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REWOLUCJA JAKO PRZEJAW ZMIANY SPO£ECZNEJ
1. ZMIANY W WIADOMOCI OGÓ£U PRZYCZYN¥ WIELKICH
PRZEWROTÓW
Rewolucje mo¿na uznaæ za najbardziej spektakularny przejaw zmiany spo³ecznej. Czyn rewolucyjny jest dramatycznym zerwaniem czasu historycznego,
diametralnie zmienia strukturê spo³eczn¹ oraz oddzia³uje na zachowania jednostek. Mo¿na w tym miejscu przywo³aæ s³owa Alexisa de Tocquevillea, który zauwa¿y³  w odniesieniu do rewolucji francuskiej  i¿ budzi³a ona w umys³ach
ludów niejasn¹ wiadomoæ, ¿e nastêpuj¹ nowe czasy, p³odne w przemiany i reformy [ ]1.
Rewolucja stanowi zatem szczytow¹ formê samotransformacji spo³ecznej,
uwiadomienia sobie spo³ecznych ambicji i transformacji. Wszystko to, co nie
potrafi siê dostosowaæ do nowych warunków, ginie. Tak jest w przyrodzie, co
potwierdza proces ewolucji, ale równie¿ w systemach spo³ecznych i pañstwowych, czego dowodzi rewolucja francuska czy sowiecka. Wydaje siê, ¿e tak jak
gor¹czka jest nieodzownym elementem prowadz¹cym ku zdrowiu, dowodz¹cym
walki organizmu z chorob¹, tak te¿ rewolucja prowadzi do uzdrowienia relacji
spo³ecznych. Choæ czêsto to uzdrowienie jest chwilowe i prowadzi w ostatecznoci do zag³ady.
Trzymaj¹c siê w dalszym ci¹gu terminologii medycznej, mo¿na zauwa¿yæ,
jak zgubna w skutkach mo¿e byæ z³a diagnoza i z³e w wyniku tego leczenie. Jeli
jeszcze do³o¿y siê do tego z³ych lekarzy, to efekt koñcowy jest ³atwy do przewidzenia. Porównanie dotyczy tak¿e spo³eczeñstw i narodów. Wyranie zwi¹zane
to jest równie¿ z rewolucj¹, po której ci, którzy j¹ poprowadzili, szybko zostaj¹
usuniêci w cieñ, idee rewolucyjne zaczynaj¹ realizowaæ koniunkturalici zamie1

A. de Tocqueville, Dawne rz¹dy i rewolucja, Wydawnictwo Hachette Polska, Warszawa
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niaj¹cy jeden s³aby i niedostosowany system na drugi, czêsto gorszy, zapewniaj¹c
sobie wieloletni¹ w³adzê absolutn¹.
Analizuj¹c rewolucjê na tle innych zmian spo³ecznych, mo¿na dostrzec, i¿
jest to wydarzenie o konsekwencjach holistycznych, prowadz¹ce do przekszta³cenia ca³ej tkanki spo³ecznej, a wiêc polityki, gospodarki, kultury oraz osobowoci jednostek. W ka¿dym z przywo³anych aspektów, dokonuj¹ce siê zmiany maj¹
charakter fundamentalny oraz ¿ywio³owy. W krótkim czasie obserwuje siê radykalne zmiany. Ponadto, wydarzenie rewolucyjne jest istotn¹ cezur¹ w historii spo³ecznej, pamiêæ o nim przechowywana jest bardzo d³ugo w spo³ecznej wiadomoci. Poza tym, rewolucjê mo¿na uznaæ za wa¿ne wydarzenie z punktu widzenia
psychologii spo³ecznej, wywo³uje powszechny entuzjazm, wzbudza nadziejê na
zmianê istniej¹cego porz¹dku, kreuje  czasem utopijne  wizje przysz³oci. Do
tego wszystkiego konieczne jest zdecydowanie w projektowaniu przysz³oci, choæby bardzo mglistej, ale odpowiadaj¹cej duchowi oczekiwañ spo³ecznych w danym czasie i miejscu.
Patrz¹c na historiê ludzkoci, nale¿y stwierdziæ, i¿ wybuchy rewolucyjne nie
s¹ wydarzeniami równomiernie roz³o¿onymi w historii wiata. Przez wieki cz³owiek nie buntowa³ siê przeciwko niczemu b¹d nikomu, gdy¿ akceptowa³ swój
los i nie wyobra¿a³ sobie innego. Dopiero grecka myl, od Platona pocz¹wszy,
wzbudzi³a w cz³owieku pytania i powolne odpychanie dotychczasowych dogmatów. Cz³owiekiem jest tak¿e niewolnik  jak¿e g³êboka myl rewolucyjna w tym
tkwi³a! Demokracja grecka? Czy¿ nie by³a czym w rodzaju wielkiej rewolucji
ówczesnych czasów, której idea³u do chwili obecnej wielu pañstwom i narodom nie
uda³o siê osi¹gn¹æ. Tam za, gdzie doskona³oæ by³a blisko, poprzez wojny i rewolucje zosta³a zniszczona, by zapewniæ w³adzê nielicznym i uprzywilejowanym.
Wydaje siê, ¿e gros z nich przypada na czasy nowo¿ytne, b¹d doprowadzi³o
do narodzin nowoczesnoci. Mowa o rewolucji angielskiej (1640), amerykañskiej
(1776) i francuskiej (1776). Rewolucja rosyjska (1917) rozpoczê³a okres komunizmu, za wydarzenia tzw. jesieni ludów (1989), zapocz¹tkowane w Polsce (1980),
doprowadzi³y do jego zakoñczenia.
2. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA IDEI REWOLUCYJNEJ
Podobnie jak wiele pojêæ z zakresu nauk spo³ecznych, tak¿e termin rewolucja ma swoje konotacje potoczne oraz naukowe. Rewolucja, jako wydarzenie
fundamentalne z punktu widzenia historii, zw³aszcza za jej konsekwencje, przenika do mylenia potocznego, oddzia³uj¹c na emocje. W ten sposób kreuje siê
mit rewolucyjny. Ponadto, termin ten przynale¿y do dyskursu naukowego,
zw³aszcza za socjologicznego. Potoczny sposób mówienia o rewolucji przekszta³ca siê w jej wizjê teoretyczn¹, swoisty paradygmat, w obrêbie którego wyjaniane
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s¹ czynniki sprawcze, analizowany przebieg oraz ocena konsekwencji. W tym
przypadku mo¿na mówiæ o wykszta³caniu siê teorii rewolucji.
Oba dyskursy, potoczny i naukowy, stanowi¹ integraln¹ czêæ analizy spo³ecznej, opisuj¹c motywy ludzkich dzia³añ oraz sposoby organizacji spo³eczeñstwa. Dla ka¿dego socjologa jest oczywistoci¹, ¿e teoria spo³eczna, w tym przypadku teoria rewolucji, jest jedynie nieco bardziej wysublimowan¹ wersj¹ mylenia potocznego, bowiem tylko poprzez mylenie potoczne mo¿e porwaæ masy
i zrealizowaæ cele. Eksplikuje oraz teoretyzuje ludzkie emocje oraz dynamizm
dzia³ania. Równoczenie potrafi to mylenie przetransformowaæ, racjonalizuj¹c
powszechne postrzeganie rewolucji, dostrzegaj¹c g³êbsze jej uwarunkowania.
Pojêcie rewolucji, w jej wspó³czesnym kszta³cie, wi¹¿e siê z wydarzeniami
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1798). Mo¿na powiedzieæ, ¿e stanowi ona archetyp tego terminu. Od tego momentu pos³ugiwano siê nim dla opisania fundamentalnych wydarzeñ w ¿yciu spo³eczeñstw, radykalnie przekszta³caj¹cych istniej¹cy
porz¹dek rzeczy we wszelkich jego wymiarach. Najbardziej dobitnym tego przyk³adem s¹ prace Karola Marksa, dziêki którym pojêcie rewolucji nabra³o wymiaru ideologicznego, stanowi¹c krytykê systemu kapitalistycznego oraz oferuj¹c
w zamian alternatywê w postaci projektu komunistycznego. Niemniej Marksa trzeba jak najbardziej postrzegaæ jako cz³owieka ostrzegaj¹cego rz¹dz¹cych o nieuchronnie zbli¿aj¹cym siê buncie. Wcale nie postulowa³ a¿ tak wielkich zmian,
w swych pracach diagnozowa³ sytuacjê i pokazywa³ alternatywê na wypadek skostnienia i nieczu³oci kapitalistów. Razem z F. Engelsem wykazywali rzeczy oczywiste. Im bardziej zabierano godnoæ robotnikowi i pozbawiano go mo¿liwoci
przetrwania, tym bardziej zbli¿a³a siê groba nieuchronnej rewolucji. Poniewa¿,
zdaniem Marksa i Engelsa, musia³o do niej dojæ, tym bardziej nale¿a³o przedstawiæ wizjê alternatywn¹, wizjê spo³eczeñstwa nowoczesnego, gdzie godnoæ cz³owieka winna byæ traktowana z nale¿yt¹ atencj¹.
Postrzeganie rewolucji jako wa¿nej cezury w dziejach spo³ecznych nast¹pi³o
w XX wieku2. W jej miejsce zaczê³o wchodziæ pojêcie kryzysu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e rewolucje najczêciej nie koñcz¹ siê w taki sposób, o jakim marzyli
rewolucjonici. Czêsto przynosz¹ jeszcze wiêksze nierównoci, wiêksz¹ niesprawiedliwoæ oraz ucisk. Ponadto, uprawomocnione sta³o siê pytanie, dlaczego ka¿da
rewolucja przynosi ze sob¹ przemoc, terror i zniszczenie, a wiêc rzeczy, przeciwko
którym pierwotnie wystêpowa³a. Jak to mo¿liwe, ¿e szlachetne idee zmiany spo³ecznej, których wyrazicielami s¹ rewolucjonici, zastêpowane s¹ dyktatur¹ t³umu?
Rewolucja nadal postrzegana jest jako wydarzenie zrywaj¹ce ci¹g³oæ spo³eczn¹,
niemniej jednak wyzbyt¹ celowoci oraz g³êbszego sensu. Pojawia siê widzenie
jej jako wydarzenia szkodliwego, z którym zwi¹zanych jest wiêcej obaw ni¿ na2

Por. P. Sztompka, Socjologia zmian spo³ecznych, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s. 281.
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dziei. Zreszt¹, wizja rewolucji jako z³a powszechnego nie jest nowa. Konserwatyci zawsze tak uwa¿ali, nawet jeli dostrzegali nieuchronnoæ zmian. To w³anie
terminem kryzys, dzi zarówno konserwatyci, jak i libera³owie, okrelaj¹ pewne
rewolucyjne zmiany, które zachodz¹ systematycznie na wiecie w XXI wieku.
3. REWOLUCJA ROZUMIANA DZI
Analizuj¹c wspó³czesne rozumienie rewolucji, mo¿na powiedzieæ, i¿ wywodzi siê ono z dwóch tradycji: historiozoficznej oraz socjologicznej. Model socjologiczny sprowadza siê do wykazania kierunków oraz celu rewolucji, mechanizmów sprawczych oraz rodków s³u¿¹cych zmianie spo³ecznej. Mo¿na zatem
powiedzieæ, ¿e jest to wizja, która uwypukla ludzk¹ kreatywnoæ w procesie przemian spo³ecznych, neguj¹c postrzeganie historii jako procesu, który toczy siê
wed³ug jakich ustalonych logicznie schematów.
Obie przywo³ane wy¿ej tradycje determinuj¹ wspó³czesne rozumienie pojêcia rewolucja. Rozumie siê j¹ jako fundamentalne przekszta³cenie spo³eczne
o szerokim zakresie oraz g³êbokoci zmiany. W tym ujêciu rewolucja stanowi
synonim reformy, bêd¹c zdefiniowana jako nag³a, radykalna zmiana w politycznej, spo³ecznej i ekonomicznej strukturze spo³eczeñstwa3 b¹d gruntowna, nag³a zmiana w strukturze spo³ecznej lub w jakim jej wa¿nym elemencie4.
W definiowaniu rewolucji zwraca siê tak¿e uwagê na przemoc oraz walkê,
jak równie¿ zakres dokonywanych zmian. W tym kontekcie mo¿na mówiæ, ¿e
rewolucja jest swoist¹ ewolucj¹ procesu spo³ecznego, prób¹ dokonania zmian
w konstytucji spo³eczeñstw za pomoc¹ si³y5, fundamentaln¹ zmian¹ spo³ecznopolityczn¹ dokonywan¹ przy u¿yciu przemocy6.
Definicje trzeciej grupy stanowi¹ syntezê tradycji historiozoficznej oraz socjologicznej, w zwi¹zku z czym mo¿na powiedzieæ, ¿e w sposób najbardziej trafny
opisuj¹ wspó³czesne podejcie do problematyki rewolucji. Wybitny myliciel, Samuel Huntington, którego pogl¹dy lokuj¹ siê w tym spektrum, postrzega rewolucjê
jako szybk¹, fundamentaln¹ i gwa³town¹ wewnêtrzn¹ zmianê obejmuj¹c¹ dominuj¹ce wartoci i mity spo³eczne, instytucje polityczne, strukturê spo³eczn¹, formy
przywództwa, dzia³ania rz¹dowe i politykê7. Warto przywo³aæ tak¿e definicjê An3

s. 542.
4

The Fontana Dictionary of Modern Thought, red. A. Bullock, O. Stallybras, London 1977,

H.P. Fairchild, Dictionary of Sociological and Related Sciences, Littlefield, Adams&Company, Totowa, NJ 1966, s. 259.
5 C. Johnson, Revolutionary Change, University of London Press, London 1968, s. 1.
6 T. Gurr, Why Men Rebel, Princeton University Press, Princeton 1970, s. 4.
7 S.P. Huntington, Political Order in Changing Societas, Yale University Press, New Haven
1968, s. 264.
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thonyego Giddensa, który rewolucjê postrzega jako proces zmian politycznych
przebiegaj¹cy poprzez obalenie istniej¹cego re¿imu i utworzenie nowego rz¹du8.
Dotychczasowe rozwa¿ania nad problemem rewolucji upowa¿niaj¹ do wykazania pewnych cech konstytutywnych tego fenomenu. Po pierwsze, rewolucja
dokonuje g³êbokich i fundamentalnych zmian, które stanowi¹ naruszenie istniej¹cego spo³ecznego stanu rzeczy. Po drugie, powodzenie rewolucji uwarunkowane
jest powszechn¹ mobilizacj¹ spo³eczn¹ oraz dostrzeganiem przez ogó³ spo³eczeñstwa szansy na zmianê jego dotychczasowego po³o¿enia. Po trzecie, z wiêkszoci¹ rewolucji zwi¹zana jest przemoc oraz przymus. Ten ostatni pogl¹d mo¿e
wydawaæ siê nieco problematyczny, jeli wemie siê pod uwagê konsekwencje
dzia³añ ruchów spo³ecznych w Europie rodkowej i Wschodniej, zaanga¿owanych w obalanie istniej¹cego porz¹dku. S³usznoæ ma zatem brytyjski historyk,
Hugh TrevorRoper, który zauwa¿y³, i¿ rewolucje 1989 roku by³y prawdziwymi
rewolucjami: powszechne bunty, pod wp³ywem których uzbrojone rz¹dy upada³y
jeden po drugim: narody odzyska³y utracon¹ wolnoæ9.
4. ETAPY REWOLUCJI
Obserwuj¹c przebieg najbardziej znanych rewolucji, które zosta³y ju¿ przywo³ane, doæ ³atwo mo¿na spostrzec jak bardzo ró¿ni¹ siê od siebie. W zwi¹zku
z tym, uprawnione jest pytanie, czy takie wydarzenia, jak rewolucja angielska,
amerykañska, francuska czy rosyjska maj¹ ze sob¹ co wspólnego?
Pierwsze socjologiczne próby opisania rewolucji zmierza³y do ustalenia
podobieñstw opisu10. Nauki spo³eczne, w tym socjologia, stoj¹ na stanowisku, i¿
ka¿da rewolucja sk³ada siê z jasno okrelonych etapów.
Najczêstszym powodem wybuchu spo³ecznego niezadowolenia s¹ problemy
ekonomicznofiskalne lub spo³eczne. Szczególnie aktywne w tym przypadku s¹
wybijaj¹ce siê klasy spo³eczne, najsilniejsze uczucia wydaj¹ siê rodziæ w piersiach mê¿czyzn  i kobiet  którzy ju¿ co zarobili albo tych, którzy przynajmniej
maj¹ za co prze¿yæ i którzy z gorycz¹ rozpatruj¹ niedoskona³oci spo³ecznie uprzywilejowanej arystokracji11.
Kolejny etap wrzenia rewolucyjnego to uaktywnienie siê intelektualistów
bêd¹cych prekursorami krytycznych i reformatorskich rozwi¹zañ. Na tym etapie
zauwa¿alny jest wzrost publikacji prezentuj¹cych pogl¹dy opozycyjne wobec rz¹dz¹cych. Zauwa¿alne s¹ pierwsze symptomy wiadomoci rewolucyjnej.

8

Por. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s. 732.

9 H. TrevorRoper, Europes New order, The Independent Magazine, 30 grudnia 1989, s.
10

Por. C. Brinton, Anatomy of Revolution, s. 254.
11 Tam¿e, s. 251.
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Wobec narastaj¹cej wiadomoci rewolucyjnej, rz¹dz¹cy podejmuj¹ próby
umiarkowanych reform, które w ich opinii maj¹ roz³adowaæ narastaj¹cy zamêt
spo³eczny. Wobec faktu, i¿ najgorsz¹ chwil¹ dla z³ego rz¹du jest ta, w której zaczyna podejmowaæ reformy, podjête decyzje w opinii spo³ecznej odbierane s¹
jako spónione, jak równie¿ traktowane s¹ jako oznaka s³aboci.
Wobec nieumiejêtnoci skutecznego rz¹dzenia oraz poradzenia sobie z narastaj¹cym niezadowoleniem spo³ecznym, mamy do czynienia z parali¿em pañstwa12,
co stanowi ju¿ bezporedni przyczynek do przejêcia w³adzy przez rewolucjonistów. W nastêpstwie opisanych wy¿ej wydarzeñ nastêpuje upadek starego re¿imu
oraz ma miejsce ogólne podniecenie spo³eczne zwi¹zane z dokonan¹ zmian¹.
Wkrótce jednak w obozie rewolucjonistów dochodzi do pierwszych podzia³ów, zw³aszcza na tle zakresu przeprowadzanych zmian. Konserwatywni rewolucjonici optuj¹ za umiarkowan¹ zmian¹, podczas gdy radyka³owie stoj¹ na stanowisku koniecznoci g³êbokiego przekszta³cenia zastanego porz¹dku. Na tym tle
doæ mizernie wygl¹daj¹ centryci, a wiêc zwolennicy trzeciej drogi  miêdzy
postaw¹ zachowawcz¹ a radykalizmem dzia³ania.
Porewolucyjny marazm wród spo³eczeñstwa jest nie tylko wynikiem braku
realizacji postulatów rewolucyjnych, ale wynika tak¿e z tego, i¿ pogl¹dy umiarkowane wród elit rewolucyjnych zaczynaj¹ zwyciê¿aæ, co rodzi politykê syntezy
miêdzy tym, co stare, a tym, co nowe. Wobec powszechnie narastaj¹cego niezadowolenia, do g³osu dochodz¹ rodowiska skrajne, które odsuwaj¹ umiarkowanych od steru rz¹dów, rozpoczynaj¹c okres terroru. Za pomoc¹ si³y oraz przemocy wymuszony zostaje porz¹dek oraz wyrugowane pozosta³oci starego re¿imu.
W ostatnim okresie wrzenia rewolucyjnego potêpione zostaj¹ ekscesy radyka³ów, a nacisk przechodzi ze zmiany politycznej na postêp gospodarczy w obrêbie
stabilnych instytucji13.
Powy¿szy, teoretyczny model rewolucji przedstawia jej poszczególne stadia,
niemniej jednak nie odpowiada na pytanie dla socjologa najistotniejsze: jak to siê
dzieje, ¿e rewolucje wybuchaj¹. Na powy¿sze pytanie odpowiedzi udzieliæ mo¿e
teoria rewolucji przedstawiaj¹ca pojêciowy model zjawiska, wskazuj¹ca na g³ówne
determinanty prowadz¹ce do rewolucji oraz pokazuj¹ca wzajemne zale¿noci
miêdzy pocz¹tkiem, przebiegiem oraz jej konsekwencjami.
5. PODSTAWOWE PARADYGMATY REWOLUCJI
Brakuje jednolitoci w obrêbie teorii rewolucji. Czêæ z nich zwraca uwagê
na mobilnoæ oraz zaanga¿owanie dzia³aj¹cych jednostek, inne za skupiaj¹ siê
12

Por. J.A. Goldstone, The comparative and historical study of revolutions, Annual Review of
Sociology (1982)8, s. 190.
13 Tam¿e, s. 192.
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na czynnikach sprawczych. W pierwszym przypadku uznaje siê, ¿e wybuch rewolucji nastêpuje z chwil¹ przekroczenia progu nagromadzonych niesprawiedliwoci
oraz napiêæ. Wówczas sprawc¹ rewolucji jest niezadowolone spo³eczeñstwo. Pozostaje alternatywa: zwyciê¿yæ i zmieniæ rzeczywistoæ albo polec w walce o prawa.
Rewolucja mo¿e byæ tak¿e rezultatem dzia³ania si³ zewnêtrznych. W tym
przypadku nie s¹ nimi niezadowolone masy spo³eczne, ale agitatorzy nak³aniaj¹cy do wybuchu rewolucji. Za pomoc¹ propagandy i ideologii oddzia³uje siê na
szerokie krêgi spo³eczne. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w tym przypadku rewolucje stanowi¹ dzie³o wywrotowców, z³owrogich geniuszy schlebiania i przymusu, prowokuj¹cych do u¿ycia si³y masy, które w innym wypadku nie by³yby tym
zainteresowane14.
Jak zatem widaæ, w powy¿szym kontekcie rewolucje nie wybuchaj¹, lecz s¹
wywo³ywane. wietnych przyk³adów na to nie trzeba daleko szukaæ, dowodzi
tego choæby wieczna wrêcz rewolucja na Kubie, podsycana zagro¿eniem amerykañskim, czy dzia³alnoæ komunistów w takich krajach jak PRL. Dzi mo¿na
do³o¿yæ jeszcze dzia³alnoæ s³u¿b specjalnych, zarówno obcego, jak i w³asnego
wywiadu. Spo³eczeñstwo w takich wypadkach jest tylko wykonawc¹ precyzyjnie
przygotowanych planów, bêd¹c absolutnie niewiadomym planu gry. Oczywicie,
jest to zwi¹zane z podsycaniem nieufnoci, a czasem wrêcz nienawici pomiêdzy
ludmi w ramach tego samego spo³eczeñstwa. Wróg ludu jest precyzyjnie dobierany, ludzie prawi i uczciwi poniewierani. Jest to jeden z lepszych sposobów na
likwidacjê przeciwników w³adzy rêkoma spo³eczeñstwa, z pewnym przewiadczeniem o dobrze wykonanej powinnoci.
Teorie odwo³uj¹ce siê do czynników sprawczych rewolucji, to przede wszystkim próba zrozumienia zjawiska od strony strukturalnej. Pierwsze za³o¿enie mówi
o tym, ¿e w ka¿dym spo³eczeñstwie s¹ du¿e grupy niezadowolonych, lecz musz¹
zostaæ spe³nione okrelone warunki, by niezadowolenie przekszta³ci³o siê w rewolucjê. W tym kontekcie rewolucja jest wyzwalana. Wybucha wówczas, gdy
nastêpuje erozja obozu w³adzy, poluzowanie rodków przemocy oraz widoczne
s¹ symptomy upadku pañstwa. Sytuacje rewolucyjne wi¹za³y siê z pojawieniem
siê politycznowojskowych kryzysów pañstwa i dominacji klasowej. Tylko dziêki stworzonym w ten sposób szansom, przywódcy i masy rewolucyjne mog³y
dokonaæ rewolucyjnych przekszta³ceñ15.
Zmodyfikowana wersja przedstawionego wy¿ej podejcia zak³ada, ¿e rewolucje wybuchaj¹ jedynie wówczas, gdy pojawiaj¹ siê nowe szanse oraz mo¿liwoci.
W tym kontekcie fundamentalne znaczenie ma mo¿noæ przekszta³cenia struk14
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tur oraz stosunków politycznych, porz¹dku prawnego oraz promocja podstawowych praw i wolnoci s³u¿¹cych samoorganizacji spo³eczeñstwa.
6. PRZEGL¥D TEORII REWOLUCJI
Autorem pierwszej nowoczesnej teorii rewolucji, powsta³ej w 1925 r., jest
Pitirim Sorokin16. Jego postrzeganie problemu rewolucji oparte jest na dowiadczeniach wydarzeñ rosyjskich 1917 r., w orbicie jego zainteresowañ s¹ wypaczenia zachowañ jednostek podczas rewolucji17. W nich upatruje podstawowe
mechanizmy sprawcze rewolucji, sprowadza je do sfery potrzeb i instynktów. Dla
Sorokina jest ona przejawem zmian w typowym ludzkim zachowaniu. Jak zauwa¿a myliciel, konwencjonalny strój cywilizowanego zachowania zostaje szybko
zrzucony i zamiast socius stajemy twarz¹ w twarz ze spuszczon¹ z ³añcucha besti¹18. Powstaj¹ce wynaturzenia prze³amuj¹ odruchy warunkowe, burz¹ pos³uszeñstwo, dyscyplinê, porz¹dek i cywilizowane formy zachowania i zamieniaj¹
istoty ludzkie w hordy szaleñców19.
W dalszym ci¹gu swoich rozwa¿añ Sorokin stawia fundamentalne pytanie
dlaczego?, udzielaj¹c na nie dwóch odpowiedzi: Bezporedni¹ przyczyn¹ rewolucji jest zawsze nasilenie «st³umienia» g³ównych instynktów wiêkszoci spo³eczeñstwa i niemo¿noæ uzyskania dla tych instynktów koniecznego minimum
zaspokojenia20. Drugie uzasadnienie wybuchu rewolucji dostrzega on w nadzwyczaj silnym «st³umieniu» najwa¿niejszych instynktów, albo st³umienie wielkiej ich liczby jest niezbêdne, aby dosz³o do wybuchu rewolucji [ ] Konieczne
jest tak¿e, aby «st³umienie» rozprzestrzeni³o siê, je¿eli nie na przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ, to przynajmniej na znaczn¹ czêæ spo³eczeñstwa21. Najwa¿niejsze instynkty
determinuj¹ce rewolucjê to: potrzeba zaspokojenia g³odu, bezpieczeñstwo jednostkowe, bezpieczeñstwo najbli¿szej rodziny, potrzeby seksualne, pragnienie
zabezpieczenia w³asnoci prywatnej oraz ochrony samoto¿samoci.
W dalszej czêci swoich rozwa¿añ Sorokin zwraca uwagê, i¿ grupy, które
broni¹ istniej¹cego porz¹dku spo³ecznego, musz¹ nie byæ w stanie powstrzymaæ
prób wywrotowych22. Jeli rz¹dz¹ce elity w³adzy posiadaj¹ wystarczaj¹c¹ si³ê
dzia³ania, wówczas pojawiaj¹ce siê zarzewie rewolucyjne zostanie b³yskawicznie zd³awione, za pojawiaj¹cy siê niepokój spo³eczny w najlepszym razie okre16
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lony zostanie jako niegrony rozruch. Sorokin s³usznie zauwa¿a, i¿ w epokach
przedrewolucyjnych dla obserwatora wrêcz uderzaj¹ca jest niesprawnoæ w³adz
i degeneracja uprzywilejowanych klas rz¹dz¹cych: obie okazuj¹ siê nieudolne
w sprawowaniu zwyk³ych funkcji w³adzy, nie mówi¹c ju¿ o si³owym przeciwstawieniu siê rewolucji23.
Na bazie teorii rewolucyjnej Sorokina doæ wyranie widaæ, i¿ powodzenie
rewolucji, a w³aciwie moment jej wybuchu, uwarunkowany jest dwoma czynnikami: narastaj¹cym buntem spo³ecznym oraz rosn¹c¹ s³aboci¹ w³adzy. Niemniej
jednak mówienie, ¿e rewolucja rozwi¹zuje st³umione instynkty spo³eczne, jest
stwierdzeniem na wyrost. Chaos, jaki towarzyszy okresowi porewolucyjnemu,
w znacznym stopniu utrudnia rozwi¹zanie podstawowych potrzeb spo³ecznych
i jednostkowych. W rezultacie narastaj¹ nastroje kontrrewolucyjne, które wynosz¹ do w³adzy ludzi bezwzglêdnych, dla których terror i przemoc s¹ podstawowym narzêdziem dzia³ania.
Na gruncie psychologicznych teorii rewolucji mówi siê o eksplikacji zjawiska na poziomie orientacji motywacyjnych oraz postaw spo³ecznych. Inaczej
mówi¹c, im wiêksza ró¿nica pomiêdzy sposobem, jak jednostka postrzega swoj¹
spo³eczn¹ i egzystencjaln¹ potencjalnoæ, a jej po³o¿eniem w danym momencie,
tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e wobec podobnego po³o¿enia szerokich mas
spo³ecznych dojdzie do wybuchu rewolucji24.
W teoriach, które zwracaj¹ uwagê na aspekt psychologiczny, za najbardziej
wa¿k¹ uchodzi myl, która podkrela fakt, i¿ ludzie odczuwaj¹ potrzebê osi¹gania
pewnego poziomu sukcesu. Jeli sami siebie uwa¿aj¹ za biednych i uwa¿aj¹ to
po³o¿enie za zrz¹dzenie losu b¹d boski wyrok, nie nale¿y spodziewaæ siê, ¿e
w takim rodowisku dojdzie do wrzenia rewolucyjnego. Niezadowolenie spo³eczne
rodzi siê wówczas, jeli ludzie nabieraj¹ wiadomoci, w jakim znajduj¹ siê po³o¿eniu, a jednoczenie dostrzegaj¹, w jakim mogliby siê znajdowaæ, gdyby spe³nione zosta³y odpowiednie warunki samorealizacji. Poczucie narastaj¹cej niesprawiedliwoci jest w tym przypadku kategori¹ kluczow¹25. Jak trafnie zauwa¿y³
Ryszard Kapuciñski, potrzebna jest wiadomoæ ubóstwa i wiadomoæ ucisku
oraz przekonanie, ¿e ubóstwo i ucisk nie s¹ naturalnym porz¹dkiem tego wiata.
Ciekawe jest to, ¿e w tym wypadku samo dowiadczenie ubóstwa, niewa¿ne jak
bolesne, nie jest wystarczaj¹ce26.
Warto podj¹æ próbê wnikniêcia w etiologiê tego zjawiska. Pierwsza refleksja, jaka siê nasuwa, to fakt, i¿ osi¹gniêcia jednostki (masy spo³ecznej) pozostaj¹
23
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w d³ugim okresie niezmienne, podczas gdy aspiracje maj¹ tendencjê rosn¹c¹. Nie
bez znaczenia w tym przypadku jest wp³yw nowych ideologii oraz pr¹dów doktrynalnych, jak równie¿ wierzeñ religijnych. Poziom ¿ycia w tym przypadku nie
ulega zmianie, wzrastaj¹ jednak oczekiwania spo³eczne.
Inny powód wybuchu rewolucyjnego jest taki, ¿e aspiracje spo³eczne pozostaj¹ na sta³ym poziomie, natomiast nastêpuje spadek mo¿liwoci osi¹gniêcia oczekiwanych standardów ¿ycia. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy mo¿e byæ za³amanie
koniunktury gospodarczej, pogorszenie parametrów efektywnoci pañstwa w zapewnieniu podstawowych potrzeb spo³ecznych, ograniczenie mo¿liwoci realizacji
swobód obywatelskich oraz praw wynikaj¹cych z przynale¿noci do spo³eczeñstwa obywatelskiego. Powstaje nieznony dysonans pomiêdzy tym, co istnieje,
a tym, co mog³oby istnieæ, przy spe³nieniu okrelonych warunków. Jak zauwa¿a
T. Gurr, ludzie s¹ bardziej zagniewani, kiedy trac¹ to, co ju¿ maj¹, ni¿ kiedy trac¹
nadziejê na osi¹gniêcie tego, czego jeszcze nie maj¹27.
Jedna z teorii socjopsychologicznych, wyjaniaj¹cych istotê rewolucji, podkrela, i¿ aspiracje spo³eczne oraz mo¿liwoci ich realizacji w pewnym czasie
nak³adaj¹ siê na siebie, dziêki czemu nastêpuje okres stabilizacji i rozwoju oraz
optymizmu w patrzeniu na przysz³oæ. Nastêpuje jednak moment, ¿e aspiracje
wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹, podczas gdy mo¿liwoci ulegaj¹ zahamowaniu.
W tym przypadku czynnik najwa¿niejszy  to ów niejasny, szczególny rodzaj
poczucia zagro¿enia nag³¹ utrat¹ tego, co uzyskano w d³u¿szym okresie28. Jak
zauwa¿a J.C. Davies, naj³atwiej mo¿e dojæ do rewolucji w sytuacji, gdy po
odpowiednio d³ugim okresie rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego nastêpuje
krótki okres gwa³townego regresu. W okresie pierwszym najwa¿niejsze jest wytworzenie siê w umys³ach ludzi ¿yj¹cych w danym spo³eczeñstwie przekonania,
¿e istniej¹ trwa³e mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb, które nieustannie rosn¹, za
w okresie drugim  poczucie niepokoju i zniechêcenia, gdy istniej¹ca rzeczywistoæ nie odpowiada rzeczywistoci oczekiwanej29.
Dla rzetelnoci naukowej wspomnieæ nale¿y o alternatywnych teoriach rewolucji, które analizuj¹ poziom makrostruktur, pomijaj¹c aspekty psychologiczne. W tym kontekcie, zasadniczego znaczenia nabiera konflikt miêdzy obywatelami a pañstwem. Zarzewiem rewolucji w tym przypadku s¹ ró¿nice klasowe oraz
grupowe, co eliminuje aspekt mentalnociowy oraz poszczególne postawy obywatelskie. Niepodwa¿alna rola aktorów graj¹cych rolê w dramacie nie oznacza,
¿e s¹ oni równie¿ dramaturgami, producentami czy re¿yserami.
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Na poziomie makrostrukturalnej teorii rewolucji mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce jej etapy: w obrêbie starego re¿imu dochodzi do erupcji w³adzy, co prowadzi
do kryzysu politycznogospodarczego. W momencie zaistnienia kryzysu re¿imów
mo¿liwe staj¹ siê masowe bunty, niemniej jednak za³amanie polityczne jest warunkiem nieodzownym.
Analizuj¹c problem rewolucji nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce zró¿nicowanie: geneza sytuacji rewolucyjnych oraz uwarunkowania wyników rewolucji.
Sytuacja rewolucyjna ma szansê zaistnieæ wtedy, i tylko wtedy, gdy dochodzi do
zjawiska rozproszonej suwerennoci, a wiêc istniej¹ czynniki polityczne, opozycyjne w stosunku do obozu rz¹dz¹cego, zdolne przej¹æ kontrolê nad rz¹dem. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ na tym etapie charyzmatyczni liderzy opozycji oraz rodowiska intelektualne. Ich si³a przekonywania jest tak znacz¹ca, ¿e dochodzi do
mobilizacji szerokich mas spo³ecznych odrzucaj¹cych politykê rz¹du niezdoln¹
do zaspokojenia podstawowych potrzeb spo³ecznych. Podobny stopieñ mobilizacji ma miejsce wówczas, gdy wzrastaj¹ postawy roszczeniowe rz¹du wobec spo³eczeñstwa. Jak zauwa¿a Charles Tilly, podniesienie podatków jest najbardziej
oczywistym przyk³adem, jednak równie¿ pobór do wojska, zarekwirowanie ziemi, zbiorów lub zwierz¹t hodowlanych czy na³o¿enie pañszczyzny  wszystko to
odgrywa³o historyczn¹ rolê w podburzaniu do sprzeciwu30.
Powodzenie zrywu rewolucyjnego, w tym zakres transferu w³adzy, uwarunkowany jest nastêpuj¹cymi czynnikami: stopniem determinacji spo³eczeñstwa,
aby do nowego obozu w³adzy nie dopuciæ przedstawicieli starego porz¹dku;
mniejszym zakresem uzgodnieñ pomiêdzy rewolucjonistami a dotychczasowymi
przedstawicielami obozu w³adzy w zakresie podzia³u kompetencji; nie bez znaczenia pozostaje zakres zarz¹du rewolucjonistów nad aparatem przymusu. Jak
zauwa¿a przywo³any ju¿ Ch. Tilly, je¿eli w sytuacji rewolucyjnej rz¹d zachowuje pe³n¹ kontrolê nad wojskiem, ¿aden transfer w³adzy nie jest w ogóle prawdopodobny31. Sukces rewolucji uwarunkowany jest zdobyciem w³adzy nad rodkami przymusu, w tym wojskiem i policj¹. Zasadniczym czynnikiem podczas
wiêkszoci rewolucji jest postawa wojska, jego nastawienie prorz¹dowe b¹d prorewolucyjne. Sukces rewolucji jest pewien w przypadku, gdy wojsko wypowiada
pos³uszeñstwo dotychczasowej w³adzy, opowiadaj¹c siê za pretendentami do niej.
W teorii Ch. Tillyego wyró¿niæ mo¿na siedem zasadniczych etapów rewolucji: (1) stopniowe pojawianie siê pretendentów do w³adzy, przedstawiaj¹cych swoje
postulaty w stosunku do obozu rz¹dowego; (2) wokó³ postulatów rewolucjonistów skupiaj¹ siê coraz szersze krêgi ich zwolenników; (3) obóz opozycyjny pozostaje niewra¿liwy wobec pojawiaj¹cych siê zastraszeñ oraz prób represji ze strony
30
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obozu rz¹dowego; (4) rewolucjonici zdobywaj¹ w³adzê nad segmentem w³adzy
rz¹dowej (region, czêæ administracji); (5) rewolucjonici oraz obóz rz¹dowy staraj¹ siê poszerzyæ posiadany zakres w³adzy; (6) obóz opozycyjny wygrywa, przegrywa b¹d zostaje dokooptowany do istniej¹cego; (7) ustanowiony zostaje jednolity orodek w³adzy nad spo³eczeñstwem32.
Teoria Tillyego, aczkolwiek wydaje siê byæ precyzyjna w wyjanianiu zjawiska rewolucji, niedomaga w aspekcie szczegó³owoci. Nie mo¿na siê z niej dowiedzieæ, dlaczego poszczególne rz¹dy przyjmuj¹ tak¹, a nie inn¹ postawê. Tilly
nie próbuje wyjaniæ, dlaczego w niektórych przypadkach grupy oponentów mog¹
zostaæ zaakceptowane przez pañstwo, w innych za zostaj¹ odrzucone33.
7. ZASADNICZE B£ÊDY W ANALIZIE TEORII REWOLUCJI
Dziêki socjologicznym teoriom rewolucji poszerzeniu ulega zdefiniowane
pole ignorancji34. Wci¹¿ pewne prawid³owoci nie s¹ jasne, niemniej jednak dalej
nale¿y analizowaæ temat, aby poszukiwaæ prawdy. W pierwszej kolejnoci, wci¹¿
pozostaje otwarte pytanie o przyczyny wybuchu rewolucji, koincydencja jakich
czynników musi nast¹piæ, aby zjawisko móc okreli mianem rewolucji. Wci¹¿
brak przekonuj¹cej odpowiedzi na ten temat.
Jako wa¿kie pozostaje pytanie o czynniki mobilizuj¹ce apatyczne dotychczas spo³eczeñstwo, sk³onne teraz poprzeæ rewolucjê oraz czynnie zaanga¿owaæ
siê w jej przebieg. Czy jest to zas³ug¹ przywódców rewolucji, posiadaj¹cych osobist¹ charyzmê, czy te¿ poziom frustracji spo³ecznej jest ju¿ tak du¿y, ¿e ludzie
wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e niewiele maj¹ do stracenia?
Zagadk¹ dla socjologa pozostaje, na ile wczeniejsze rewolucje maj¹ wp³yw
na te, które dokonuj¹ siê w póniejszym okresie? Czy rewolucja to zdarzenie
jednorazowe, czy te¿ kolejne przewroty uk³adaj¹ siê w pewien cykl przyczynowoskutkowy, w obrêbie którego mo¿na wyledziæ pewne prawid³owoci?
Otwartym pozostaje pytanie, jak to dzieje siê, ¿e w efekcie rewolucji powstaje co zupe³nie odmiennego od programu, jaki ona zak³ada³a zrealizowaæ? Pytanie to trafnie postawi³ R. Kapuciñski: dlaczego przewrót burzy, a w koñcu mo¿e
unicestwiæ idea³y, które powo³a³y j¹ do istnienia?35.
Last but not least, ze zjawiskiem rewolucji integralnie zwi¹zana jest nieprzewidywalnoæ. Nigdy nie uda³o siê przewidzieæ tego fenomenu. Ka¿da z rewolucji
jest zaskoczeniem36. Zwieñczeniem powy¿szych rozwa¿añ niech bêdzie myl
32
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P. Sztompki, który zauwa¿a, i¿ teoria rewolucji jest niemo¿liwa, poniewa¿ gdyby dostarcza³a przewidywañ, zosta³yby one z pewnoci¹ sfalsyfikowane przez
póniejsze wydarzenia; je¿eli nie bêdzie dostarcza³a przepowiedni, nie bêdzie w
ogóle teori¹37.
REVOLUTION AS A SYMPTOM OF SOCIAL CHANGE
Summary
Revolution can be considered the most spectacular expression of social change. It arouses
general enthusiasm, gives hope, and shapes an often imaginary vision of reality. For centuries, man
had not rebelled against anything, and it was only Greek thought that changed that. The popular
success of a revolution depends on social mobilization and the realization that it can offer an opportunity for changing the former social situation. Many sociologists claim that the present age could
be called a revolution.
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