Przedmowa
Oddawana do r¹k Czytelników ksi¹¿ka O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany
spo³ecznej sk³ada siê z ponad dwudziestu artyku³ów, których autorzy analizuj¹
znaczenie pojêcia „rewolucja” stosowanego w naukach spo³ecznych i humanistyce, zastanawiaj¹ siê nad statusem teorii rewolucji i w œwietle wybranych przez siebie za³o¿eñ teoretycznych analizuj¹ przypadki empirycznych rewolucji. Odrêbna
grupa tekstów poœwiêcona jest sposobowi wykorzystania kategorii ‘rewolucja’
w naukach spo³ecznych.
Mo¿na nieco górnolotnie powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka ta dorasta³a wraz z nami, gronem badaczy wywodz¹cych siê ze œrodowiska filozofów i socjologów poznañskich,
którzy bacznie obserwowali przetaczaj¹c¹ siê przez Ukrainê falê wydarzeñ politycznych opisywanych jako „pomarañczowa rewolucja”, a w powietrzu, wydawa³o
siê, wisia³a kolejna wiosna narodów, tym razem (nie unikaj¹c patosu) roznosz¹ca
„p³on¹ce ¿agwie wolnoœci” dalej i dalej na Wschód. Jakkolwiek atmosfera kijowskiego Majdanu i zapach „kwiatowych rewolucji” dostêpne by³y nielicznym badaczom, to uruchomi³y o¿ywion¹ dyskusjê nad samym fenomenem rewolucji. Zadawaliœmy sobie wtedy pytania o zasadnoœæ okreœlania wydarzeñ na Ukrainie
mianem rewolucji. Dodajmy, ¿e pojêcie rewolucji jest jedn¹ z centralnych kategorii
w rozwijanym od koñca lat siedemdziesi¹tych w Poznaniu nie-Marksowskim
materializmie historycznym, który niektórym autorom pos³u¿y³ jako podstawa
konceptualizacyjna analiz tocz¹cych siê na wschód od Polski wydarzeñ. Zapis
tych dyskusji opublikowany zosta³ w dwóch tomach „Przegl¹du Bydgoskiego”,
w tomie XVI z 2005 roku pod tytu³em: „Spojrzenia na pomarañczow¹ rewolucjê”
oraz w tomie XVII z 2006 roku: „Bia³oruœ – w oczekiwaniu na rewolucjê?” Redaktorowi Naczelnemu „Przegl¹du Bydgoskiego”, Panu Profesorowi Januszowi Ostoi-Zagórskiemu, dziêkujemy za udzielenie nam goœciny na ³amach „Przegl¹du Bydgoskiego”.
Istot¹ stawianego problemu by³o przede wszystkim samo zdefiniowanie pojêcia rewolucji i jego teoretyczny status dla interpretacji procesów zmiany spo³ecznej. Jak siê wydaje, zwi¹zek rewolucji politycznej i zmiany spo³ecznej jest tutaj
milcz¹co zak³adany. Takie stawianie sprawy utrudnia analizê samej zmiany
spo³ecznej w jej spo³ecznej z³o¿onoœci, szczególnie gdy zjawiska wymykaj¹ siê
agonistycznym schematom gier elit politycznych czy modelom pozostaj¹cych
w œmiertelnym uœcisku posiadaczy œrodków produkcji i pracowników. Pojêcie rewolucji wymaga zatem nowego odczytania, a znaczenia z nim zwi¹zane wymagaj¹ kolejnego doprecyzowania i dyskusji. Problem sta³ siê pal¹cy, gdy na salony
teoretyków wkroczy³o nieco fa³szywie brzmi¹ce pojêcie „rewolucji demokratycznej”, a zjawiska spo³eczne najwyraŸniej wymyka³y siê deprywacyjnym schematom lub by³y elementem eksportu (czy dzia³añ imitacyjnych) do miejsc dotychczas
„skutecznie izolowanych”.
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Z drugiej strony, swoista fascynacja rewolucj¹ okaza³a siê elementem specyfiki,
co najmniej regionalnego, œrodkowoeuropejskiego patrzenia na rzeczywistoœæ polityczn¹ i spo³eczn¹. St¹d te¿ byæ mo¿e tak ³atwo i tak szybko byliœmy sk³onni nazywaæ rewolucj¹ wydarzenia ukraiñskie, a nastêpnie doœæ bezkrytycznie przywo³ywaæ analogie z polsk¹ „rewolucj¹ Solidarnoœci”, a jeszcze czêœciej z upadkiem
realnego socjalizmu po historycznych wyborach z czerwca 1989 roku. Problem
wydaje siê tym bardziej z³o¿ony, gdy przekroczymy ramy naszych w³asnych doœwiadczeñ. Dzieje siê tak m.in. dlatego, ¿e rewolucja jest ju¿ czymœ znaczenie wiêcej ni¿ doœwiadczeniem europejskim, choæ tutaj (na europejskim gruncie) rewolucje przeora³y spo³eczeñstwa najwczeœniej i najg³êbiej (zak³adaj¹c oczywiœcie, ¿e
zarezerwujemy to pojêcie dla nowoczesnoœci).
Z regu³y w dyskusji o rewolucji przywo³uje siê co najmniej trzy wydarzenia historyczne, które nastêpnie s³u¿¹ za podstawê mniej lub bardziej udanych wnioskowañ per analogiam. Chronologicznie pierwszym jest Rewolucja Angielska (II po³owa
XVII wieku), okreœlana tak¿e jako wojna domowa (English Civil War). Z dzisiejszej
perspektywy widziana jest czasami ³¹cznie z wydarzeniami spo³ecznymi towarzysz¹cymi rozwojowi przemys³u czy zmianom technologicznym. Na ogó³ nastêpn¹ z przywo³ywanych rewolucji nowoczesnoœci jest XVIII-wieczna wojna domowa o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, okreœlana
– choæby w refleksji Hannah Arendt – jako rewolucja amerykañska. Kolejne rewolucje to oczywiœcie Wielka Rewolucja Francuska, dalej zapewne równie skutecznie
wdrukowana w œwiadomoœæ masow¹ Rewolucja PaŸdziernikowa z 1917 roku
(w opozycji do epizodycznie przywo³ywanej swojej poprzedniczki, tzw. Rewolucji
Lutowej). Lista ta nie jest rzecz jasna ani wystarczaj¹ca, ani kompletna, choæ wydaje
siê, ¿e ka¿dy z przywo³anych przyk³adów pe³ni rolê swoistego archetypu i punktu
odniesienia. Przywo³ana powy¿ej Hannah Arendt w ksi¹¿ce z lat szeœædziesi¹tych
O rewolucji (nieprzypadkowo nawi¹zujemy do tego tytu³u) przeciwstawia Rewolucjê Francusk¹ Rewolucji Amerykañskiej, wnioskuj¹c o istnieniu dwóch generalnych
typów rewolucji. Rozró¿nienie to pozwala autorce na dokonanie pewnych uogólnieñ dotycz¹cych bardziej wspó³czesnych wydarzeñ rewolucyjnych.
Odrêbny status interpretacyjny wydaje siê mieæ wspomniana ju¿ rewolucja bolszewików w Rosji i to ona dominowa³a do niedawna jako rewolucja par excellence,
dziedziczka „etosu krwawej rewolucji”, nie tylko zreszt¹ w masowej wyobraŸni
(np. znanymi obrazami z filmu Siergieja Eisensteina). Na zasadzie pewnej oczywistoœci nawi¹zywa³ do niej choæby Charles Tilly, gdy niespe³na 30 lat temu próbowa³
teoretycznie rozstrzygn¹æ problem ró¿nicy pomiêdzy rewolucj¹ i rebeli¹ (w swej
interpretacji powo³uj¹c siê m.in. na Lwa Trockiego).
Porzucaj¹c kontekst europejski, lista rewolucji, które uzyska³y ju¿ samoistny
status, porównywalny do przywo³anych „typów idealnych” radykalnej zmiany
spo³ecznej, jest co najmniej kilka; œwiadczy to o „planetaryzacji” tej formy wydarzeñ politycznych (nawet je¿eli jest to tylko rozpowszechnienie przyjêtej w Europie nomenklatury). Piotr Sztompka, który w niespotykany dotychczas sposób
w³¹czy³ rewolucjê do swojej ksi¹¿ki Socjologia zmian spo³ecznych (Kraków 2005)
i wydanego w tym samym roku zbioru tekstów Ÿród³owych (Socjologia. Lektury,

Przedmowa

9

Kraków 2005), wymienia miêdzy innymi Rewolucjê Meksykañsk¹ (1919) i Chiñsk¹ (1949). Mo¿na dodaæ do tej listy Rewolucjê Kubañsk¹ (1959), z wpisanym w jej
symbolikê (a obecnym dziœ w kulturze masowej) wizerunkiem Ernesto Guevary.
Autorzy artyku³ów zamieszczonych w niniejszym tomie dodali do tej listy m.in.
rewolucjê irañsk¹ (1978) i najbli¿sz¹ nam czasowo rewolucjê boliwijsk¹. Uzupe³nili zaœ tradycjê rewolucji europejskich o rewolucjê w Austrii (1918-1920), rewolucjê „Solidarnoœci” (1980-1981) i przywo³an¹ ju¿ rewolucjê ukraiñsk¹ sprzed
trzech lat (2004). Spektrum analizowanych wydarzeñ jest zatem szerokie, a przes³anki poznawczych poszukiwañ i szkicowania odmiennych obrazów radykalnej
zmiany w pe³ni uzasadnione. Zapraszamy do lektury.
***
Praca oddana do r¹k czytelników podzielona zosta³a na cztery czêœci:
I. O rewolucji. Zamiast wprowadzenia – bêd¹ca propozycj¹ rozstrzygniêæ semantycznych i wyk³adu teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej (stanowisko Thedy Skocpol i Jacka Goldstone’a) i nie-Marksowskiego materializmu
historycznego (stanowisko Leszka Nowaka);
II. O ideowych obrazach rewolucji – pomyœlana jest jako próba zestawienia odmiennych ideowo perspektyw odwo³uj¹cych siê do ró¿nych tradycji i mitologii
rewolucyjnych;
III. O przypadkach rewolucji – stanowi zbiór teoretyczno-empiryczny interpretacji poszczególnych rewolucji;
IV. Obok rewolucji – sk³ada siê z dwóch typów tekstów: czêœæ z nich analizuje
pewne szczegó³owe aspekty procesu rewolucyjnego, inne – sposób wykorzystania kategorii rewolucji, która w naukach humanistycznych mo¿e pe³niæ funkcjê
metafory i/lub mitu.
Krótka historia ksi¹¿ki siêga jesieni 2006 roku, kiedy to w Poznaniu odby³a siê
konferencja: „Rewolucja a zmiana spo³eczna” (16-17 paŸdziernika tego¿ roku).
Organizatorami tego wydarzenia by³y oddzia³y poznañskie dwóch towarzystw
naukowych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (wspó³organizatorami by³y zaœ: Instytuty Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Galeria Miejska „Arsena³”). W Komitecie
Naukowym konferencji zasiadali: profesor Micha³ Chmara, profesor Krzysztof
£astowski, dr hab. Krzysztof Brzechczyn, dr Krzysztof Bondyra, dr Marek Nowak, mgr Mieszko Ciesielski i mgr Mariusz Weiss.
Ksi¹¿ka zawiera wybrane i poprawione teksty nades³ane przez badaczy rewolucji (g³ównie uczestników przywo³anej konferencji, ale nie tylko). Koszty sfinansowania tej obszernej monografii wziê³y na siebie Instytut Filozofii i Instytut Socjologii UAM oraz w³adze dziekañskie Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UAM
i w³adze rektorskie UAM.
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