wszystkie te instytucje są 
Izbami Wyższymi Parlamentów to funkcjonują na innych zasadach i dyskusja 
toczy się w nich inaczej. Z drugiej natomiast wartościowym może okazać się po-
równanie debaty prowadzonej w tak odmiennych organach  (można np. zadać 
pytania czy brak presji związanej z dyscypliną partyjną czy też walką polityczną 
wpływa na jakość debaty albo na treść przedstawianych narracji). 

Również dyskusja prowadzona w Izbie Gmin okazała się odmienna od 
debat w Sejmie i Izbie Reprezentantów. Oprócz samej argumentacji doty-
czącej narkotyków, interesującym wydaje się sposób prowadzenia debaty – 
całkowicie odmienny od prezentowanego w parlamentach polskim i amery-
kańskim. Wypowiedzi starają się odwoływać do faktów, celem polityków nie 
wydaje się być wzbudzenie określonych emocji. Odmienna jest również sama 
kultura wypowiedzi, język jest opanowany, nie obrażający ani przeciwnika po-
litycznego ani osób zażywających narkotyki, pojawia się też wiele uprzejmości 
wobec przeciwnej strony konfliktu. Przede wszystkim jednak ciężko odnaleźć 
tam stanowiska partyjne – wypowiedzi są odrębnym zdaniem poszczególnych 
polityków, a nie wyrazem linii proponowanej przez ich ugrupowanie. Zauwa-
żają to nawet sami uczestnicy debaty (co może również wskazywać, że jest to 
niecodzienna sytuacja):

Temat, który omawiamy, jest dość nietypowy, ponieważ wzbudza za-
równo poparcie, jak i sprzeciw oraz krytykę w poprzek normalnych linii partii 
politycznych w Izbie. Odnajduję się raczej bliżej tego, co powiedział dostoj-
ny i uczony przedstawiciel Solihull (pan Grieve) - choć nie do końca - oraz 
jego ogólnego nastawienia i podejścia niż komentarzy mojego dostojnego  
i uczonego przyjaciela, przedstawiciela Northampton (pana Pageta), chociaż 
on prawdopodobnie będzie dla odmiany wspierany przez dostojnego przed-
stawiciela Chelmsford (pana St. John-Stevasa). Debata przekracza zatem gra-
nice partyjne.1

1 „§Mr. Eric Ogden (Liverpool, West Derby) The subject which we have been discussing is 
rather unusual in that it draws both support and opposition and criticism right across normal 
party political lines in the House. I find myself in rather more support of what was said by the 
hon. and learned Member for Solihull (Mr. Grieve)—though not entirely—and of his general 
attitude and approach than of the comments of my hon. and learned Friend the Member for 
Northampton (Mr. Paget), though they will probably be supported by the hon. Member for 
Chelmsford (Mr. St. John-Stevas). The debate thus crosses over party lines.”
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To, co odróżnia debatę na temat narkotyków w parlamencie brytyjskich 
od debat polskich i amerykańskich jest również sama definicja problemu nar-
kotyków. W tamtych debatach był to problem bardzo ważny i istniejący sam 
w sobie. W tym wypadku jest on elementem składowym ogólnego proble-
mu uzależnień i podkreślane jest przez obie strony, że problem narkotyków 
nie ma takiej samej skali jak problem np. nadużywania alkoholu. Ponadto 
w niektórych wypowiedziach postulowane jest by nie rozróżniać narkoma-
nii i lekomanii (illicit drugs i drugs), ponieważ leki mogą być nadużywane 
niezgodnie z przeznaczeniem i prowadzić do uzależnień (np. nadmiar użycia 
barbituranów), a narkotyki mogą być wykorzystywane medycznie (np. LSD 
w psychoterapii).

METODOLOGIA

W badaniach zastosowałam Metodę Narracyjną analizy dyskursu. Jest to 
obszerne pojęcie, które zawiera w sobie wiele różnych technik badawczych. W 
zależności od konkretnej techniki różni się również samo pojęcie narracji. De-
finicje narracji można podzielić na dwie kategorie: o szerokim znaczeniu oraz 
o wąskim. Szerokie pojęcie narracji prezentuje np. Roland Barthes (1975), 
który definiuje ją jako każdą formę komunikacji. Jego zdaniem nie ma, ani 
nigdy nie było ludzi, którzy nie posługiwaliby się narracjami i jest to natu-
ralna forma komunikacji międzyludzkiej. Węższe ujęcie narracji przedstawia 
m.in.  David Maines (1993), który określa je jako opowieści o określonych 
cechach - muszą odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz charakteryzować 
chronologią zdarzeń. W niniejszym artykule zdecydowałam się przyjąć szerszą 
definicję narracji, które będę rozumieć jako zbiór podobnych do siebie opo-
wieści, które pozwalają politykom zaprezentować ich miejsce w dyskursie oraz 
kreować społeczny i moralny porządek. 

Sama analiza narracyjna ma swoje źródła w literaturoznawstwie, następ-
nie została zaadaptowana na potrzeby nauk społecznych. Ze względu na różne 
cele badaczy stosujących tę metodę wykorzystuje się różne techniki. Dla po-
trzeb moich badań zdecydowałam się wykorzystać technikę zainspirowaną tą, 
którą zaproponowali Michael Jones i Mark McBeth (2010). 

Pierwszym etapem analizy jest rekonstrukcja struktury narracyjnej. Do 
tej zaliczają się kontekst, fabuła, czyli przebieg wydarzeń, postacie oraz morał. 
W drugim etapie kategoryzuję poszczególne narracje. Następnie odnoszę je do 
ogólnej struktury wartości. 

Kontekst w tej technice analizy narracyjnej rozumiany jako ogólniejsza 
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sytuacja społeczna lub polityczna. Natomiast Owen Whooley (2006) wska-
zuje, że kontekst można rozpatrywać na trzech poziomach: intertekstualnym, 
lokalnym, gdzie istotna jest interakcja między mówiącym, a słuchaczem oraz 
ogólnym, historycznym, na którym się skupiam. Na istotną rolę kontekstu 
na poziomie ogólnym wskazywała również Marjorie DeVault (1990). Jej zda-
niem analiza narracyjna to nie tylko interpretacja samej fabuły, ale także inter-
pretacja opowieści jako reprezentacji dla czasu i miejsca.

Fabuła jest podstawowym elementem narracji, który łączy ze sobą pozo-
stałe elementy i przedstawia pewną opowieść. Na rekonstrukcji fabuły skupia 
się np. analiza narracyjna Barbary Czarniawskiej (1998). Zajmowała się ona 
budowaniem połączeń pomiędzy wydarzeniami, które w ten sposób tworzyły 
akcję. Na fabule skupiał się także Tammy Smith (2007), który zwracał uwagę 
na dobór wydarzeń w opowieściach na ten sam temat.

Postacie odgrywają w niej istotną rolę i dzielą się na bohaterów, złoczyń-
ców  oraz ofiary. Postacie są najbardziej kontrowersyjnym elementem analizy. 
Według Jerome Brunera (1991) postaciami mogą być tylko ludzie, ewentu-
alnie zwierzęta i przedmioty poddane zabiegowi personifikacji, a więc działa-
jące świadomie w imię osiągnięcia celu. Takie podejście jednak komplikuje 
podkategorię postaci jakimi są „ofiary”. Zdaniem Francescy Polletty (2006) 
przyjęcie roli ofiary odbiera autonomię i powoduje pasywność danej postaci. 
Wywołuje uczucie współczucia, a nie szacunku czy sprawczości. Ofiary więc 
przedstawiane są jako bierne, nie wykazujące się działaniem. Dużo szersze jest 
rozumienie postaci według Barthesa (1975). Jego zdaniem nie powinniśmy 
rozpatrywać ich w kategoriach „osób”, a aktantów. To drugie określenie jest 
zdecydowanie szersze. Również w badaniach polityk publicznych postacie są 
rozumiane różnie i mogą się do tej kategorii kwalifikować również znaczące 
obiekty nie-ludzkie, np. Piotr Pawliszak (2017) w swojej analizie propagan-
dowego dyskursu ekologicznego w PRL w latach 50. ubiegłego wieku jako 
postać traktuje również stonkę ziemniaczaną. Ponieważ w badanych narra-
cjach dużą rolę odgrywa marihuana, także i ją zdecydowałam się potraktować 
jako postać. Osobny problem dotyczy podkategorii postaci - „złoczyńców”, 
którzy są różnie definiowani w zależności od podejścia badacza. Podobną rolę 
jak „złoczyńcy” mogą w narracjach odgrywać również „inni”. Na przykład 
Ken Plummer wskazuje na to, że narracje tworzą podobieństwa i różnice, po-
między nami, a innymi, gdzie kategoria „innego” pomaga zbudować zasady 
moralne w życiu danej kultury, grupy lub jednostki (za: Mottier 2005). W 
tym sensie „inny” pełni rolę „złoczyńcy”. 

Morał natomiast jest podsumowaniem opowieści i przedstawieniem 
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preferowanego sposobu działania czy rozwiązania problemu. Jest też ogniwem 
łączącym pierwszy etap analizy z kolejnymi, ponieważ to właśnie w morale 
przede wszystkim zawarte są wartości, które pozwalają na wpisanie danej nar-
racji w szersze ramy światopoglądowe i ideologiczne. 

Odniesienie do ogólniejszej struktury wartości polega na wpisaniu po-
szczególnych kategorii i podkategorii narracji w poglądy filozoficzne, ideolo-
giczne i kulturowe. Na tym etapie analizy wpisuję również problem narkotyków 
w szerszy obraz problemów społecznych (np. podejście do osób uzależnionych, 
a podejście do problemu bezdomności lub problemów rasowych).

Analiza narracyjna może być prowadzona na dwa sposoby: albo „z góry 
na dół”, gdzie badacz określa jakie elementy mają występować i sprawdza czy 
są one obecne w danej narracji czy też nie; lub „z dołu do góry”, gdzie badacz 
sprawdza jakie elementy występują, bez wcześniejszych założeń (Manning, 
Cullum-Swan 1998). Początkowo chciałam posłużyć się sposobem analizy „z 
góry na dół” wyodrębniając trzy kategorie narracji: zwolenników prohibicji, 
zwolenników legalizacji/reglamentacji2 oraz zwolenników redukcji szkód. Ka-
tegorie te miały wpisywać się w typy władzy opisane przez Michaela Foucaulta 
(2010), gdzie prohibicja odpowiadać miała władzy suwerennej, reglamentacja 
– dyscyplinarnej, a redukcja szkód w model „rządomyślności”. Okazało się, że 
o ile kategorie są trafne dla dyskursów: amerykańskiego i polskiego, o tyle nie 
mają one odzwierciedlenia w dyskursie brytyjskim. Dlatego zdecydowałam się 
na zmianę podejścia i wykorzystania sposobu „z dołu do góry” by wyodrębnić 
inne kategorie narracji.

Po zagłębieniu się w tę tematykę oraz analizach narracyjnych stenogra-
mów na temat polityki narkotykowej uważam, że sama kategoryzacja po-
szczególnych polityk względem różnych modeli władzy stanowi ograniczone 
wykorzystanie myśli Foucaulta, a ponadto nie uwzględnia specyfiki debat bry-
tyjskich, które nie wpisują się tak prosto w poszczególne modele władzy. 

Wciąż uważam, że poszczególne modele polityki narkotykowej wydają 
się być spójne z poszczególnymi modelami władzy, a więc prohibicja z wła-
dzą suwerenną, reglamentacja z władzą dyscyplinarną, a redukcja szkód z 

2  Chociaż słowo to w pierwszej kolejności kojarzy się z reglamentacją produktów 
w czasach PRL i „kartkami” na owe produkty, to ma ono prawnie szersze zastosowanie. W 
rozdziale 4-tym Prawa Przedsiębiorców opisany jest system reglamentacji działalności gospo-
darczej, który zakłada konieczność uzyskania zezwoleń, licencji i/lub koncesji w określonych 
obszarach. Jednym z takich obszarów jest w Polsce np. rynek alkoholowy (por. biznes.gov.pl). 
W niektórych krajach, podobne regulacje dotyczą także narkotyków, np. w Boliwii rolnicy 
otrzymują zezwolenia na uprawy liści koki (zob. Farthing, Ledebur 2015). Celem polityki 
reglamentacyjnej jest kontrola, np. aby alkohol nie był dostępny dla osób poniżej 18-ego roku 
życia lub żeby wielkość upraw nie przekroczyła dozwolonej.
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„urządzaniem” czy „rządomyślnością”. Inaczej jest jednak z samymi debata-
mi parlamentarnymi na temat polityki narkotykowej. Wydaje się, że te same 
rozwiązania mogą być wynikiem zupełnie innych podejść i innych typów 
sprawowania władzy. Dla przykładu wypowiedzi polityków amerykańskich 
mają wiele wspólnego z podejściem władzy suwerennej, natomiast wypowie-
dzi polityków brytyjskich z „rządomyślnością”. Jednak i w jednym i w drugim 
państwie zdecydowano się na zaostrzenie prawa. 

Myślę, że ciekawsze byłoby wpisywanie nie poszczególnych polityk (a 
więc rozwiązań prawnych), ale poszczególnych dyskursów w modele władzy 
opisywane przez Foucaulta. Jest to po pierwsze ważniejsze dla samej tematyki 
mojej pracy, która skupia się na odmianie dyskursów właśnie na temat polity-
ki narkotykowej, a ponadto bardziej trafne i mniej uproszczone. 

Sam Foucault wskazywał na to, że opisywane modele władzy nie są „czy-
ste” (rozłączne), ponadto nie zastępują się nawzajem w miarę upływu czasu, 
lecz raczej się uzupełniają, natomiast w rzeczywistości występują raczej ich 
hybrydy. Wydaje się więc możliwe wprowadzanie rozwiązań charakterystycz-
nych dla jednego modelu mimo dominacji innego, a przykładem może być 
właśnie polityka narkotykowa w Wielkiej Brytanii, gdzie zaostrzenie prawa 
nie wynikało z arbitralnych decyzji rządzących narzuconych społeczeństwu, 
lecz z potrzeb tego społeczeństwa (a przynajmniej z tego, jak te potrzeby ro-
zumieli rządzący). Politycy brytyjscy bardzo często odwoływali się w swoich 
wypowiedziach do argumentów typu „musimy stworzyć takie prawo, by zga-
dzało się ono z poglądami społeczeństwa i by chciało ono przestrzegać tego 
prawa”. Widzieli też problem narkotyków i uzależnień nie w kategoriach 
moralnych, ale problemu społecznego, który wymaga rozwiązania. Jest to 
spojrzenie dużo bliższe „rządomyślności”, w której rozwiązania proponowane 
są uwzględniając realne uwarunkowania (a nie tak, jak w przypadku władzy 
suwerennej, gdzie rzeczywistość ma być dostosowywana to oczekiwań). Dla 
odmiany brakuje takich wypowiedzi wyrażanych przez polityków amerykań-
skich i polskich. Tam problem ujmowany jest w kategoriach moralnych i 
ideologicznych, a proponowane rozwiązania wynikają z chęci dostosowania 
rzeczywistości do poglądów, nie zaś do faktycznych potrzeb społeczeństwa. 
Jednak wciąż wynikiem wszystkich trzech dyskusji było zaostrzenie prawa. 

Z powyższych powodów myślę, że analizowanie samych dyskursów (nie-
zależnie od ich efektów prawnych) w kategoriach foucaultowskich może być 
bardziej adekwatne i pożyteczniejsze. Być może pozwoli również lepiej wpisać 
poszczególne poglądy na politykę narkotykową w ogólniejsze ramy świato-
poglądowe i ideologiczne. Myślę, że o ile wątek rasistowski może mieć wiele 
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wspólnego z amerykańską prohibicją, to już nie z brytyjską. Ciekawe byłoby 
również wskazanie odmiennych racji ideologicznych także w obrębie tego sa-
mego modelu polityki narkotykowej, co będzie bardziej możliwe, jeśli skupię 
się na samych dyskursach, a nie ich prawnych efektach.

W związku w powyższym zaproponowany przeze mnie podział na nar-
racje permisywne i restrykcyjne w artykule opisującym polską politykę nar-
kotykową wobec medycznej marihuany należy zmienić (por. autorka 2020). 
Odnosił się on do uproszczonego podejścia do tematu, w którym narracje 
permisywne związane są z władzą dyscyplinarną lub „rządomyślnością”, a nar-
racje restrykcyjne z władzą suwerenną. W tekście dotyczącym debat amery-
kańskich zaproponowałam już inną klasyfikację – związaną z tematyką danej 
narracji, nie zaś idącym za nią rozwiązaniem. Również w przypadku opisu ste-
nogramów brytyjskich chciałabym skorzystać z podziału tematycznego. Przy 
tak ujętych narracjach bardziej możliwe jest uchwycenie ich różnorodności.

Kategorie będą więc są wyłaniane na podstawie kodów tematycznych 
(czy np. dana narracja jest o dzieciach czy o osobach uzależnionych czy  
o przestępcach narkotykowych czy na inne tematy), a następnie dzielone na 
podkategorie ze względu na morał (czy narrator proponuje zaostrzenie czy 
złagodzenie polityki narkotykowej). 

Materiałem badawczym są stenogramy z posiedzeń brytyjskiego par-
lamentu podczas procedowania ustawy Misuse of Drugs Act z 1971 roku. 
Dokument był dyskutowany w latach 1970-1971.3 W analizie uwzględniłam 
również debatę na temat poprawek do dokumentu z 1973 roku.4 Misuse of 
Drugs Act z 1971 roku jest wciąż obowiązującym prawem narkotykowym  
w Wielkiej Brytanii. Zostało ono wprowadzone ze względu na powiększający 
się problem przepisywania przez lekarzy leków kontrolowanych bez odpo-
wiednich wskazań czy limitów. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych zdobycie 
recepty na leki kontrolowane (a więc substancje zakazane w celach rekreacyj-
nych, ale dopuszczone medycznie, m.in. również heroinę) było proste, a wie-
lu lekarzy wierzyło na słowo pacjentowi, który twierdził, że zgubił pierwszą 
receptę i bez problemu otrzymywał nową. Na kształt dokumentu wpłynęła 
również podpisana w 1971 roku Konwencja Organizacji Narodów Zjedno-
czonych o substancjach psychotropowych (przede wszystkim powodując wy-
dłużenie listy substancji, które powinny być pod nadzorem). 

3 Stenogramy dostępne są za pośrednictwem bazy: https://api.parliament.uk/historic-hansard/
bills/misuse-of-drugs-bill
4 Tamże.
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W dalszej części tekstu chciałabym przedstawić narracje występujące  
w parlamencie brytyjskim, zgodnie z przyjętym przeze mnie schematem ana-
lizy narracyjnej, uwzględniającym rekonstrukcję struktury narracyjnej, a na-
stępnie odniesienie jej do ogólnej struktury wartości.

KONTEKST

Jak wspomniałam na początku, bezpośrednią przyczyną podjęcia prac 
nad omawianą ustawą był powiększający się problem niekontrolowanego 
przepisywania przez lekarzy leków kontrolowanych, co doprowadzało do 
wzrostu uzależnień od tych substancji. Pojawia się również coraz więcej leków 
mających działanie psychoaktywne i uzależniające, co staje się problemem nie 
tylko na Wyspach Brytyjskich i doprowadza do podpisania w 1971 roku Kon-
wencji OZN o środkach psychotropowych. 

Jednak nie tylko względy medyczne są ważnym tematem na początku lat 
70-tych. W trakcie poprzedniej dekady zażywanie substancji psychoaktyw-
nych stało się coraz popularniejsze wśród młodych osób. Rozwijają się subkul-
tury młodzieżowe, których elementem jest zażywanie określonego narkotyku 
(np. amfetaminy wśród Modsów). Również idole nastolatków jak np. muzycy 
rockowi (Beatlesi czy Rolling Stonesi) zażywają substancje psychoaktywne da-
jąc tym samym przykład swoim fanom. 

Podsumować można, że problem uzależnień się powiększa – wśród osób 
w średnim wieku z powodu nadużywania leków o działaniu psychotropowym, 
wśród młodych ze względu na zażywanie nielegalnych substancji. Ustawa Mi-
suse of Drugs Act ma na celu odpowiedzieć na te problemy. 

NARRACJE

Chociaż w obu Izbach prezentowane narracje były przejawem stanowi-
ska konkretnej osoby, nie partii, to przedstawię je z podziałem na Izby. Jak 
wspominałam wcześniej Izba Gmin jest organem wybieralnym i zasiadają 
w niej przedstawiciele partii politycznych, natomiast Izba Lordów ma stały 
skład, uwarunkowany tradycją. Z tego powodu podział na narracje przedsta-
wiane w obu Izbach pozwoli np. na porównanie czy przedstawione różnice 
mają wpływ na prezentowane narracje. 
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Izba Gmin

1. Fabuła: Przede wszystkim należy skupić się na karaniu przestępców 
(produkcja, przemyt), osoby uzależnione potrzebują raczej pomocy. Powinno 
się też rozróżniać kto jest uzależniony (i potrzebuje rehabilitacji), a kto eks-
perymentuje (i należy postawić na środki edukacyjne). Należy stworzyć też 
komisje, które będą badały rynek narkotyków i na bieżąco reagowały na nowe 
narkotyki oraz monitorowały badania na temat szkodliwości poszczególnych 
substancji. Kontrolą powinni zostać również objęci lekarze, którzy przepisują 
środki niekoniecznie zgodnie z zastosowaniem – powinno się też zakończyć 
podział na illegal drugs (narkotyki) i drugs (leki) bo wszystkie drugs mogą być 
niebezpieczne jeśli są użyte niezgodnie z przeznaczeniem. Należy się też skupić 
na rozwiązaniu innych problemów, które skłaniają ludzi do sięgania po narko-
tyki (np. nieumiejętność radzenia sobie z osobistymi problemami/trudnymi 
sytuacjami).

Postacie: Wrogami są producenci i przemytnicy narkotyków, również 
niektórzy lekarze, którzy z różnych powodów przepisują substancje kontrolo-
wane niezgodnie z przeznaczeniem, ofiarami są natomiast osoby uzależnione 
i osoby będące w grupie ryzyka – ze względu na ich trudną sytuację życiową. 
Narkotyki czy leki nie są jasno wskazane jako wrogowie czy bohaterowie, ich 
charakter jest neutralny i zależy od tego czemu i w jakich ilościach są stoso-
wane. W ogóle w przeciwieństwie do narracji polskich czy amerykańskich 
narkotyki nie są personifikowane i ciężko zakwalifikować je jako postać. 

Morał: Należy stworzyć rozbudowany system polityki narkotykowej, 
obejmujący wiele aspektów (jak walka z przestępczością, ale też rehabilitacja 
i edukacja). 

2. Fabuła: Młodzi ludzie mają prawo eksperymentować i należy się  
z tym pogodzić. Nie ma sensu przepełniać nimi więzień. Nie można umiesz-
czać młodych ludzi w więzieniach za coś, co jest akceptowalne społecznie  
w ich środowisku. Młody człowiek może faktycznie stać się przestępcą po 
takim doświadczeniu. Należy się skupić na pomocy młodym ludziom, aby 
wyszli z uzależnień. Jest za mało osób wyszkolonych do pomocy im (lekarzy, 
terapeutów, pracowników społecznych, młodzieżowych). Aby dać młodym 
ludziom szansę na powrót do normalności, należy skupić wysiłki na stwo-
rzeniu systemu pomocy. Ponadto narkotyki mogą mieć pozytywny wpływ 
na zdrowie, jeśli użyte są z rozsądkiem, dlatego należy się zająć badaniami 
nad nimi. Ustawa jest wyrazem hipokryzji – uderza w narkotyki, które nie są 
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akceptowane społecznie i w te, które są modne wśród młodych, ale nic nie 
robi z innymi, z popularnymi wśród ludzi w średnim wieku (np. nie obejmu-
je nikotyny). Jeśli ma być jakiś podział, to na narkotyki szkodzące zdrowiu  
i nieszkodzące mu.

Postacie: Młodzi ludzie występują tutaj jako ofiary zakazów starszych 
oraz braków w systemie pomocy osobom uzależnionym.

Morał: Należy pozwolić młodym samym decydować o sobie i pomagać 
im, zamiast karać. System powinien być równy dla wszystkich – regulacje 
powinny dotyczyć wszystkich szkodliwych substancji, a nie tylko tych popu-
larnych wśród młodych ludzi. 

3. Fabuła: Być może są jakieś czynniki osobowościowe czy społeczne 
(zazwyczaj uzależnieni należą do najniższych warstw społecznych) wpływające 
na podatność na uzależnienia, ale to tylko część problemu. Przede wszystkim 
należy edukować społeczeństwo. Ludzie zażywają też narkotyki dlatego, że 
przestali wierzyć w wartości społeczne – przede wszystkim w pieniądze. Chcą 
żyć, a nie poświęcać swoje życie dla emerytury (której dożyją lub nie). Za-
ostrzanie prawa narkotykowego jest ryzykowne, uzależnieni nie są z natury 
kryminalistami, ale mogą się nimi stać aby zdobyć narkotyk z czarnego rynku. 
Ten problem ma Ameryka, ale Wielka Brytania jeszcze nie – nie wolno do 
tego dopuścić!

Postacie: Ofiarami są osoby z niższych warstw społecznych, którym brak 
edukacji na temat szkodliwości narkotyków, a ponadto ich życie jest ciężkie  
i sięganie po substancje psychoaktywne jest dla nich jakąś formą radzenia so-
bie z rzeczywistością. Są również ofiarami polityki narkotykowej, która może 
spowodować, że staną się kryminalistami, którymi nie są. 

Morał: Polityka narkotykowa powinna opierać się na edukacji, nie karach. 

4. Fabuła:  Należy zauważyć, że problem nie dotyczy tylko Londynu. 
Oczywiście jest tam największy, ale są tam też różne formy profilaktyki i po-
mocy, czego brakuje na prowincji, a na niej też rozwija się problem uzależnień.

Postacie: Ofiarami są osoby mieszkające na prowincji, które pozbawione 
są systemu pomocy. 

Morał: Należy zadbać o równy dostęp do pomocy osobom uzależnio-
nym, nie skupiać się jednie na metropoliach.

5. Fabuła: Chemiczna strona uzależnień to jedno, ale przede wszystkim 
trzeba skupić się na problemie ludzkim i na ludziach. Ponadto powinno się 
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też spojrzeć na problem palenia papierosów i spożywania alkoholu. Narkotyki 
są problemem, ale relatywnie mniejszym od innych używek. Patrząc na Stany 
Zjednoczone – mają bardzo drakońskie prawa, a problem jest tam nieskoń-
czenie większy niż w Wielkiej Brytanii, więc chyba to nie jest kwestia zakazów 
i kar. Priorytetem powinny być dzieci i kary za nakłanianie nieletnich do 
narkotyków powinny być najbardziej surowe.

Postacie: Wrogami są osoby nakłaniające dzieci do zażywania narkoty-
ków. Ofiarami natomiast jest całe społeczeństwo, ponieważ prawo skupia się 
na problemach relatywnie mniej istotnych.

Morał: W polityce narkotykowej należy skupić się na ochronie dzieci i na 
faktycznym zagrożeniu/wielkości problemu. 

6. Fabuła: Należy stworzyć takie prawo, które będzie akceptowane 
przez społeczeństwo i przestrzegane. Społeczeństwo robi się coraz bardziej 
liberalne i powinno się wziąć to pod uwagę. Być może należy wprowadzić 
osobne regulacje dotyczące konopi, bo są mniej niebezpieczne niż heroina 
czy amfetamina. Nie ma też naukowych dowodów, że marihuana prowadzi 
do ciężkich narkotyków – a w zasadzie w takim samym stopniu prowadzi 
jak alkohol czy papierosy albo mleko lub woda. Powinno się też rozróżniać 
posiadanie narkotyków i nakłanianie do stosowania narkotyków – to dwa 
różne przestępstwa. Narkotyki mogą mieć też swoje zastosowanie medyczne  
i należy o tym pamiętać (np. LSD jest skuteczne w terapiach problemów na 
tle psycho-seksualnym).

Postacie: Ciężko w tej narracji wskazać wrogów, bohaterów lub ofiary. 
Właściwie wszystkie podmioty występują tu w neutralnej roli. 

Morał: Prawo powinno być akceptowalne społecznie, więc tworząc je 
należy słuchać potrzeb społeczeństwa. 

7. Fabuła: Osoby publiczne mają duży wpływ na zachowanie innych, 
dlatego powinny być bardziej odpowiedzialne. Niezależnie od tego czy ktoś 
jest przywódcą religijnym czy gwiazdą muzyki powinien dodatkowo odpo-
wiadać karnie za zachęcanie do narkotyków.

Postacie: W narracji wskazywane są osoby publiczne, zwłaszcza muzycy 
(z nazwy wymienieni Rolling Stonesi) jako wrogowie – osoby, które swoim 
publicznym zachowaniem zachęcają do zażywania narkotyków. 

Morał: Należy karać osoby publiczne za zachęcanie do narkotyków. 
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Izba Lordów

1. Fabuła: Należy wziąć pod uwagę perspektywę młodych. Nie można 
traktować marihuany jak innych narkotyków, bo młodzi wiedzą, że nie jest 
niebezpieczna, więc pomyślą też, że i inne narkotyki nie są niebezpieczne, nie 
będą ufać, jeśli poczują się okłamani/oszukani. Powinno się zalegalizować ma-
rihuanę, bo w ten sposób można kontrolować jej skład i skuteczniej zwalczać 
silne narkotyki. Nie jest ona bardziej niebezpieczna od alkoholu czy papiero-
sów, więc powinny dotyczyć jej takie same zapisy.

Postacie: Ofiarami są młodzi ludzie traktowani paternalistycznie, wroga-
mi natomiast politycy, którzy chcą budować politykę narkotykową opartą na 
przesądach, nie na faktach. 

Morał: Polityka narkotykowa, jeśli ma chronić, powinna uwzględniać 
różnorodność substancji i regulacje powinny być zależne od faktycznej ich 
szkodliwości. 

2. Fabuła: Należy załagodzić politykę wobec konopi. Występowały one 
w Biblii, ponadto to rośliny, czyli dzieło Boga. Nie ma religijnie moralnych 
podstaw do zakazu uprawiania i zażywania konopi. 

Postacie: Konopie występują tu jako ofiara ludzkich uprzedzeń. 
Morał: Należy uwzględnić w polityce narkotykowej wartości religijne. 

3. Fabuła: Nie można wprowadzać takich samych regulacji wobec nar-
kotyków (konopi) jak wobec alkoholu czy papierosów, ponieważ alkohol i pa-
pierosy są stosowane przez dorosłych, rozsądnych ludzi, a po narkotyki sięgają 
młodzi i słabi. 

Postacie: Bohaterami są ludzie starsi, którzy mają obowiązek nauczyć 
młodych, co jest dobre, a co złe. 

Morał: Polityka narkotykowa powinna być oparta na doświadczeniu 
osób dojrzałych. 

WNIOSKI

Chociaż tematem artykułu jest dyskurs na temat polityki narkotyko-
wej w Wielkiej Brytanii to nie sposób pominąć odwołań do amerykańskiej 
polityki narkotykowej, która kształtuje prawo międzynarodowe. Zwłaszcza,  
że już sami politycy brytyjscy odwoływali się do zapisów amerykańskich uwa-
żając je za bardzo szkodliwe i ciągnące za sobą wiele negatywnych skutków. 
Już w opisie materiału badawczego wskazałam, że stenogramy amerykańskie  
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i brytyjskie znacząco się różnią. Nie tylko w samej w formie, ale także w treści  
narracji oraz wartościach, do których się one odwołują. Trudno doszukać się 
tutaj argumentacji ekonomicznej czy związanej z uprzedzeniami rasowymi. 
Nie sposób też uznać, że Wielka Brytania wzorowała się na rozwiązaniach 
amerykańskich, skoro Stany Zjednoczone były wskazywane jednak jako nega-
tywny przykład kraju, który nie poradził sobie z problemem. 

Interesujące jest natomiast odniesienie narracji brytyjskich do interakcjo-
nistycznych koncepcji Howarda Beckera (2009). Wśród jego zainteresowań 
leżał proces ustalania reguł postępowania. Uważał on, że zasady wyprowadza-
ne są z wartości ważnych dla danego społeczeństwa. W przypadku polityki 
narkotykowej Stanów Zjednoczonych były to etyka protestancka i wartości 
humanitaryzmu. Jak pokazuje analiza stenogramów amerykańskich, wartości 
te faktycznie odegrały rolę podczas debaty z lat 80-tych, jednak już nie w dys-
kusji prowadzonej w 2020 roku. Wydaje się prawdopodobne, że w ciągu tego 
czasu centralne wartości społeczeństwa amerykańskiego mogły ulec zmianie. 
Również wskazane przez Beckera powody prohibicji w Stanach Zjednoczo-
nych nie muszą być tożsame z powodami brytyjskimi – to inne społeczeństwo 
i, chociaż bliskie kulturowo, może stawiać inne wartości w centrum. Analiza 
narracji zawartych w stenogramach brytyjskich wskazuje na to, iż tamtejsi 
politycy zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z procesem przemian war-
tości społecznych. Dość często pojawia się przeciwstawienie ludzi młodych  
i ich wartości oraz ludzi starszych, czasem wynika z tego wskazówka, by usza-
nować poglądy młodych, innym razem argumentuje się, że starsi powinni 
być drogowskazem dla młodych. W obu jednak przypadkach podkreślane 
są różnice pokoleniowe. Część polityków wskazuje również na ogólną libe-
ralizację poglądów społeczeństwa, nie tylko w zakresie narkotyków, ale także  
w innych kwestiach obyczajowych. Postuluje się tu, by tworząc prawo słu-
chać głosu opinii publicznej, ponieważ jeśli nie będzie miało ono poparcia  
w społeczeństwie, to nie będzie przestrzegane, a tym samym będzie psuło pra-
wo w ogóle (skoro tych zapisów nie trzeba przestrzegać, to czemu inne tak).  
W końcu niektórzy politycy wskazują, że wpływ na zwiększony popyt na środ-
ki psychoaktywne ma zmiana w mentalności ludzi, których nie zadowala już 
praca na emeryturę, której być może dożyją, ale życie „tu i teraz”. 

Ostatnia uwaga skłania do zastanowienia się na tezą Johna Frendreisa  
i Raymonda Tatalovicha (2020), którzy w artykule „Postmaterialism and re-
ferenda voting to legalize marijuana” argumentowali, że zmiany zachodzące 
w amerykańskich prawach stanowych względem marihuany spowodowane 
są przejściem tamtejszego społeczeństwa od wartości materialistycznych do 
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postmaterialistycznych. Odwoływali się przy tym do poglądów Ronalda In-
gleharta, który opisywał tę zmianę jako odejście od takich wartości jak np. 
bezpieczeństwo ekonomiczne na rzecz „samospełnienia” i osobistego wyboru. 
Wydaje się, że może mieć to również zastosowanie do społeczeństwa brytyj-
skiego i tłumaczyć zmiany, o których mówią sami politycy.

Warto też zauważyć, że w samej dyskusji rozmywa się główna przyczyna 
podjęcia debaty. Została ona zapoczątkowana ze względu na problem braku 
kontroli nad receptami na substancje psychoaktywne. Jednak w samej dys-
kusji ten wątek nie dominuje. Wydaje się on być raczej pretekstem do pod-
jęcia dyskusji nad zdecydowanie ogólniejszym tematem jakim jest przemiana 
obyczajowa.  

Jednak nastawienie brytyjskiego społeczeństwa (a przynajmniej jego 
młodszej części) nie wpłynęło na wprowadzenie łagodniejszego prawa,  
a więc politycy kierowali się w swoich decyzjach wbrew temu, co sami mówili. 
Przyczyn tego może być wiele, np. średnia wieku parlamentarzystów, którym 
bliższe jednak były jeszcze wartości starszego pokolenia, albo przekonanie, że 
sytuacja naprawdę wymyka się spod kontroli i pojawiły się problemy, któ-
re należy rozwiązać. Nie bez znaczenia na pewno też było podpisanie Kon-
wencji OZN o środkach psychotropowych, która obligowała kraje, które ją 
ratyfikowały do wprowadzenia określonych rozwiązań. To, co jednak warto 
podkreślić, że w dyskursie brytyjskim brakuje narracji, które można byłoby 
określić mianem „restrykcyjnych”. Brytyjscy politycy skupiali się głównie na 
narracjach odwołujących się do pozytywnych wartości, widząc w ludziach 
uzależnionych osoby chore, które potrzebują pomocy lub szanując poglądy 
młodych. Jest to nietypowe w narracjach na temat polityki narkotykowej –  
zarówno w dyskursie amerykańskim, jak i polskim, dość powszechne były 
narracje odwołujące się negatywnych emocji, takich jak strach, gdzie narko-
tyki, a także osoby je zażywające były przedstawiane w kategoriach kryminal-
nych czy nawet zbrodniczych.

Można w tym dostrzec pewną ciągłość polityki narkotykowej Wielkiej 
Brytanii i przekonań na temat tego, jakie prawo powinno być i jakim celom 
ma służyć, a także jak powinna wyglądać debata parlamentarna. Jak pisałam 
we wstępie pierwsze próby uregulowania narkotyków podjęto pod koniec  
XIX wieku, kiedy powołano dwie komisje mające zbadać czy prohibicja opium 
i marihuany to dobre rozwiązanie (por. Davenport-Hines 2006). Obie komi-
sje sporządziły potężne raporty podsumowujące rozmowy z szeregiem osób 
różnych profesji i zalecając odstąpienie od pomysłu wprowadzenia prohibi-
cji. Argumentowały one, że przyniesie to szkody lokalnym społecznościom 
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kolonii brytyjskich, które używają tych substancji np. jako elementu medycy-
ny ludowej. Wskazywano również na takie konsekwencje jak rozwój czarnego 
rynku. Raporty stanowiły podstawę liberalnej polityki narkotykowej w tam-
tym okresie. Można uznać, że brytyjscy politycy w swoich decyzjach kierowali 
się realizmem i pragmatyzmem. Również i w debacie lat 70-tych te wartości są 
widoczne – dyskusja brytyjska nie jest zdominowana odwołaniami do emocji, 
a argumentami odwołującymi się do wiedzy naukowej i „zdrowego rozsądku”. 

Na zakończenie warto odnotować obecność wątków religijnych  
w narracjach Izby Lordów. Nie były to liczne głosy i prawdopodobnie były 
spowodowane zasiadaniem w tym gremium osób duchownych. Nie wydaje 
się, by miały duży wpływ na kształtowanie polityki narkotykowej, jednak po-
jawiały się i nie należałoby ich pomijać.
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 Imperium Brytyjskie u szczytu swojej potęgi było często określane mianem 
„imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”, gdyż dzięki jego rozległości ge-
ograficznej zawsze istniało takie terytorium, do niego należące, gdzie trwał dzień. 
Ekspansja polityczna, kulturowa i ekonomiczna Wielkiej Brytanii, począwszy od 
wieku XVI, odegrała w historii świata niezwykle istotną rolę. W wieku XX, po obu 
wojnach światowych, na skutek wielu zdarzeń o charakterze prawnym, ekonomicz-
nym, społecznym i kulturowym, Imperium Brytyjskie zaczęło chylić się ku upadko-
wi. Dwie pierwsze dekady XXI wieku zakończyły się zaś opuszczeniem przez Wielką 
Brytanię struktur Unii Europejskiej i ogłoszeniem kierunku rozwoju w dziedzinie 
polityki bezpieczeństwa, obronnej, współpracy rozwojowej i zagranicznej do 2030 
roku. Ta ambitna strategia, zwana wizją „globalnej Brytanii”, zakłada przeorgan-
izowanie Albionu w innowacyjne państwo, silnie zaangażowane w świecie, w wymi-
arze militarnym, handlowym oraz dyplomatycznym. 

 Należy więc zwrócić uwagę na stale ewoluujące koncepcje i wpływy poli-
tyczne, ekonomiczne i kulturowe Wielkiej Brytanii w polityce światowej oraz we-
wnętrznej (co uaktualnia obecna sytuacja), a jednocześnie podkreślenie przez nią 
swoistej „rewizji” tradycyjnego spojrzenia na istnienie i ewoluowanie Albionu.  
W przeciwieństwie do tego, co marzyło się wielu  politykom i twórcom, Albion,  
to zaś pojęcie i twór nie tyle stabilny, lecz raczej dynamiczny i wciąż ewoluujący,  
a także pomimo stopniowego ustępowania w sferze tradycyjnej polityki  
mocarstwowej, nieustannie wywierający wpływ na rozwój 
polityczny oraz społeczny we współczesnym świecie.  
Z tego względu, wyrażamy nadzieję, że niniejsza 
monografia będzie stanowiła opracowanie prak-
tycznie i przydatne na gruncie omawianej  
tematyki. 




