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Władza a tajna policja polityczna. Pr ba modelu
I. Postawienie

pr<lblemu

Istnienie tajnej policji ttważane jest za jedną z fundanrentalnyclr cech system w totali.
Itarnych. Istnieje szereg wyśrnienitych literaokiclr opistiw poświęconych jej działalności,jak choćby Akwariun Suwot'owa czy wiele dobrze udokttnrentowanych źr dłowo
analiz historycznych wśrd kt ryclr należy wspomr-rieć J. Barrona o KGB oraz P. de
Villem_aresta o GRU jeżeli już ograniczyć się do strrrktur policyjnych z naszej części
światal. Tego typu zjawiska jak tajna inwigilacja s1lołeczelistwa, agentura i tajna policja, choć w systemach totalitarnych rozrośnięte są do monstrualnych rozIniar w, są tak
stare jak stal'e jest zjawisko samej władzy politycznej. Pomimo tego jednak, rzadko
można spotkać w literaturze naukowej teoretycznych pr b konceptualizacji tego zjawisKa

W niniejszym artykule clrcialbym skonceptualizować tę dziedzinę życia politycznego odpowiedllio l'ozwijając kategorie teorii władzy w nie-Marksowskim materializnrie
historycznym (dalej n-Mmh). NajpieLw jednak przedstawię podstawowe tezy zakładanej
teorii.
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II. Zaiożcnia teorctycznc
sr

i
i
I

I
I
I
I

I
I
I

i

Model podstawowy wladzy w n-Mmh opiera się na szeregu explicite

i

intplicite

przyjętych założeniachidealizujących'. Zaklada się w nim, że społeczeristwo S:
(z-l) dzieli się jedynie na dwie klasy polityczne: wladc w i obywateli; ponrija się
w ten spos b zl' żnicowanie badanej spolecznościna klasy ekonomiczne i duchowe;
(z-2) jest izolowane zewnętrznie;
(z-3) poziom techniczny środkw plzymusu jest staly;
(z-4) władcy bezpośrednio stosują środkiprzyntusu;
(z_5) pomija się wpływ instytucji politycznych;
(z_6) pomija się wplyw doktryn politycznych na rozważane procesy spoleczne.

Następnie założenia te są stopniowo Znoszone, a teoria władzy staje się coraz
bardziej skolnplikowana i złożona. Pelna, wielomodelorva teoria wladzy urvzględnia
mięclzy innymi wplyw otoczenia międzynarodowego, instytucji poIitycznych, ideologii'
sil przyrrlusu olaz technicznego postępu śr'odk w plzymusu.
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' JJ}."* KCB: tajna dziakthulśt' sowieł'kitlt agenl lv, Warszarva l99l, ll cle Villclnarest' Gl(U.
Sowitcki superwylviad .l9l8 - 8,j' Włrszawa l99l.
2
Por wnaj np. glos A. Zybertowicza w dyskusji: Czy potk:ja nłorzy hisrorię?,'Norva ll'es Publica'' l99?,
nrl-2,s.47.

3 L. Nowak, IJ potlslalu teorii vcjaliznnt,
stxjaliT.nu, Poznari 1991, s. 8l - 84.
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opierając się zatem na tym zestawie, zalożeft idealizujących przedstawqy model
podstawowy społeczeristwa politycznegoa. Teoria polityki w n-Mmh zawiera część
ituty.'ną obrazuji1cą relacje pomiędzy wladzą a klasą obywatelską oraz dynamiczną,
kt ia rozpatruje ksztaltowanie się tych relacji w czasie. Koncepcja ta przyjmuje' że
każdy obywatel posiada wiązkę preferencji, kt r'e ster'ują jego dzialaniami. Wśrd
tutiw,ersttttt dziala(t obywatelskich można wyr żnić dzia}ania autonomiczne i regulowane. Dzialania regulowane są to takie dzialania' kt r'e obywatel podejmuje ze względu
na groźbę represji zastosowanej przez wladzę. Natomiast dzialania autonomiczne nie są
obciążotre podobną sankcją ze strony dysponent w środkrrmi Przymusu. Dwie są podstawowe metody etatyzacji życia spolecznego: terror i biurokratyzacja. Terror polega na
fizycznym wyeliminowaniu tych spośr d obywateli, kt rzy są ośrodkami niezależnych
od wla,dzy relacji społecznych. Natomiast biurokratyzacja polega na 2astąpieniu autono_
micznych relacji społecznych typu obywatel-obywatel przez zetatyzowane relacje spo'
lecznc typu obywitel_wladca-obywatel. W ten spos b władza stopniowo przenika do
jej przystruktury życia społecznego' co powoduje, że niemożliwe jest podjęcie bez

iłP
I

zwolenia iatictrkotwiet dziala spolecznych. Ponieważ zetatyzowane stosunki spoleczne są mniej efektywne od autonomicznych po przekloczeniu pewnego progu etatyzacji
pojawia się tendencja rewaloryzacji autonomicznych relacji obywatelskich'
Propor.cja pomiędzy działaniami regulowanymi a uniwelsum dzjala obywatelskich
*yrru"ru poziom alienacji obywatelskiej w danym spoleczeristwie. Od poziomu alienacji
obywatelskiej za|eży natężenie oporu sPołecznego klasy obywatelskiej. Kiedy odsetek
dzialali obywatelskich kontrolowanych przez wladzę jest niewielki, w spoleczeristwie
panu.'e poroj spoleczny. Powiększanie regulacji wladczej' a więc i wzrost alienacji
buywatjsne; piowadzi do rosnącego oporu sPolecznego, kt ry przy średnio-wysokim

poziomie alienacji obywatelskiej Przekształca się w rewolucję I rodzaju, Jednakże
łalszy wzrost regulacji władczej atomizuje i rozbija klasę obywatelską. Dlatego też
w obszarze deklasacji, gdzie poziom alienacji obywatelskiej staje się wysoki, panuje

z powrotem spokÓj spoleczny. Kiedy natomiast poziom alienacji obywatelskiej przybie_
,ri nutęż.niu skrajne, czyli gdy ,,prawie wszystkie'' działania obywatelskie są kontrolo_

wane przez władzę w wczas dochodzi do rewolucji obywatelskiej II rodza1u.
w strukturze społecze stwa politycznego można wyr żnić trzy kategorie społeczne:
władc w czyli dysponent w środkami przymusu, obywateli czyli tych, kt rzy pozbawieni są wplywu na dysponowanie środkami przymusu oraz lządc w. Jest to kategoria
_ są to bowiem ci
pośrednia pomiędzy klasą władc w a spoleczeristwem obywatelskim
podporządinnych
tlury obywatelskiej , kt rzy w zamian za możliwośćzniewalania

'kowują się wladcom.

Rozwazmy zatem kształtowanie się relacji wladza - klasa obywatelska w czasie.
Zal żmy, że w stadium wyjściowym, w fctzie postępującej alienacji obyłvatelskiej pomię'
dzy wladcami a obywatelami panuje pok j klasowy. Konkurencja pomiędzy dysponentami środkami przymusu zmusza typowego władcę do powiększania zakresu regulacji
w podporządkowanych przez niego sferach życia spolecznego. Ci spośrd wladc w'
kt łzy z jakichś powod w (np. ideowych, moralnych) tego nie czynią, albo zostaną
wyeliminowani ze struktury władzy, albo nauczą się powiększać swoją sferę wplyw w.
W wyniku konkutencji władczej zmniejsza się pole autonomii obywatelskiej i wzrasta
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poziom alienacji obywatelskiej. Wzrost oporu politycznego stopniowo 1lrzekształca się
w otwartą rewolucję polityczną I rodzaju.
W pierwotnej fazie rewolucji I rodzaju konfrontacja taka może zuko(lczyć się przegraną bądź zwycięstwem obywateli' Rozważmy tylko przypadek przegranej rewolucji
obywatelskiej. Po stlumieniu ruchu rewolucyjnego wła<lza stosuje post-rewolucyjny
terror. W pier'wszej kolejnościdotyka on tych spośrd obywateli' kt rzy są ośrodkami
nieza|eżnych powiąza społecznych. Rozbicie klasy obywatelskiej umożliwia władzy
dalsze podporządkowywanie Życia spolecznego' W warunkach deklasacji znika bowiem
jedyny czynnik zdolny powstrzymać presję władzy - op r obywateli.
Deklasacja obywateli w fazie totalnego zniewolenia pozwala władcom dalej maksymalizować sfery regulacji bez oporu ze strony obywateli. Kiedy wszystkie sfery życia
społecznego są kontrolowane Przez władzę, system osiąga stan totalizacji. W tym
stadium rozwoju nie ma już autonomicznych sfer spolecznych, kt re moglyby zostać
podporządkowane' Ponieważ mechanizmy konkurencji wladczej nadal wymuszają na
typowym władcy powiększanie sfery regulacji, rywalizacja polityczna toczy się ko_
sztem sfef życia społecznego podporządkowanym wcześniej innym członkom władzy.
Początkowo przedmiotem rywalizacji politycznej są sfery wplyw w kontrolowane przez
rządc w. P źniej' konkurencja polityczna toczy się kosztem sfer wplywt1w podporządkowanym innym wladcom. Ponieważ w dalszej konsekwencji grozi to destrukcją systemu władzy jako calości,jedynym sposobenr podtrzymania struktury politycznej są
czystki. Eliminują orre bowiem nadrvyżkę kandydat w do wladzy umożliwiając pozostalym podporządkowanie zwolnionych przez nich obszar w spolecznych. w tym stad.ium rozwoju spolecznego periodyczne fale terroru, tym razem skierowane plzeciw

czlonkom struktury wladzy, przeplatają się z okresanri tcltalizacji.
To błędne kolo czystek i samozniewolenia władzy zostaje plzerwane przeziłzrastającą zdolność klasy obywatelskiej do oporu' Stopniowa rewaloryzacja nieza|eżnych od
wladzy więzi spolecznych prowadzi do rewolucji obywatelskiej II rodzlju' kt ra umożliwia wladzy wyplątanie się z błędnego kola czystek i ustanawia nowe relacje pomiędzy wladcami a obywatelami oparte na redukcji sfery regulacji. Po pewnym czasie
jednak w fazie cykliczttych rewoltlcji II rodzcłjtt w wyniku nrechanizm w konkurencji
władczej zn w dochodzi do wzrostu alienacji obywatelskiej. Tym razem jednak wzrost
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regulacji wladczel prowadzi do wybuchu kolejnej rewolucji obywatelskiej II rodzaju,
tym razem o szerszej bazie spolecznej, kt ra wymusza znacznie większe ustępstwa
wladzy. Spolecze stwo polityczne ewoluuje według następtłącego schematu: rewolucja
II rodzaju - deklasacja _ ustępstwa _ wzrost r'egulacji wladczej - kolejna lewolucja II

,A

rodzaju o szerszej bazie spolecznej, itd.
Wskutek odrodzenia się spoleczelistwa obywatelskiego coraz więcej obywateli ucze_
stniczy w rewolucjach politycznych. Dzięki temu dochodzi do rewolucji tak masowej'
że w|adza miast od represji musi rozpocząć od koncesji i to tak znacznycll, by doprowadzić do kompromisu klasowego. We wt ntej fazie rewolucji I rodzaju zmienia się
mechanizm rozwoju spolecznego, kt ry przebiega wedle schematu: rewolucje - koncesje - wzrost regulacji władczej - rewolucja o szerszej podstawie spolecznej _ koncesje
o większym zakresie. Cykl pojawiaj4cych się rewolucji jest kontynuowany dop ty,
dopÓki system nie osiągnie stanu pokoju klasowego, w kt ryrn poziom regulacji władczej staje się akceptowalny dla klasy obywatelskie1'
Jednakże model podstawowy teorii wladzy posiada zbyt s|abą ,,zdolność r'ozdzielczi1''. Nie można bowiem, opier'ając się na nim odr żnić cywilnego l'uchtr obywatelskie-
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sfery prywatnej.

IV. Warunki lnjalności filn|<cjonariuszy tajnych sit
policyjnych
wobec władcriw polityczllyclr i posłuchu
_
tajnych rvsprilpracownikriw wobec właJcrirv policyjnych

Znieśmy zatem zalożenla (7) i (8) modelu wladzy w n-Mmh, kt re zakładają, że
ucuestnicy życia spolecznego: wladcy i obywatele dysponują kompletną i prawdziwą
wiedzą o swoich działaniach. Według tego założeniawładcy znać mają cale pole
aktywności spolecznej klasy obywatelskiej' a obywatele mają posiadać kompletną wiedzę o całym zakresie regulacji politycznej wladzy. Jednakże w rzeczywistyrn świecie
spolecznyrn tak nie jest. Jego uczestnicy dysponują tylko cząstkową wiedzą o swoich
poczynanioch. Zniesienie tego założeniamilcząco dotąd plzyjmowanego w n-Mmh
prowadzi do wyr żnienia dw ch sfer życia spolecznego: prywatnego i publicznego. jtl
Działania clbywatelskie podejmowane w obszat'ze publicznym znane są wszystkim jego il
il
uczestnikom: zar wno członkom klasy wladc w, jak i obywateli. Działania obywateli,

publiczne klasy obywatelskiej mogą być więc dzialaniami regulowanymi przez wladzę,
bądź działaniami autonomicznymi' Natomiast dzialania prywatne klasy obywatelskiej
są z definicji dzialaniami calkowicie autotromicznymi. Powyższą sh'ukturę działari spolecznych można graficznie przedstawić

w następujący spos

Rys.

I

ba moc.lelu

uł,.slu wielkośćtajnej
regulacji władczej.
Rozr żnienie pomiędzy sferą publiczną, a prywatną pozwala
zatem wyeksplikować
spoleczną rolę informatora policyjnego. ot ż informntorem
p"t;''r''
jest ten, kto
dostarcza wludzy politycznej
o nowych jeszcze nie poclporząclkowanych
obszarach życia spolecznego. obszary
'nformacji
ie pot.nc.1alnie mogą .,oe ,Ę-*r.n"m ekspansji
władzy' Czy się faktycznie staną i kiedy, zależy już
to
od globalnych lelacji niędzy
władzą a klasą obywatelską. Spoleczną konsekwenc.;ą
clzialaTności in1:or,nntor * policyjnych jest więc zwiększanie sfery publiczn
ej życia spolecznego oraz zmniejszanie

prywatna życia spolecznego

kt re nie są znane władcom należą do obszaru działa prywatnych klasy obywatelskiej.
Działaniami poddanymi regulacji władczej mogą być tylko działania znane władzy
politycznej a więc te, kt re podejmowane są w obszarze publicznym życia spolecznego. Nie można regulować tego o czym się nawet nie wie, że istnieje. Dzialania

Pr

istnieje, a więc
przeciwko jawnej. Regulacja skryta nie może
budzić zbiorowych protest w. Jej wiel_
kośćjest.określona przez'liczebnośćtajnych rzi1dc _
w
,y'"1il;;yJl-przynależnośćdo
spolecze stwa obywate'skiego u * ,r""źywistości
będąrych
Liczebnośćtego typu kategorij społecznej i zasięg jej
"Żiiiu it.uktury wlacley.
wplywu

manipulacja organizacjami obywatelskimi czy natura prowokacji.
Jest tak ponieważ obok wymienionych, model podstawowy teorii władzy opiera się
na szeregu zalożeniach nie wyrażanych explicite' Wymienię te tylko, kt re w toku
niniejszego artykułu zostaną zniesione, a uzyskany w ten spos b skorygowany obraz
wladzy pozwoli wyjaśnićwspomniane zjawiska. Model podstawowy władzy milcząco
przyjmuje więc, że:
(z-7) wladcy dysponują kompletną i prawdziwą wiedzą o uniwersum dziala klasy
obywatelskiej;
(z_8) obywatele dysponują kompletną i prawdziwą wiedzą o całym zakresie regula_
cji władczej;
(z-9) władcy samodzielnie inwigilują klasę obywatelską; pomija się wplyw wyodrębnionych sił policyjnych;

Sfera publiczna
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Na podobnej zasadzie.można wyr żnić jawną.i
skrytą regulację wladczą. Regulacja
jawna dostępna jest *i.9".y. wszystkich
obywateli. Regulacja sklyfa nieznanł jest clla
obywateli, kt rzy nle są jej bezpośl.eclnio poddani.
obyrvatele mogą zbiol.owo protestować przeciwko tylko takiej regulacji wlaclczej, o
rioreJ wiedzi'z_e-

go od konspiracyjnego. Nie wiadomo np. na czym polega rÓżnica (teor:etyczna nie
idiograficzna pomiędzy PSL-ern Mikolajczyka w latach 1945 - 41 , a WiN_em, czy NSZ
czy pomiędzy jawnym w zasadzie KsS ''KoR'' a konspiracyjną organizacją
',So]idarność
Walcząca''. Model ten nie jest w stanie r wnież nic powiedzieć o takich subtelnych
zjawiskach towarzyszących wladzy jak np. tajna infiltracja społeczeristwa, agenturalna

III.

lT'l

Na mocy założenia'(z-9).przyjmowaliśmy'iż wladcy
polityczni osobiśJe.zajmL{ą

się inwigilacją i kontrolą spo|eczeiistwa obywatelskiego.
Pomijając wyjątkowe sytuacje
tak oczywiście nie jest. Typowy władca nie
dokonrrje t"go ,*u,ori.ini"' l"", posiada
pewną wyodrębnioną
- tirjne służby specjaine. 'elację dysponowłnia środka":u.k1,]|ę zatem
mi przymusu tr'zeba podzielić
na dwie sklaclowe: ,toro*u,.llu lrodk w plzylnusu
przez tajne służbyoraz
tajnej policji wobec w:ladcciw. W nrode]rr
tym, to że
|oj-atn91c|
wyodrębniona klasa władc
w K dysponir.1e środkami przymusu ozn.lcza'
iż
stanowi
ona
zbi r os b decydujących o celacir storo*aniu środk
w .r i że istnieje taka kategoria
spoleczna respektująca decyzje wladzy stosując
śroclki.r w celach przez nią wyznaczonych'.
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Wewnątrz tajnej policji można wyodr.ębnić wladc
w policyjnych, sklaclających się
z.kadty oficerskiej oraz.szeregowyclr funkcjonariuszy.
Zastanj**y ,ię
co skla_
nia w'ladc rv poricyjnych do posruchu wobec
"^,em
wra.zy poritycznej. przecre
wszystkim
władza polityczna gwal'antuje. kadrze oficel.skiej
panowanie nad szelegotvymi funkcjonłliusząmi p|zy c.ym stopie podporząrlkowania
te.j ostatniej katcgorii spolecznej jest
wyższy od podporządko:unil zwyklyclr obywateli.
Wła,]za gwł.a,ir,,J" ,o'rnl.z *łaa_
com policyjnym, że częśćodkrytych p''.'
ni.h teren w spolecznych poctclana zostanie
ich wylącznej legulacji; przy'czym natężenie
tej regulacji bęc)zie wyż.szeo(l natężenia
regulacji pozostalych obszar w.życia spolecznego.
Ponadro uclziat w strukrurze tajnej
policji urnożliwia wladcom policyjnym zachow1)wanie
cllrr siebie części lviedzy o ocl_
krywanych przez siebie terenach-siolec.nychi
w ten sposrib pewne, nowe obszary
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lję.rLlraj analogię z pracy: P Buczkowski,
L. Norvak, ,sl)0łc(ze st||,0 tttililarlrc. PrÓba rx1ą!j7y
przy zdożCtliu nie-lv|arksow.tkiego
nttt(triąIiatnu ltistłlryczttt3o, rnnszyllopis, Poznali
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życia spolecznego pozostać mogą pod wyłączną kontrolą władc w policyjnych. Uczestnictwo w policyjnej hierarchii pozwala władcy policyjnemu wykroić sobie, poza
oficjalnymi nadziałami wpływ w,,,prywatną'' sferę regulacji.
Posłusze stwo szeregowych funkcjonariuszy wobec wladc w policyjnych jest wynikiem zniewolenia tych Pierwszych przez tych ostatnich. Poddawanie się szeregowych
funkcjonariuszy zniewalaniu ze strony wladc w policyjnych rekompensowane jest możliwościądalszego zniewalania przez nich społeczeristwa obywatelskiego. szeregowy
funkcjonariusz, podobnie jak władca policyjny może liczyć na wykojenie sobie, poza
oficjalnymi nadziałami wpływ w' ,,prywatnej'' sfery regulacji, o kt rej nie będzie
wiedzial władca polityczny, ani nawet jego formalny zwierzchnik. Zjawisko ,,rekom_
pensaty niewolniczej'' Przenosi więc mechanizm zniewolenia w d łl wladcy policyjni
są lojalni wobec władzy politycznej ponieważ mogą podporządkowywać sobię szeregowych funkcjonariuszy (oraz dodatkowo obywateli), ci ostatni godzą się nŹ swoje znie'
wolenie przez władc w policyjnych ponieważ mogą zniewalać obywateli".
Każdy członek policyjnej hierarchii władzy posiada więc swoją ,'prywatną'' sferę
wplyw w o kt rej nie wie nawet wladza polityczna, a kt rej istnienie może jedynie
podejrzewać. Ta druga okoliczność jest eksploatow^na przez autor w powieści sensacyjnych opisujących np. gry wywiad w, z reguły CIA i KGB, kt re porozumiewają się
między sobą ponad głową wladzy politycznej. Tendencja uniezależniania się służb
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i szpiegowanie innych uznaje się w normalnych okolicznościłchza postępowanie
niemoralne' tajna policja pozbawiona jest autolytetu niezbędnego do samodzielnego
sprawowania władzy. Co innego wojsko. Ta instytucja na co dzieri trzymana z dala od
brud w bieżącego życia politycznego może wystąpić w glorii apolitycznych ,,obroric w ojczyzny''. Wadcy militarni lnogą wykorzystać autorytet munduru oparty na
gotowości obrony klaju przed wrogiem zewnętl'znym i wym wić posluszeristwo skorumpowanym politykom zaprowadzając rządy Pl.awa i Porządku6'
opr cz czynnik w świadomościowychwystępują czynniki natury matel.i alnej. Z reguły liczebność tajnej policji jest mniejsza od liczebnościwojska. .Ponadto władcy
militarni odwołując się do zagrożenia ojczyzny mogą zawsze pow|]łać do wojska
zwykłych obywateli dysponując dodatkową skoszarowaną silą. Takiej rnożliwościkon_
centracji sily spolecznej pozbawiorra jest tajna policja. Potęga społeczna tej instytucji
opiera się bowiem na anonimowości oddzialywania i roz1llynięciu poclporządkclwanych
jej jednostek w masie spolecze stwa obywatelskiego. To co stanowi o sile tajnej policji
stanowi zafazem o jej słabości'Nie można bowiem skoszarować tajnych agent w
noszenie

przekazywane władzy politycznej są jednakowo ważne. oczywiścietak nie jest. W em-

t.i
I

i

rekompensaty niewo|niczej w stosunkach międzynarodowych zob.: K. Brzechczyn,
" "jawiskui nieudanej a1resji. Przyczynek do teorii slosuttk)Jw międzyspolecuych' ,,Przyjaciel
o ldanym ttwteiłieniu
Nauk. Studia z teorii i kytyki spolecznej" 1987' nr 3'4, s.65 - 6'1.

Władza a lajna policja polityczna.

w historii politycznej rozmaitych kraj w wielokrotnie zdarzaly się pucze i przewroty
wojskowe, w wyniku kt rych wladzę samodzielnie przejmowały junty generał w czy
pułkownik w, to prawie nigdzie nie można zna|eźĆ przypadku puczu tajnej policji,
w następstwie kt lego wladcy policyjni sarnodzielnie sprawowaliby wlłdzę.
Tę osobliwośćtajnej policji wyjaśnić niożna czynnikami ulokowanymi na poziomie
świadomościowymi materialnym. Zacznijmy od tych pierwszych. Tajna policja w sys_
temie politycznym jest' tą strukturą, kt ra wykonr|e za wladzę polityczną ,'brudną
lobotę''. Na nią więc spada całe ,,odium zla" za niepowodzenia władzy w okresie
kryzysu politycznego. Ponieważ, przynajmniej w europejskiej kulturze politycznej do-

jako zmniejszanie liczby informacji przekazywanych władzy a zwiększanie zatrzymy'
wanych dla siebie. Poziorn lojalności służbspecjalnych wobec władzy politycznej
określaproporcja pomiędzy liczbą informacji o działaniach obywatelskich przekazywa_
nych władzy a liczbą informacji zachowywanych Ptzez tajne służby dla siebie' Jeżeli
proporcja ta wynosi I oznacza to, że tajne służbysą w pełni lojalne wobec władzy
politycznej - przekazując jej wszelkie zdobyte przez siebie informacje. Jeżeli proporcja
ta wynosi O oznacza, że tajne służbysą sklajnie nielojalne wobec władzy politycznej'
gdyż,żadna ze zdobytych przez nie informacji nie jest przekazywana wladzy politycznej. Poziom lojalnościsłużb specjalnych w empirycznych systemach politycznych mie'
ścisię więc pomiędzy 0 a 1. W ujęciu tym zakładamy, że wszystkie informacje
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obywatelskiego' Można powiedzieć, że podporządkowanie szeregowyclr funkcjonariuszy przez wladc w policyjnych nie jest celem samym w sobie a jeclynie środkiem
służącyminwigilacji spolecze stwa obywatelskiego. Trzeba się więc zastanowić, co
sklania obywateli (w nomenklaturze slużb specjłlnych nazywanych tajnymi wsp lpra_
cownikami) do posłuchu wobec policji politycznej. Czynnik w w życiu spolecznych
jest z reguly wiele _ patriotyzm, urażona ambicja, pieniądze, itcl./ w naszym uprosz_
czonym obrazie wladzy w grę wchodzą tylko dwa: tajny wsp lpracownik jest obywatelem
zniewolonym w stopniu znacznie wyższym niż pozostali czlonkowie klasy obywatelskiej bądź jest rządcą, kt ry godzi się na własne zniewolenie po to, aby m c zniewalać
innych. Specyfiką tęgo procesu jest jego tajność_ o byciu zniewolorrym wie tylko sam
zniewolony' ktÓry przed innymi ukrywa sw j stan zniewo|enia. Ponieważ zniewoleni
przez tajne slużby nie znają się nawzajem, niemoż.liwy jest ich wsp lny bunt. obywatel
uwikłany we ,,wsp łpracę'' z tajnymi służbami stoi satnotnie naprzecirv olbrzymiej
machiny policyjnego zniewolenia. Z tych też powod w: wyższego stopnia podporządkowania oraz jego skrytości zniewolenie obywateli przez tajne slużby jest silniejsze
i trwalsze od podporządkowania zwykłej władzy politycznej.
Warto się r wnież zastanowić czy w og le zachodzi, a jeżeli tak, to ocl czego zaleŻy
proces rozluźniania zależnościwładc w policyjnych od wladzy politycznej. wstępna
analiza mater'iału historycznego prowadzi do zastanawiających wniosk w. Chociaż

specjalnych spod kontroli wladzy politycznęi rzeczywiście zachodz|' Można ją Przedstawić

pirycznych systemach politycznych autonomizacja służb specjalnych przejawia się nie
w zmniejszaniu liczby przekazywanych infolmacji lecz w ich selekcjonowaniu: zatrzymywaniu dla siebie informacji ważnych oraz przekazywaniu władzy mniej ważnych.
Autonomizacja służbspecjalnych nie jest jednak nieograniczona, gdyż zachodzić
może tylko w tych obszarach życia spolecznego' o kt rych wladza polityczna nie ma
informacji. obroną władzy politycznej przed manipu|acją ze strony tajnych slużb jest
ich mnożenie' Rozrost tajnych policji o możliwie niejasnych i kzyżujących się ze sobą
kompetencjach umożliwia klasie wladc w jako całościkontrolę poczynaIi jednych
wladc w policyjnych przez drugich. Mnogośćpo]licji tajnyclt, jawnych i dwupłciowych
jest więc zasadniczym rysem rozwoju system w totalitalnych.
Moc społeczna władc w policyjnych nie opiera się na podporządkowaniu szeregowych funkcjonariuszy tajnej policji, lecz na infiltracji i zniewalaniu społecze stwa
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użyć ich przeciwko wladzy politycznej' Wyklucza to zarazem otwarty bunt tajnej
Tłumaczy to też łatwośćz jaką wladzy udawało z^wsze rozprawiać się ze slużbami

policyjnymi. w 1938 roku stalin bez oporu zastąpił Jagodę Jeżowem. W kilka miesięcy
p źniej usunąl Jeżowa zastępując go Berią. Gdy począl się obawiać, że wszechwładny
minister policji może zagrozić jego pozycji' w 1946 roku dokonał kolejnej reorganizacji
służbwewnętrznych wyodrębniając NKGB ze struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrz_

nych, co miało osłabić pozycję Beriiy. Po śmierci Stalina, Beria został z latwością
zamordowany przez swoich aowarzyszy z Biura Politycznegol0.
Miejsce tajnej policji w systemie politycznym sprawia, że instytucja ta w por wnaniu z wojskiem ma mniejsze pole manewru podczas zaburzeli rewolucyjnych. Podczas
rewolucji dosyć często zdarzały się bunty żolnierzy i przechodzenia całych oddział w
wraz z kadrą oficerską na stronę społeczeristwa obywatelskiego. Tajna policja pozostawała wszakże do korica wierna wladzy politycznej nawet po rozpadzie innych struktur
systemu. Taka była postawa funkcjonariuszy AVH w powstaniu węgierskim w 1956 r.
czy Securitate w rcwolucji rumu skiej w 1989 r., kt rzy zachowując wierność władzy
politycznej do korica stawiali op r. Nie mieli zresztą innego wyboru gdyż gniew ludu

,i

V. Społeczna rola prowokatora i agerrta wpĘwu

Z reguly

udana

manipulacja prowadzi do osłabienia poziomu oporu. Mechanizm manipulacji dokonuje
się za pośrednictwem wiedzy podmiotu o świecie spolecznym, w kt rym mu przyszło
działaĆ.

W podobny spos b działa mechanizm prowokacji - jest to skłonienie prowokowanych do podjęcia takich działa , kt re z jakichś względ w korzystne są dla prowokatora. Tutaj jednostka wyciągając wnioski z zachowania prowokatora, blędnie odtwarza
kontekst społeczny, w kt rych podejmuje on działania i dokonuje czynności, kt re
w konsekwencji prowadzą do odmiennych, niż przez nią zamierzone, rezultat w. Pod
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'

'

i
r,l

w kt rej udział przeważającej częściklasy obywatelskiej niezależnie od prezentolvanej
utopii i rozwiąza instytucjonalnych grozi obaleniem systemu politycznego. W rewolucji
lokalnej (i lokalnym ruchu obywatetskim) uczestniczy niewielka częśklasy obywatel_
skiej - koriczy się więc ona prze8raną niezależnie od programtt ideowego i instytucjo_
nalnej struktury. Można wyr żnić jeszcze rewolucję zr wnoważoną' w kt rej siły obu
stron są mniej więcej wyr wnane, a konflikt spoleczny nie może się zakoriczyć ani
jednoznacznym zwycięstwem, ani jednoznaczną klęską żadnej ze stron' Dla uproszcze_
nia niniejszego obrazu pominę ten trzeci typ rewolucji i jej skutki spoleczneI3.
W interesie władzy leży prowokowanie l<lkalnego ruchu obywatelskiego oraz manipulowanie masowym. w pierwszym bowiem przypadku radykalizacja oporu nie stwarza większego niebezpieczeristwa dla wladzy' Przewaga wladzy jest tak olbrzymia, że
sztucznie wywołana intensyfikacja oporu nie stwarza dlari żadnego zagrożenia. osłabia

-

205.

ruchrórv społecznych

Rewolucje oraz ruchy obywatelskie doli prowarlzące możrra podzielić według
dw ch kryteri w: masowości i wewnętrznej struktury. opierając się na tym pierwszym
kyterium można wyr żnić rewolucje masowe, zr wnoważone i lokalnel2. Rewolucja
masowa (poprzedzona r wnie masowym l'uchem obywatelskim) to taka rewolucja,

Manipulator tak znieksztalca wiedzę podmiotu o warunkach, w kt rych wykonywane ma być dane działanie, aby ten ,,dobrowolnie'' zaniechał jego realizacji, a podjął
inne' niżej przez niego cenione, a wyżej przez manipulatora. Przy czym nigdy manipulowany nie jest świadomy, że padl ofiarą manipulacji''. ofiara manipulacji realizując

preferencje manipulującego jest przekonana, Że realizuje swoje własne.

VI. Typy

na prowokację

kację.

zsRR tg]7

chuliga stwo.

I

w tym paragrafie wyeksplikować dwa rodzaje pośredniegowpływu wywieranego przez
władzę, za pośrednictwem służb specjalnych, na ruch spoleczny: manipulację i prowo-

rodzitty i upadek itttperiunt.

I

l

Dotychczas rolę tajnej policji pojmowaliśmy biernie _ slużyła ona przekazywaniu
wladzy politycznej informacji dla niej niedostępnych' Tajna policja może r wnież
w interęsie systemu politycznego stymulować rozw j polityczny. Spr bujmy zatem

1v"

ł

Regulacja wladcza może dokonywać się w spos b bezpośredni albo pośredni. Regulacja bezpośrednia dokonuje się przez zniewolenie - zmianę systemu preferencji jednostki bądź kontrolę _ poprzez obciążenie dziala jednostki określonymi sankcjami.
Regulacja pośrednia dokonuje się za pośrednictwem manipulacji i prowokacji. Manipulacja polega na takim spreparowaniu wiedzy działającego podmiotu, że ten realizował będzie' nie zdając sobie z (ego sprawy, preferencje manipulatora. Prowokacja
polega na sklonieniu prowokowanej jednostki do takich dztałafl, kt re bylyby zgodne
z zamierzeniami prowokującego.

kierował się najpierw przeciwko nim.

-_ĘJ,''c.'

89

wpływem prowokacji obywatele podejmują zazwyczaj takie działania, kt re pozornie
radykalizują op r społeczny, a w istocie kierują go w bezpieczne dla władzy obszary
życia społecznego. Z reguły dzięki udanej prowokacji, władza zyskuje pretekst do
surowych represji, kt re odstraszają pozostałych obywateli od angażowania się w życie
społeczne i op źniają upowszechnianie się postaw oporu.
Przykładem udanej prowokacji mogą być wydarzenia w czerwcu l97 roku w Radomiu. Jeśliwieruyć relacjom uczestnik w wydarzeri podczas demonstracji w mieście
pojawiły się grupy, kt re przy bierności ze strony milicji, systematycznie rozbijaly okna
wystawowe sklep w' Dzięki temu udało się odciągnąć częśćuczestnik w od demon_
strowania pod gmachem Kw PZPR i skłonić do plądrowana sklepÓw. Dało to p źniej
pretekst do brutalnych represji Mo i sB oraz oskarże strajkujących o warcholstwo

policji przeciw władzy politycznej.

I

I

Władza a lajna policja polityczna. PrÓba modelu

12

K. Brzechczyn, Civit Loop and the

Systen, Revollłion and Rationality
Amsteldam 1993, s.273 - Ż77.
13

Absorption oJ Elites, w: L. Nowak, M. paprzycki (red.), Sociol
(Pozna Smdies in the Philosophy of Science lad tlre Hurnanities, t' 33),

szerzei o tym: K' Brzechczyn, Absorpcja elil i zapąśćobywatelska. Pr ba poszerzenia reorii ewtllucji
spalecze łrwa polirycavgo, w; L. Nowak, P' Przybysz, Marksian, libertiliztlt, pr by lvyjścic (Poznariskie
Studia z Filozofii Humanistyki, r. XVll), Poz.nai l()9'1, s.399 - 403.
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ruchu obywaona dodatkowo klasę obywatelską. Inaczej jest w przypadku masowego
obywateli'
zwycięstwem
*trLi"go' Tutaj konfrontacja spoleczna mogłaby zako czyć się
manipulu*19''
jedynie
manipulację'
WykluJza to strategię prowokacji a dopusicza
obywate|i'
oporu
siły
oslabienia
do
jąć ruchem spolecznym doprowadzają
prowokację zależy r wnież
Podatnośćruch w społecznych na manipulację bądź na
posiadają trzy
od stopnia ich zorganiiowania. Ruchy spolerczne w zakładanej teorii
nonnalnaruszające
społeczne
Działania
składowe: materialną, instytucjonalną i iaeowąla.
żywiołowy'
i
spontaniczny
charakter
mieć
mogą
klasowego
ne stosunki podporządkowania
wieai uęaą tylko komponentę materialną. leże1i działania te są kanalizowane
Zav1erać

!

I

ł
,j

,'i

i

ł
I

_'i

spoleczny posiada
w niezależnych od klasy panujicej instytucjach, to w wczas ruch
j"z"i
samo-świadowłasną
uzyska
masowy
ieśzcze w ruch
składową initytucjonaln i.
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mogą między sobą poziomem organizacji
i samoświadomościśpołecznej.Wśrd nich można zatem wyr żnić:

czyli

rebelie,

i

świadomościową'
rewolucje pełne zi składową materialną, instytucjonalną i świadomościową'
centr w kierowniWydaje się, że rewolucje prosie pozbawione wyodrębnionych
Zmanipulowaniu
manipulację.
na
są
odporne
i wsp lnych program w'ideowych

_

,ry"i

bowiemmusiałabyulecwiększośćuc'ęstnik wżyciaspołecznego'atoplaktycznie
podatne są na
pir"iru"rumożliwości wlad'y, W zamian za to proste ruchy społeczne
dyscyplinory
kt
prowokację. Wynika to z biaku istnienia ośrodka kierowniczego,
aspirują
centrum
roli
do
protestu
wałby jego uczestnik w. W warunkach żywiołowego
bezpiew
protestu
ruch
ra
kierując
kt
oporu'
ci, tio.ri proponują skrajną radykalizację
rebelii'
wsparcia
do
w
uczestnik
potencjalnych
czne dla wladzy ous"awni.ct'ę.u
Dzięki czemu prowokacja ułatwia władzy stłumienie protestu'
Pelne ruchy społeczne zawierające po"io'n instytucjonalny

i

Świadomościowy w więk-

się podatne na manipulację'
szym stopniu odporne są na prowokację, ale za to stają
że większośćuczestnik w
spr'awia,
kieiowniczego
..ni.u*
Istnienie wyodrębnionego
i zakesie akcji oporu społecznego.
ruchu społecznego cedu]e na nie decyzje o zasięgu
prowowięt''. ,orguni-ro*uniL oraz mniejszy poziom spontaniczności utrudnia więc

kowanietegotypuruchuspolecznego.-leanauepełenruchspolecznypodatny,jest
podejmo_

w tego typu ruchach
w większym stopniu na manipulację' Większośćdecyzji
informacji o zamiarach
podstawie
uzyskanych
na
kierownicze
wane jest przez centrum
tego typu ruch społeczny
władzy i stopniu poparcia pfzez masy obywatelskie' Ponadto
mobilizującą członk w
pelni
rolę
posiaja wykystaiiz-owaną utopię społeczną, kt ra
świata społecznepewną
interpretacją
i wyjaśniającąświatspołeczny. utopia taka będąc
podjąć
społecznej
sytuacji
okeślonej
w
nakazującej
go p.łni iunt.ję ,*oirt.i *utry.y
rezultat w.
it.slon.go tyiu działania ,poi.."n", kt ie prowadzić będą do określonych
jednak
drugiej
Z
Z jednej i.ony ulatwia ona i upraszcza pfoces podejmowania decyzji'za pośrednictwem
bowiem
strony ouniza poziom odpornojci na manipulację' Władza
takie informacje, kt re
agentw wpływu _ może wprowadzić do obiegu informacyjnego
-.'__iTG.T"**

rrnrrryrlt' Przyczyt'tek do teorii rewolucji, w: J' Brzezir{ski' K' Łastouorii rcuLowych (Pozna skic Stuclia z Filozofii Nauki' t' XI)'
ujluzrrri
wski, Filozoficute i ,rrroaobsiił*
Pozna 1989, s. Ż53 ' 263.
ak,
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VII. Dynamika paristwa policyjnego czyli rozwrij

r żnić się więc

rewolucje Proste
-_rewoluciec,ą,tl.o*ezeskładowąmaterialnąiinstytucjonalnąbądźmaterialną

Pr

zniekształcając obraz świata społecznego, stają się podstawą podjęcia błędnych decyzji
korzystnych dla władzy a niekorzystnych dla ruchu obywatelskiego. W konsekwencji
poziom oporu będzie zawsze - wynika to z przyiętej definicji manipulacji - za słaby w
stosunku do wie|kościregulacji władczej.
Generalnie nrożna stwierdzić, że im ruch jest bardziej masowy' tyrn bardziej podatny
jest na manipulację a mniej na prowokację. Natomiast im ruch spoleczny jest mniej
masowy' tym bardziej podatny jest na prowokację, a mniej na manipulację' I analogicznie
należałobyto stwierdzić w odniesieniu do stopnia zorganizowania ruchu obywatelskiego:
im jest on gorzej zorganizowany tym mniej podatny jest na manipulację a bardziej na
prowokację; im lepiej: bardziej podatny jest na manipulację, a mniej na prowokację.

poziom ideowy'
mośćspołeczną, to rewolucja będzie wzbogacona o

Ruchy rewolucyjne

Władza a lajna policja polityczna.

społeczeristwa politycznego

Zastan wmy się zatem, w jaki spos b manipulacja i prowokacja modyfikuje statykę
relacji władza - społecze stwo obywatelskie. Możliwośćmanipulowania bądźprowokowąnia rewolucji pozwala wyr żnić dwa typy zaburze sPolecznych: stymulowane

i

naturalne,

Rewolucja naturalna wybucha przy średniowysokim poziomie alienacji obywatel_
skiej' kt ry staje się dolegliwy dla większości obywateli ale jeszcze nie paraliżuje
możliwościzbiorowych wystąpieri. Z punktu widzenia interes w klasy obywatelskiej

ten moment wybuchu jest optymalny. Wtedy rewolucja ma szansę stać się prawdziwie
masową. Masowy udział obywateli utrudnia przeprowadzenie pacyfikacji i ilymusza na
władzy znaczne koncesje.
Rewolucje stymulowarre wybuchają przy innym niż średnio_wysokim poziomie alie_
nacji obywatelskiej. Wybuch rewolucji stymulowanej _ jeże|i nie da się urriknąć natu-

ralnej -jest korzystny dla władzy' Pod wplywem prowokacji do rewolucji dochodzi już
przy mniejszej alienacji obywatelskiej. Ponieważ poziom regulacji wladczej nie stal się
wystarczająco dolegliwy dla całej klasy obylvatelskiej rewolucja taka jest nlniej masowa. Z tego też względu klasa władc w o wiele łatwiej może stlumić wystąpienia
garstki niezadowolonych. Prowokacja przesuwając I obszar rewolucyjny W lewo
zmniejsza liczebnośćzbuntowanych obywateIi.
Z punktu widzenia interes w społecze stwa obywatelskiego niekorzystnie jest r wnież kiedy do wystąpieri rewolucyjnych dochodzi przy wyższym niż w standardowym
przypadku poziomie alienacji obywatelskiej. Ponieważ wysoki poziom regulacji wład_
czej paraliżuje możliwośćzbiorowych wystąpieli, rewolucja taka jest r wnież mniej
masowa. Ułatwia to władcom pacyfikację ruchu obywatelskiego. Manipulacja przesuwając I obszar rewolucyjny w prawo r rvnież zmniejsza liczebnośćzbuntowanych.
Reasumując tę częśrozważail można stwierdzić, że spoleczny sens manipulacji
i prowokacji jest ten sam: redukcja liczebnościuczestnik w rewolucji. Efekty te osiąga
władza za pomocą innych śr'odk w: dzięki prowokacji rewolucja obywatelska ma miej_
sce przy niższym poziomie alienacji pracy, manipulacja - przy wyższyln Ponieważ
w rewolucjach stymulowanych (przez manipulację bądźprowokację) bierze udział
mniejsza liczba obywateli niż w rewolucjach naturalnych, ułatwia to władzy stlumienie
wystąpie . odpowiednio mniejsze są r wnież ustęPstwa społecz.ne wymuszane na władzy przez wspomniane typy rewolucji stymulowanych.
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Graficznie efekt stymulowanej rewolucji I rodzaju można przedstawić następująco:

P0s

Rys. 2. Efekt stymulowanej rewolucji I rodzaju:

Rys. 3. Efekty nieudanej prowokacji i manipulacji:
l - nieudana prowokacja; II nieudana manipulacja (w tle, linią pfzerywaną, rewolucja naturalna)

Aob

l-rewolucjanatualDatll-rewolucjastymulowana:a-sprowokowana,b-zmanipulowana;POS-poziom oporu spolccznego; Aob

-

alienacja obywalelska. oznaczenia te będą stosowane w dalszym ciągu'

Strategię stymulowania wydarze rewolucyjnych wladza zastosować może wobec
rewolucji obywatelskiej I rodzaju. W obszarze zniewolenia przewaga władzy jest tak
olbrzymia, że nie musi ona w taki pośredni spos b osłabiać silę społecze stwa obywa_
telskiego - może bowiem wyeliminować fizycznie tych spośrd obywateli, kt rzy są
centrami niezależnych powiąza społecunych i zdusić niebezpiecze(lstwo wybuchu rewolucji w zarodku. Rewaloryzacja spolecze stwa obywatelskiego Prowadząca do rewolucji II rodzaju może dokonać się albo w konspiracji albo nie dokona się wcale.
Gdyby założyć, że władcom udaje się zgodnie ze swoimi interesami stymu'lować
wszystli; Iewolucje oznaczałoby to, iż posiadają oni doskonałą wiedzę o mechanizmach
życia społecznego i idealne tozeznanię sytuacji spolecznej, by w oparciu o nie stero_
wać ruchami społecznymi. Rzecz jasna w świecie empirycznym tak nie jest. Politycy
u władzy kierują się raczej intuicją czy wyczuciem niż zwerbalizowaną wiedzą. Bardzo
często się jednak zdarza' że instynkt polityczny zawodzi w obliczu skomplikowania
i zlożonoścjżycia spolecznego i zamierzona prorvokacja czy manipulacja się nie udaje'
Przedstawiona przeze mnie konceptualizacja potrafi I wnież zinterpretować te przypad_
ki' Powodzenie lub niepowodzenie prowokacji zależy od poziomu alienacji obywatel_
skiej. Prowokacja udana ma miejsce w obszarze pokoju klasowego (kiedy poziom
alienacji obywatelskiej utrzymuje się na niskim poziomie). Kiedy do prowokacji docho_
dzi w okolicach obszaru rewolucyjnego (a więc przy średniowysokim poziomie aliena_
cji obywatelskiej) wtedy staje się ona wstępem do rewolucji naturalnej'
Manipulacja prowadzi do osłabiania oporu spolecznego. owo lagodzenie oporu społecz_
n"go *u'i być jednak przeprowadzane w umiejętny sPos b' Kiedy jest ono zbyt intensywne, a manipulĘa kierownictwem ruchu rewolucyjnego zbyt widoczna dla szeregowych
jego członk w, w jego łonie pojawia się niezadowolenie z manipulowanych elit spolecz'
nyct'. Niezaaowolenie to prowadzić może do wymiany przyw dztw!: zastąpienie ugodo_
wego kierownictwa bardziej bezkompromisowym, co prowadzi do wymknięcia się ruchu
reliolucyinego spod pośrcdniego wplywu władzy i wybuchu fewolucji' tyle że natrrralnej'
Graficznie efekty nieudanej prowokacji i manipulacji można przedstawić następująco:

Zastan wmy się zatem co nowego wnosi uwzglęclnienie dw ch sfer: publicznej
i prywatnej życia społecznego oraz manipulacji i prowokacji do dynamiki relacji władza - społecze stwo obywatelskie' Chociaż strategię manipulacji i prowokacji władcy
mogą stosować łącznie wobec r żnych odlam w spoleczeristwa obywatelskiego dla

ł
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uproszczenia przyjmijmy' że władcy stosują te strategie l'ozłącznie posługulc się albo
manipulacją, albo prowokacją.
Faza postępttjącej alienacji obywatelskiej. W tej fazie rozwoju sPolecznego sfera
autonomii w życiu publicznym jest tak rozległa, że wzrost regulacji wladczej odbywa
się jej kosztem, a nie sfery prywatnej. Prowadzi to do wzrostu opol'u klasy obywatelskiej' Masowy op r obywateli wyklucza zastosowanie przez władzę prowokacji politycznej. Jedyną dopuszczalną strategią jest manipulacja ruchem obywatelskim, kt ra jeżeli
jest udana, op źnia narastanie oporu społecznego i wybuch rewolucji. Ta faza rozwoju
sPolecznego zostaje zatem wydłużona.
Pienąotna faza rewolucji obywatelskiej I rodzaju' Masowy udział obywateli w ruchu rewolucyjnym wyklucza stl'ategię pLowokacji. Manipulacja elitami społecznymi
ułatwia władzy zwycięstwa w konfrontacji spolecznej' Prowadzi ona do tego, że np.
zmanipulowane elity ruchu kierując się spreparowaną wiedzą o war'unkach działania
wybierają blędną strategię, zle rozwiązaniil instytucjonalne, ideowe, programowe, etc.,
kt re nie wykorzystują w pełni skutecznie potencjału luchu społecznego' Manipulacja
zatem zwiększa prawdopodobieristwo klęski rewolucji.
Faza tolalnego zttiewolenia. Po zgnieceniu oporu spolecznego i podporządkowaniu
autonomicznych sfer życia spolecznego następuje samo-zniewolenie władzy. Iednakżę

odkrywanie nowych dotychczas nieznanych teren w społecznych będących dotąd
w sferze prywatnej życia spolecznego op źnia proces samozniewolenia wladzy. Tę fazę
lozwoju społecznego można zasadnie nazwać t'azą budowy palistwa policyjnego gdyż
gl wnym źr dlem wzrostu regulacji wladczej jest aktywnośćtajnej policji - wykywanie poprzez informator' w ulokowanych w klasie obywatelskiej nowych obszar w życia
społecznego. Istnienie
regulacyjnych'' w postaci obszaru pIywatnego życia
',rezerw
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większe koncesje.

Ponieważ w lej fazie rozwoju spolecznego udział obywateli w wystąpieniach społecznych
staje się masowy' zastosowanie prowokacji p'owadzącej do radykalizacji oporu politycznego
groziłoby obaleniem systemu politycznego. Wadzy pozostaje tylko posłużyćsię manipulacją.
Manipulowanie ruchem obywatelskim op źnia wybuch rewolucji będący odpowiedzią na

wzrost regulacji oraz umożliwia wladzy udzielanie mniejszych ustępstw. Manipulacja wydluża
wt mą fazę rewolucji I rodzaju op źniając osiągnięcie pasma minimum administracyjnego'

Zreasumujmy zatem raz jeszcze wprowadzone poprawki do modelu podstawowego
teorii władzy:
_ manipulacja polityczna w pierwotnej fazie wzrostu alienacji pracy op źnia nara_
stanie oporu klasY obYwatelskiej;
_ w pierwotnej fazie rewolucji I rodzaju udana manipulacja zwiększa szanse zwy_
cięstwa władzy w konfrontacji społecznej;
_ następuje wydłużenie fazy zniewolenia: istnienie sfery prywatnej op źnia proces
samozniewolenia wladzy; inwigilacja policyjna op źnia rewaloryzację niezależnych więz w społecznych i wybuch rewolucji II rodzaju;

_
_
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Prezentowana koncepcja może sprawiać wrażenie ,,czarnej'' teolii władzy, w kt rej
rządzący nic nie robią innego jak tylko śledząi podsluchują rządzonych. Wrażenie to
jak sądzę wynika ze struktury teorii władzy. Metodologia idealizacyjna wyr żnia dwa
sposoby budowy teorii: gwiaździsty i liniowy. W teorii naukowej o stt'ukturze liniowej
nowe czynniki uboczne wprowadza się do ostatniego modelu danej teorii, a więc
posiadającego najmniej zalożefl idealizujących. W teorii posiadającej strukturę gwiaździstą można wyr żnić centralny model podstawowy o k zaloŻeniach idea|izujących
oraz zbi r modeli pochodnych o k-I zalożeniach idealizujących. W tego typu teoIii
badając wpływ jakiegośczynnika na badane zjawisko znosi się jedno z zalożeg ideali_
zujących modelu podstawowego i buduje model pochodny o k-t zalożeniach i7tćalizujących. Kiedy jednak chcemy poznać dzialanie innego czynnika ubocznego' to nie
kontynuujemy dalej konkretyzacji budując np' model o k-2 za|ożeniach idealizujących,
lecz pt'zywracamy uchylone w pierwszym modelu pochodnym założenie idealiztljące
,,wracamy'' do modelu podstawowego. I dopiero wtedy znosimy inne zalożenie idealizujące, potrzebne do zbadania interesującego nas czynnika ubocznegcl modelu. Jak
łatwo zauważyć, teoria władzy w nie-Marksowskinr materializmie lristorycznyn posia_
da strukturę gwiaździstą. Gdyby teoria wladzy miala strukturę liniową, to w jednym
z ostatnich modeli władcy mieliby do wyboru maksynralizować legulację wladczą poprzez agresję zevtnętrzną lub rozw j l'echnologiczny środkw przemocy. \V enpirycznej
rzeczywistości takich możliwościbyłoby jeszcze więcej. okazuje się wtr:dy, że rvzrost
inwigilacji jest jedną z opcji, opcji kt ra wcale nie gwarantrde najwięk'szych przyrost w regulacji wladczej. opcja taka moglaby więc być jedynie niezrealizowaną alternatywą. Natomiast w skonstruowanym modelu wladzy poprzez odpowiedni dob r zaloŻett
idealizujących pozbawia się wladc w innych alternatyw. Za|ożenie o izolacji zewnętz-

Faza cyklicznych rewolucji II rodzajlt. Wcześniejczy p źniej dochodzi jednak do
rewaloryzacji niezależnych powiązaIi społecznych, co powoduje wybuch rewolucji II
rodzaju. W tej fazie rozwoju stosunk w politycznych 'społeczeristwo ewoluuje według
schematu: rewolucja - represje - koncesje - wzrost regulacji - rewolucja o szerszej
bazie społecznej. Ponieważ w tym stadium ruchy społeczne są jeszcze mało licznę,
władza posluguje się prowokacją do dalszego osłabiania ich potencjału. Wskutek tego
prowokowane rewolucje stają się jeszcze mniej masowe, a władcy mogą zastosować
surowsze represje, p jśćna znacznie mniejsze ustępstwa i szybciej uzyskać ponowną
kontrolę nad utraconymi sferami życia spolecznego. Faza cyklicznych rewolucji II rodzaju
zostaje więc wydłużona.
Wt rna faza rewolucji I rodzaju. W tej fazie rozwoju układ polityczny ewoluuje wedlug
koncesje

Pr
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Na podstawie dokonanej modyfikacji modelu podstawowego teorii władzy w n-Mmh
można dojśćdo wniosku, że manipulacja i prowokacja nie są wcale tak zlowieszczymi
narzędziami panowania jak się powszechnie wydaje. Stosuje je slaba władza wobec
silnego spoleczeIistwa obywatelskiego. Będąc zmuszona je tolerować dąży jedynie do
osłabienia jego wpływu' Kiedy władza staje się silna jest w stanie odrzucić te pośrednie
formy kontroli i posługując się bezpośrednimi _ terrorem i biurokratyzacją _ zniszczyć
niezależne od siebię struktury spoleczne. Przedstarviony model jest jeszcze zbyt wyide_
alizowany by m c wyjaśnićsubtelniejsze zjawiska zakulisowego aspektu sprawowania
władzy: np. roli podw jnych agentÓw' Ponieważ abstrahuje on wciąż od wymiaru
międzyspołecznego, nie można zbyt wiele powiedzieć na temat wywiadu i kontrwywiadu - inwigilowania innych społeczelistw i obrorry przed inwigilacją ze strony sąsied-

przenosząc się do centrum władzy. W fazie zniewolenia przewaga władzy nad obywaielami jest tak duża, że nie musi ona pośrednio oslabiać siłę społeczeristwa obywatelskiego, |ecz poprzez terror i represje bezpośrednio go zlikwidować. Głębszy poziom
zniewolenia społecznego utrudnia powstanie jawnego ruchu obywatelskiego. Proces
Iewaloryzacji niezależnych powiąza społecznych może rozpocząć się wtedy gdy będzie należycie chroniony przed inwigilacją ze strony służb policyjnych. Ochronę taką
zapewnia konspiracja. Jednakże samo nauczanie się technik konspiracyjnych: posługiwanie się pseudonimami, skzynkami, wyszukiwanie lokali, itd. op źnia rozw j niezależnych więz w społecznych oddalając wybuch rewolucji II rodzaju. Ta faza rozwoju
społecznego zostaje więc wydłużona: istnienie sfery prywatnej oddala samozniewolenie
władzy, a obrona przed inwigilacją policyjną op źnia rewaloryzację niezależnych wię-

schematu: rewolucja
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VIII. Konkluzjc

spolecznego klasy obywatelskiej oddala niebezpieczeristwo samozniewolenia władzy.
Po ich wyczerpaniu rywalizacja polityczna toczy się kosztem p l społecznych podpo_
rządkowanych władcom policyjnym bez wiedzy władc w. W pierwszej kolejnościczystki uderzają więc we władc w policyjnych, p źniej w zwykłych, stopniowo

zw

1-

nej pozbawia wladze np. możliwościagresji zewnętrznej. ,,Zmuszeni'' są więc do
dzialania w jednym tylko kierunku. Stąd pochodzi to wrażenie ,,czarnego" obrazu
wladzy,

posłużeniesię prowokacją polityczną wydłuża fazę cyklicznych rewolucji II
rodzaju;

posłużenie się manipulacją polityczną wydłuża wt rną fazę cyklicznych rewolu_

cji I rodzaju.
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Summary
The paper is an attempt to develop a concept of specificity in the operations of the
secret police and its social significance. The attempt is made on the basis of the theory

of power in the non-Marxist historic materialism. A standard model of a political

society is based on the following, silently assumed, ideal principles:
p-l the rulers have complete and true knowledge about comprehensive activities of
the citizens;
p-2 the citizens have complete and true knowledge about the complete range of

ruling regulations;

p-3 the rulers keep the citizens under surveillance.
Gradual disposal of these assumptions let distinguish the following:
l) two areas of social life: a private an( a public one, and to identify a social role
of a police informer, who expands the public area while reducing the private
area of social life;
2) two types of ruling regulation: direct and indirect. The latter is manifested in two
forms: that of manipulation and of provocation;
3) police authorities, secret police officers, agents and to determine the conditions
of their loyalty towards the political system.
Thę final part of the paper concerns the consec1uences the above theses have for the
development of a political society. The authorities'opportunity to employ surveillance,
provocation and manipulation reinforces the status of the ruling class thus lengthening
the process of a political society evolution.
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SYSTEMY POLITYCZNE
Polityczne tło i konsekwencje wyborow prezydenckich w Polsce z 1989 i 1990 roku
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