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MYŚL POLITYCZNA WCZESNYCH FABIAN

„At any given tim e and place certain  thoughts, a re  com
pletely un thinkable [...] Though individuals can always 
feel and do w hatever the ir tem peram ent and consti
tu tion  perm it them  to feel and to do, they cannot th ink  
about th e ir  experiences except w ithin the fram e of re 
ference w hich a t th a t particu la r tim e and place has 
come to be selfevident. In terp reta tion  is in term s of 
prevailing thought p a tte rn ”

A ldous H uxley , T h e  D e v i l s  o f  L o u d u n

I. ZASADNICZE CECHY FABIAŃSKIEGO ŚWIATOPOGLĄDU

W bogatej skądinąd literaturze dotyczącej ideologicznych zagadnień 
fabianizmu 1 panuje podejrzana jednomyślność w  negatyw nej ocenie szans 
i prawomocności konstruow ania jakiejkolw iek całościowej wizji myśli fa- 
biańskiej. Toteż dziesiątkom szczegółowych studiów, analizujących z upo
dobaniem związki poszczególnych idei z angielską tradycją polityczną, nie 
towarzyszy ani jedna synteza. Oczywiście nie wynika to z chęci deprecjo
nowania dorobku pierwszych apologetów „białych kołnierzyków”, p re 
kursorów koncepcji „państwa dobrobytu” i całej współczesnej doktryny 
socjaldem okratycznej, lecz z podzielanego przez samo Towarzystwo prze
świadczenia o skrajnej osobliwości organizacji. Cóż bowiem łączyć mogło 
jej członków, jeśli od kandydatów  wymagano jedynie akceptacji tzw. Ba
zy utożsamiającej socjalizm z apolitycznym i reform am i ekonomicznymi, 
a oficjalne publikacje Towarzystwa Fabiańskiego (TF) unikały jak  ognia

1 W ebbs and Their Work,  M. Cole, ed., London 1949; E. Hobsbawm, Fabianism  
and Fabians 1884—1914, Cam bridge 1950; R. D. Howland, Fabian Thought ana 
Social Change in England 1884—1914, London 1942; A. R. M cBriar, Fabian Socialism  
and English Politics 1884—1914, Cam bridge 1962; E. Reichel, Der Sozialismus der Fa
bier,  H eidelberg 1947; W. Wolff, From Radicalism to Socialism, Ithaca 1975.
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kwestii spornych? To przecież Shaw pisał w Raporcie o Polityce Fabiań- 
skiej  przygotowanym  na londyński kongres II M iędzynarodówki (1896), 
że „socjaliści londyńscy nie m ają żadnej odrębnej opinii na kw estię Mał
żeństwa, Religii, Sztuki, abstrakcyjnej ekonomii, ewolucji historycznej czy 
spraw y m onetarne albo inne zagadnienia wykraczające poza problem y 
praktycznej Demokracji i Socjalizm u” 2. Czy długoletnia, owocna współ
praca w Komitecie W ykonawczym ludzi o skrajnie odm iennych sym pa
tiach politycznych i — szerzej — światopoglądowych nie jest dostatecz
nym  dowodem braku jakiejkolw iek „wyższej” płaszczyzny porozumienia, 
argum entem  wykazującym  nieistotność takiej problem atyki dla funkcjono
wania Towarzystwa? Zwolennicy tej tezy powołują się wreszcie na cha
rakterystyczną dla Fabian programową niechęć do teorii, osławiony an
gielski praktycyzm , wymownie kontrastu jący z doktrynerstw em  socjali
stów kontynentalnych, a le  paradoskalny u ludzi, których działalność spro
wadzała się w  poważnej mierze do ustnej i pisemnej propagandy idei.

Przyjęcie, świadome czy nieświadome, obrazu Fabian stworzonego 
przez nich samych — wizji pozbawionych światopoglądowego szkieletu 
pragm atycznych fantomów — wydaje się być jednak przedwczesną ka
pitulacją w obliczu nasuwających się trudności. Poza różnicami w ielokrot
nie uwypuklanym i w  dotychczasowej literaturze przedm iotu istniała prze
cież pom ijana na ogół, a wyraźnie zarysowana płaszczyzna duchowego po
rozum ienia członków organizacji. Ów sta ły  i czytelny zespół poglądów 
przesądzających charakter TF zawiera elem enty wizji świata i system u 
wartości znamienne dla umysłowości fabiańskiej; stanowi poszukiwane 
pozautylitarystyczne jądro w arunkujące teorię i praktykę Towarzystwa. 
Tak rozum iana filozofia fabianizmu nie może wszakże pretendować do 
pełnej systematyczności, konstruowana jest bowiem, wobec sygnalizowa
nego już w strętu  do teoretyzowania — co nie tylko nie przekreśla możli
wości istnienia fabiańskiej filozofii, lecz wręcz przeciwnie stanowi jej 
istotny składnik — arb itra ln ie  i pośrednio z nie zawsze jasno wyekspliko- 
wanych założeń towarzyszących rozważaniom szczegółowym. Specyficzne 
dla TF koncepcje natu ry  ludzkiej czy redukcjonizm u etycznego łączą się 
w niej harm onijnie z najbanalniejszym i paradygm atam i myśli pozyty
wistycznej.

„Jeśli jest coś takiego, w co wierzyłam  od początku do końca, to w to, 
że postęp dokonać się może tylko na bazie sprawdzonych faktów i ostroż
nie przem yślanych sugestii” 3 — pod tym  zdaniem Beatrice Webb podpisać 
się mógł bez oporów nie tylko każdy fabianin. Pokolenie urodzone w dru
giej połowie lat pięćdziesiątych, rówieśnicy darwinowskiego dzieła o pow 

2 Fabian Tract 70, s. 1—2 .
s B. Webb, Our Partnership,  London 1932, s. 92.
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staw aniu gatunków  i równie sławnego trak ta tu  J. S. Milla On Liberty,  
przesiąknięte było atm osierą pozytywizmu em anującą z katedr uniw ersy
teckich, a poprzez prasę i książki żłobiącą świadomość potoczną. Nawet 
ruchy odwołujące się tradycyjnie do sfery emocjonalnej stroiły się na za
sadzie m irnikry w  pseudoscjentyczne szaty. Fabiańska niechęć do „kwe
stii m etafizycznych” nie była więc niczym wyjątkowym .

Sidney Webb kwalifikował wszystko, co nie dawało się sprowadzić do 
cyfr i faktów, jako „bezużyteczną, próżną gadaninę”, ci zaś spośród jego 
przyjaciół, którzy nie tracili z oczu problemów szerszych, ratow ali tw arz 
rozprawiając o nich językiem  utylitarystów . Wynalazczość TF na tym  po
lu polegała na rygorystycznym  zastosowaniu zasad nauki pozytyw nej do 
świata polityki. Anonimowy recenzent „Fabian News” krytykow ał po
jęcie sprawiedliwości jako „abstrakcję należącą do metafizycznego sta
dium ludzkiej ewolucji”, zbędną przy poważnym  myśleniu i . W ywody ope
rujące terminologią etyczną przyjmowano podejrzliwie i z przeświadcze
niem, że „stowarzyszenia polityczne wykonują dobrą robotę i prezentują 
się godnie, gdy trzym ają się właściwych spraw politycznych, ale sta ją  się 
śmieszne i przyciągają osoby niepożądane, kiedy poruszają kwestie sztuki 
i filozofii” 5.

Zasadniczą cechą umysłowości fabiańskiej była skłonność do n ieanta- 
gonistycznego ujmowania idei i instytucji, a także um iejętność widzenia 
i rozpatryw ania ich osobno w oderw aniu od towarzyszącego kontekstu. To 
ona czyniła z nich praktycznych reform atorów  posługujących się z rzadką 
skutecznością orężem kompromisu. Cała koncepcja organizacji odwołuje 
się do aksjom atu braku współzależności między formami ustrojowym i
i towarzyszącą im  ideologią a systemem ekonomiczno-społecznym. Stad 
idea jednoczenia ludzi o rozm aitych sym patiach politycznych, jak  rów 
nież oryginalna taktyka „nasycania” (permeation) zakładająca, iż Libe
ralizm, Konserwatyzm  i w ogóle wszystkie ideologie polityczne są w rów 
nym  stopniu podatne na agitację socjalistyczną 6. Demókracja parlam en
tarna traktow ana była w efekcie jako próżna form a pozbawiona politycz
nego charakteru, k tórą wypełniać można każdą, a więc i socjalistyczną (w 
fabiańskim  sensie tego słowa) treścią.

Dla prawdziwych Fabian zupełnie nie istniały, bo istnieć nie mogły, 
konflikty między jednostką a społeczeństwem, między zasadami indyw i
dualizmu a kolektywizmem , między wolnością a organizacją. To właśnie

4 „Fabian News” 1900, n r  8, s. 5; Ciekawe, że upływ czasu nie nadw ątlił fabiań- 
skiego pozytywizmu. „Philosophy begins w hen pragm atism  fa ils” — czytamy na 
s. 6 . N ew  Fabian Essays, London 1952.

5 E. Pease, The History of the Fabian Society,  London 1916, s. 279.
e Por. Fabian Tract 45, s. 2; H. G. Wells, This Misery of Boots, London 1970, s. 38.
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egoizm, zdaniem Webba, popychał jednostkę w ram iona społeczeństwa 7. 
Socjalizm — wywodził Olivier — jest tylko zracjonalizowanym  zdrowo
rozsądkowym indyw idualizm em 8. Problem  wolności wydawał się nato 
miast zupełnie wydum any wobec niezbitej konieczności wzmocnienia opie
kuńczych funkcji państwa. Społeczeństwo cierpiało w ich oczach raczej 
na nadm iar wolności z oczywistą szkodą dla interesu ogółu. Do obowiązków 
wzorowych Fabian należała dokładna znajomość „niepraktycznych idei”, 
którym  hołdują ludzie i uwzględnianie ich w wysuwanych projektach 
reform . Zrozumieć ich wszakże nie byli nigdy w stanie, obserw ując z nie- 
wygasającym  zdumieniem nieskuteczność kom prom isu i rozwiązań zdro
worozsądkowych w kwestiach pryncypialnych.

Przede wszystkim więc nie istniała dla dojrzałych Fabian problem atyka 
moralna, tak  bardzo inspirująca bratnie organizacje socjalistyczne. Olivier, 
przyszły gubernator Jam ajki, k tó ry  jeszcze w 1883 r. aprobował postulat 
„przebudowy ludzkości zgodnej z najwyższym i możliwościami m oralny
m i”, w 5 lat później jako eseista TF rezygnuje z „teologicznych przyzw y
czajeń um ysłu wspólnych socjalistom i innym  pobożnym osobom” na rzecz 
„bezpretensjonalnej m etody empiryzm u i pozytywnej nauki etycznej”, 
upatrującej w moralności relatyw ny, historycznie uw arunkow any feno
men społeczny9. Mylą się ci spośród badaczy TF, którzy wprowadzeni v/ 
błąd genezą wnioskują o etycznym podłożu fabianizmu. Naczelną racją 
nie jest tu  bowiem krzyw da proletariatu , dla którego Shaw czy B. Webb 
z trudem  znajdowali słowa sympatii, lecz po prostu niska efektywność 
istniejącego system u sprawiająca, iż państwo angielskie zaczyna pozosta
wać w ty le za nowocześniej rządzonymi rywalam i. W yświechtane poję
cia — dobro i zło —* zatracają uniw ersalny charakter, oznaczając dla 
przywódców organizacji stopień przystosowania do warurików środowiska. 
Brak adaptacji do ewolucyjnie zm iennych warunków jest złem ew ident
nym, adaptacja optym alna Utożsamiana z postępem  — dobrem najw yż
szym z punktu  widzenia „organizmu społecznego” 10.

Frazeologia Fabian Essays niczym  zwierciadło odbija dom inującą od 
czasów Spencera i Darwina biologiczną koncepcję społeczeństwa, przesą
dzając o ich sukcesie. Chociaż poszczególne wnioski odbiegały od stereo
typów myślowych późnowiktoriańskiego Imperium , całość podna była w 
modnej scjentystycznej oprawie, k tóra m usiała wywołać aprobatę ów
czesnej krytyki. Nie znaczy to jednak, że owa opraw a przyćmiewa orygi
nalne elem enty fabianizmu.

7 S. Pierson, Marxism and Origins of British Socialism. The Struggle for N ew  
Consciousness, Ithaca 1973, s. 124.

8 Fabian Essays, London 1889, s. 99.
9 Ibidem,  s. 96.
1(i Ibidem,  s. 99.
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Odrzucając konserw atyw ne ideały porządku i hierarchii, na równi z re 
wolucyjną retoryką ¿romantyków wysuwających na plan pierwszy volki- 
stowsko in terpretow any naród, członkowie Towarzystwa koncentrowali 
uwagę na jednostce ludzkiej. Ale nie była to ta  sama abstrakcyjna jedno
stka, o której pisali filozofowie Oświecenia i liberałowie starszego poko
lenia, lecz człowiek konkretny, osadzony w rzeczywistości społecznej — 
podmiot dziejów, substrat systemu społecznego i obiekt spekulacji rynko
wych. Potencjalne dobro i racjonalność natu ry  ludzkiej to dwa podsta
wowe założenia, nie powiązane bynajm niej z ideą praw  przyrodzonych. 
„Pozytywna nauka etyczna nie wie nic o praw ach naturalnych, nie wie 
nic o wolności indywidualnej, nic o podstawowej równości” — czytamy 
w sztandarow ym  wydawnictwie TF n . Nawet Shaw zdradzający w młodo
ści silne sym patie dla radykałów  wraz z ich oświeceniowym arsenałem  
ideologicznym, uznawał iluzoryczny charak ter tych praw. Wolność i rów 
ność były dlań pojęciami o „względnym znaczeniu z punktu  widzenia o r
ganizacji społecznej”. Taki punkt odniesienia faworyzował równość jako 
ideał bliższy ekonomicznej wykładni socjalizmu. Wolność przysługiwać 
winna jednostkom w stopniu ograniczonym interesem  zbiorowości. Po
wyższe rozumowanie tłum aczy późniejszą aprobatę niektórych Fabian dla 
tych rozwiązań totalitarnych, którym  towarzyszył populistyczny względ
nie egalitarny parawan.

Wyposażenie człowieka we wrodzoną skłonność do czynienia dobra wy 
magało uspraw iedliw ienia faktów niezgodnych z aksjom atem, czynnikami 
niezależnymi od woli jednostek — działaniem  sił ekonomicznych podpo
rządkow anych tendencjom  Ducha Epoki. Jednak rosnąca wiedza umożli
wiała jednostkom  coraz bardziej świadome kształtow anie swoich losów, 
czyli, posługując się terminologią Fabian Essays, wcześniejsze odczytywa
nie Zeitgeistu i odpowiednie doń przystosowanie. Zwykła lojalność n a k a 
zywała tym, którzy jako pierwsi dostrzegli w kolektywizmie nieuchronną 
tendencję nadchodzącej epoki, podzielenie się tą  praw dą ze społeczeń
stwem.

Człowiek jako istota esencjonalnie racjonalna powinien wykazywać 
dążność do racjonalizacji swojego życia i być podatnym  na taką argum en
tację -— zakładali pionierzy ruchu. A rozum ich zdaniem nakazywał pod
porządkowanie potrzeb indyw idualnych wym aganiom  zbiorowości. Czynni
kiem dzielącym webbizm od doktryny liberalnej była w iara w obiektywne 
istnienie wspólnego in teresu  ogólnospołecznego różnego od arytm etycznej 
sumy dążeń indywidualnych. Tymczasem klasycy liberalizm u negowali 
możliwość takiej wspólnoty, upatrując w zdrowym egozimie jednostek wy
starczającą gw arancję trwałości społecznej harmonii. Dobro powszechne

11 I b id e m ,  s. 98
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w in terpretacji TF było nadto nierozdzielnie związane z organicystyczną 
koncepcją społeczeństwa, identyfikującą sens życia jednostek z funkcją 
spełnianą przez nie w „wielkiej społecznej m achinie”12. W efekcie, w 
myśli fabiańskiej dominuje problem atyka wielkich agregatów (naród, pań
stwo, rasa, Imperium), problem y gospodarki planowej oraz, co w arto pod
kreślić, tem atyka eugeniczna związana z niepokojem o „zdrowie organizmu 
społecznego”.

Ogromną wagę przykładano również do spraw y wiedzy uznawanej za 
naturalnego sojusznika socjalizmu. Założenie przez Webbów London School 
of Economics stanowi wymowny przejaw  tego przekonania. Gw ałtowny 
postęp dokonujący się w wyniku akum ulacji wiedzy we wszystkich dzie
dzinach życia dawał niezbity dowód wystarczalności podejścia racjonali
stycznego do dzieła przebudowy społecznej. Skłaniał zarazem do wyboru 
rozwiązań ewolucyjnych. Fabiańśką obsesję gradualizm u im plikowały w 
równej mierze ewolucyjna wizja dziejów, jak i spencerowska koncepcja 
społeczeństwa. „Żaden filozof nie szuka niczego poza stopniową ewolucją 
nowego porządku ze starego, bez zryw ania ciągłości lub nagłej zmiany 
całej tkanki społecznej w którym kolw iek punkcie procesu” —• pisze S. 
Webb we wstępie do eseju „historycznego” 13. Z takich przesłanek w y
wodzi się słynna form uła o „nieuniknioności zmian stopniowych” (inevi
tab ili ty  of gradualness), streszczająca niezwykle lapidarnie istotę fabianiz- 
mu. „Żadna wielka przem iana nie jest możliwa w wolnym państwie de
m okratycznym  takim  jak  Anglia, o ile nie zmieni się opinii wszystkch 
klas społeczeństwa, a naw et gdyby było to możliwe — nie byłoby pożą
dane. To sedno naszej odmienności” — podkreślała B. Webb w 1895 r. 14

Mimo zewnętrznego podobieństwa wywołanego akceptacją ewolucjo- 
nizmu społecznego doktryna pozytywistów brytyjskich w poważnym stop
niu odbiegała od stanowiska TF. Zwolennicy Harrisona i Beesleya szer
mowali ideą moralizacji kapitału zmierzającą do usunięcia rażącego zła w 

_ ram ach istniejących warunków. Apel do sumień ludzkich zamiast umysłu
i chęć utrw alenia leseferyzm u sytuow ały te poglądy na antypodach pozycji 
zajętej przez Fabian. Dużo ściślejsze były już związki TF z tradycją  ben- 
thamowsko-millowską, choć i w tym  w ypadku w grę wchodzi raczej spe
cyficzny sty l rozumowania, niż mechaniczne powielanie wielu zdezaktua
lizowanych postulatów radykałów  filozoficznych. Pełną aktualność zacho
wywał jednak dla Fabian ideał społeczeństwa rów nych szans, jak  również 
zasada głosząca, że niezbędnym  warunkiem  m oralnej poprawy ludzkości 
jest uczynienie jej dostatnią i szczęśliwą.

12 Ibidem, s. 54.
13 Ibidem,  s. 29; por. S. Webb, Socialism in England, London 1890, s. 5.
14 B. Webb, Diaries 1912— 1924, London 19S2, (23 I 1895).
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A rytm etyczno-hedonistyczna zasada Bentham a („maksymalne szczęście 
m aksym alnej ilości ludzi”) zmodyfikowana przez Milla w duchu nacisku 
na jakości („lepiej być cierpiącym Sokratesem, niż świnią w  ra ju ”) jako 
punk t docelowy reform atorów  i pragm atyczna wskazówka postępowania, 
inspirowała kilka pokoleń członków organizacji. „Współczesna myśl poli
tyczna nie odkryła żadnej innej podstaw y związków społecznych niż uży
teczność” — pisał w  1892 r. W illiam Ciarkę związany z anim atoram i no
wego liberalizm u 15. W pływy zmodyfikowanej koncepcji Bentham a odna
leźć można bez trudu  w idei „narodowego m inim um ”, mimo iż przenosiła 
ona punkt ciężkości ze sfery praw no-adm inistracyjnej, w której celowali 
utylitaryści, na ekonomię.

Powinowactwo duchowe Fabian z utylitarystam i nie było jednak zbyt 
ścisłe. Gdy więc B. Webb podkreślała, że „Bentham  był z pewnością oj
cem duchowym Sidneya (Webb)”, to miała na myśli wyłącznie zgodę na 
zasadę oceny działań ludzkich przez ich efekty. Zaraz wszakże dodawała: 
„Całkowicie odrzucamy „szczęście największej ilości jako definicję na
szych własnych celów [...] odrzucam to, ponieważ nie m am  jasnej wizji 
tego, co rozumiem przez szczęście lub co inni przez to rozum ieją. Jeśli 
szczęście oznacza zadowolenie fizyczne, to jest to cel, k tóry  do m nie nie 
przem awia [...] Wolę definiować mój cel od jako zwiększenie w społeczeń
stwie pewnych zdolności i pragnień, k tóre akura t lubię — miłość, prawdy, 
piękna i hum oru. Mam także pewną wizję rodzaju ludzkich stosunków, 
k tóre lubię i takich, których nie lubię. Ale różnim y się od bentham itów, 
gdy uważają, że jest spraw ą konieczną, abyśm y się wszyscy zgadzali co do 
celów lub, że może je określać nauka. W ierzymy, że cele, ideały są „rzeczą 
gustu” i lubim y społeczeństwo, w którym  jest znaczna różnorodność tych 
gustów ” 16.

Podejrzliw y stosunek do idei szczęścia nie był u B. Webb spraw ą przy
padku. W ychowana jak  w ielu jej towarzyszy w duchu skrajnie pury tań- 
skim, wyniosła z domu rodzinnego koncepcję życia jako obowiązku 17. Sa
modoskonalenie jednostek kojarzyła z tłum ieniem  naturalnych  popędów. 
Jedynym  sensownym  modelem życia była służba dla społeczeństwa i przy
stosowanie do jego wymagań. Sarno m ałżeństwo Webbów było ściśle za
planow anym  i nieomal perfekcyjnym  wcieleniem tych poglądów w p rak 
tykę.

13 W. Clarke, Collection of His Writings, London 1908, s. 28.
16 B. Webb, Our Partnership,  s. 219—311.
17 „Personal happiness is to  me u tte rly  rem ote [...] I regard  everything from  the 

point of viev of m aking my own or o thers’ life serve com m unity m ore efficiently" — 
list do S. W ebba z m aja  1890 r. przechow yw any w Passfield  Collection London School 
of Economics.
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Powyższa koncepcja życia implikowała znam ienną wizję zadań dziejo
wych ludzkości. Cywilizacja nie jest dla Shawa darem  N atury, ale „zada
niem, które m usi być wypełniane stale, z dnia na dzień przez zorganizo
waną pracę na wielu szczeblach, z k tórej 'każdy korzysta i w której każdy 
mieć musi swój udział” 1S. Człowiek Shawa nie rodzi się wolny. Jako ele
m ent przyrody pozostaje pod jej wieczną 'tyranią. To N atura zakreśla gra
nice jego swobody. Wolność indywidualna, jak przekonywająco dowodzi 
McBriar, jest dla Towarzystwa identyczna z próżniactwem  (leisure), czyli 
indyw idualnie spędzanym  czasem wolnym, k tó ry  w coraz większych i rów 
niejszych dawkach przysługiwać będzie obywatelom w m iarę doskonalenia 
organizacji społecznej i nasilania się procesów autom atyzacji pracy 1!l.

Zarysowane powyżej elem enty umysłowości fabiańskiej stanowią pod
stawowe przesłanki zarówno teorii, jak  i praktyki politycznej TF. Ich nie
spójność zdaje się potwierdzać opinię Gustava Le Bon, jakoby mgliste pod
staw y doktrynalne sprzyjały skucesowi ruchu politycznego, umożliwiając 
szybką adaptację do zmiennych okoliczności działania, a także powiększa
jąc grono potencjalnych popleczników.

II. STOSUNEK DO POLITYKI I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WEBBOWSKIEJ
SOCJOLOGII

Teoretyczne rozważania o polityce zajm ują zaskakująco mało miejsca 
w publikacjach fabiańskich. Osobiste zainteresowania w tym  kierunku 
przejaw iał początkowo jedynie Ciarkę, k tó ry  najwcześniej pożegnał się 
z organizacją. Studia Graham a W allasa nad psychologią postaw politycz
nych przypadają na okres, w  k tórym  odsunął się już w yraźnie od TF. 
Książki Webbów, nawet te o dziejach i funkcjonowaniu instytucji, tylko 
m arginalnie poruszały problem y teoretyczne. Na koniec Shaw, nie stro 
niący od rozważań ogólnych naw et w  tekstach typowo literackich, pełnił 
funkcję adwokata diaboli i nie sposób rozpatryw ać jego poglądów jako wy
razu stanowiska ogółu członków. Samo powoływanie się na niechęć do 
schem atyzacji wszelkich zjawisk życia społecznego nie może zadowolić, 
skoro niechęć ta nie przeszkadzała Towarzystwu operować przez wiele 
lat własną teorią ekonomiczną traktow aną jako jądro fabianizmu.

Prawdziw e przyczyny k ry ją  się w autentycznym , w ynikającym  z filo
zofii ruchu, niedocenieniu politycznej sfery  życia państwowego; odczuwa
niu jej podrzędności wobec zagadnień gospodarczych. „Polityk przyszło
ści musi rozum ieć wszystkie szczegóły życia przemysłowego, m usi być

18 Fabian Essays  (wyd. V), London 1948, s. 228.
19 A. R. M cBriar, op. cit., s. 161.
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przede wszystkim praktycznym  ekonomistą. Ponieważ spraw y ekonomicz
ne w najszerszym  znaczeniu stają się gwałtownie praktyczną stroną dzia
łalności polityków” — notu je B. Webb 15 września 1891 r . 20.

Polityka była dla wczesnych Fabian dziedziną zdominowaną przez 
ludzką racjonalność i jej posłuszną. Stałość i racjonalność natu ry  ludzkiej 
gwarantow ała łatwość sterow ania w pożądanym kierunku. Łączyło się to 
ponadto z w iarą w trwałość insty tucji politycznych, ich logiczną sensow
ność i neutralność zapewniającą przystosowalność do różnych celów.

Sen z powiek spędzały im raczej problem y natu ry  gospodarczej. Roz
wój ekonomiczny dokonywał się bowiem w ich m niem aniu niezależnie od 
woli ludzkiej (irresistible w ave of Collectivism). Był logiczny, ale w fa
zach przejściowych ukryty  przed ludzką samowiedzą, dawał się przewidy
wać, ale napotykał na opór klas społecznych, k tórych  rolę podważał. Stąd 
krok już tylko do znamiennego odwrócenia stanowisk. Twórcy marksizmu 
byli, jeśli można się tak wyrazić, politycznymi „pesym istam i” i dla od
m iany „optym istam i” na polu ekonomii, co oznacza, iż nie wyobrażali 
sobie zwycięstwa socjalistów bez zbrojnej rew olucji i krw aw ych ofiar po 
obu stronach barykady, niewiele miejsca poświęcając trudnościom  zwią
zanym  z przestawieniem  gospodarki kapitalistycznej na nowe tory. Tym 
czasem dla Fabian to właśnie stanowiło najw iększy problem. Chodziło 
wszak o uratowanie życia „organizmu społecznego”. S tąd tak wiele publi
kacji poświęconych znalezieniu praktycznych sposobów bezwstrząsowego 
przejścia od Indywidualizm u do nowej ery kolektywistycznej. Szkic Annie 
Besant o socjalistycznym przemyśle stanowi, o czym rzadko się pamięta, 
pionierską i wyjątkow ą w całej literaturze epoki, próbę skonstruowania 
modelu gospodarki socjalistycznej 21. Polityczny „optym izm ” TF wyrażał 
się natom iast w niedopuszczaniu do siebie myśli o możliwości napotkania 
oporu nie płynącego z niewiedzy. Sam  zdrowy rozsądek powinien skłaniać 
landlordów do aprobaty wysuw anych przez TF projeków reform , nie ma
jących w m niem aniu autorów z polityką nic wspólnego.

Bulw ersujące współczesnych kontrow ersje polityczne wokół Home Ru
le dla Irlandii, wojny burskiej czy agitacji sufrażystek o przyznanie ko
bietom  praw  wyborczych uważano za nieistotne z punktu  widzenia zadań 
organizacji. Toteż z podziwu godnym samozaparciem powstrzym ywano się 
od wiążących deklaracji w  tych kwestiach, aczkolwiek było dla wszyst
kich oczywiste, że taktyka ta m usi spowodować, przynajm niej przejścio
wo, spadek wpływów i popularności TF.

W następstw ie deprecjonowania zagadnień władzy politycznej i dy
stansow ania się od własnej aktywności na tym  polu teoretyczne zaintereso

20 B. Webb, Our Partnership, s. 26.
21 Fabian Essays, s. 140—158.
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wania członków ograniczały się do kwestii doskonalenia m aszynerii demo
kracji i aparatu  państwowego. Długofalowym celem tych poszukiwań 
stało się znalezienie najracjonalniejszych sposobów adm inistrow ania sko- 
lektywizowanym  Albionem. U źródeł webbowskiej „polityki XX w ieku” 
odnajdujem y hasło podporządkowania praw  narodów i grup rasowych 
„konkretnym  adm inistracyjnym  potrzebom precyzyjnie zorganizowane] 
w spólnoty” 22, a także ideę nadrzędnej wartości spraw nego rządzenia 
(efficient governm ent) 23.

Takie nastaw ienie tłum aczy polityczne sym patie organizacji — podziw 
dla Japończyków za karność i osiągnięcia m ilitarne oraz antypatię do „pry
m ityw nych” Burów — jak również ograniczone poparcie udzielone pro
gramom imperialistycznym. Im perium  kusiło wielkimi obszarami, nieogra
niczonymi możliwościami eksperym entów adm inistracyjnych i społecznych. 
Reprezentowało postęp w świecie, w którym  rację bytu  m iały tylko wiel
kie mocarstwa. „Jest w Imperializmie coś czyniącego straszliwe wrażenie, 
w  jego mocy, nauce, ideale świata podzielonego i zorganizowanego” — pi
sał w tych latach Wells, niezwykle podatny na tego rodzaju fascynację 24. 
W ydawało się, że w ystarczy uzyskać w pływ na polityków, aby pomysłom 
zrodzonym z nacjonalistycznych pobudek nadać trw ałe kolektywistyczne 
piętno. Kolonializm, w sensie „dobroczynnej” opieki nad niedojrzałą do 
autonom ii kolorową ludnością terytoriów  zamorskich, cieszył się w tych 
latach aprobatą Bernsteina, K autsky’ego i wielu innych socjalistów za
chodnich.

Zredagowana przez Shawa w 1900 <r. książka Fabianism and Imperialism  
była w węzłowych punktach wywodów nieodrodnym  dziecięciem swojej 
epoki. Wyższość cywilizacji zachodniej całkowicie uspraw iedliw ia „nieod
w racalny” podżiał świata między mocarstwa. Anglia musi wybierać mię - 
dzy statusem  m ocarstwa lub  izolowanej wyspy. Względy „efektywności 
rządzenia” przem awiają naturaln ie za alternatyw ą im perialną. W kw es
tiach szczegółowych G. B. Shaw powołując się na doświadczenia Stanów 
Zjednoczonych AP z M urzynami, stanowczo odradzał insty tucje  reprezen

22 Fabian Tract  108, s. 5.
23 Fabianie z okresu propagow ania polityki „narodowej skuteczności” doskonale 

pasują do koncepcji „lewicy organizującej” Raym onda Arona. S taje się ona, w 
przeciw ieństw ie do „lewicy wolnościowej” — „m niej czy bardziej dyktatorska, po
nieważ wolne rządy działają ospale a n a tra fia ją  na przeszkody w  postaci przesądów, 
czy interesów. S taje się narodow a, jeśli n ie  nacjonalistyczna, ponieważ ty lko pań
stwo zdolne jest przeprow adzić jej program . Czasem im perialistyczna, ponieważ 
planiści pragną rozporządzać w ielką przestrzenią i złożami surowców” — Koniec  
W ieku Ideologii, Paryż 1956, s. 43.

24 Por. R. K roeber, Imperialism,  Cam bridge 1961; Ą. K iernan, M arxism and Im 
perialism,  London 1974.
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tacyjne dla tubylców ponieważ „są one dla nich równie bezużyteczne jak 
dynamo dla K araibów ”25.

Szczególnie ostro brzmią pisane w  dkresie powstania bokserów ustępy 
dotyczące Chin: „Jeśli sami Chińczycy nie potrafią ustanowić porządku 
w naszym sensie, wielkie m ocarstwa muszą ustanowić go dla nich [...] prze
konanie, że naród ma prawo robić co chce na własnym terytorium , nie da 
się utrzym ać z punktu  widzenia międzynarodowego socjalizmu bardziej 
niż pogląd, że landlord ma prawo robić co chce ze swoim m ajątk iem ”.

Przekonania te łączą ściśle z uprzedzeniami rasowymi fabiańskiej 
czołówki. Fabian Tract 131 odm alowuje niebezpieczeństwo „oddania kraju  
Żydom i Irlandczykom ”. Chińczycy są dla B. Webb „generalnie nieczystą 
rasą”, zdegenerowaną i służalczą. Wiadomość o głodzie w Rosji Radziec
kiej ta  wielka socjalistka angielska kom entuje następującym  zapisem: „Ro
sja nie jest dla mnie niczym lepszym niż Chiny [...] a kto kiedykolwiek 
sugerował ratow anie Chińczyków od śmierci głodowej. U ratow ałabym  ra 
czej rodzinę austriackiego urzędnika albo niemieckiego profesora od po
łowicznego głodu” 26.

Przyszłość socjalizmu wiązali Fabianie nierozerwalnie z losami białej 
cywilizacji Zachodu, k tórą zbawić może jedynie „religia eugeniczna” — 
nie cofająca się przed przymusową sterylizacją „racjonalna hodowla” n a j
bardziej wartościowego „m ateriału” ludzkiego. „Cały postęp, cała skutecz
ność, całe Im perium  zależy w ostatniej instancji od rodzaju rasy, jaką 
w yhodujem y” — pisał w  1905 r. Cecil Chesterton 27:

Polityka była dla TF środkiem  do realizacji wyższych celów; skuteczne, 
bo wynikające z naukowego przemyślenia, rządy — w arunkiem  realizacji 
określonych ideałów” 2S. W program ie tym  mieściło się implicite  potępie
nie m arnotraw stw a systemu wielopartyjnego, prowadzącego do ogłupienia
i depraw acji obywateli. W łasna praktyka polityczna udzieliła Fabianom  
bolesnej lekcji utopijności takiego stanowiska. L ektura  pamiętników B. 
Webb, najbardziej konsekwentej przeciwniczki „partyjności” polityków 
stanowi pierwszorzędny m ateriał dowodowy w tej sprawie.

Nie ulega wąpliwości, że zasadniczy zrąb fabiańskiej myśli politycznej 
był dziełem Webbów. Przesądził o tym  tylko au to ry tet naukowy obojga 
małżonków, ich reputacja w angielskim  ruchu socjalistycznym  oraz pozyc
ja, jaką zajmowali w samym Towarzystwie, lecz także i to, że jako jedyni 
zajmowali się tą problem atyką w m iarę systematycznie. W rozprawach

25 Fabianism and Imperialism,  London 1900, s. 16.
26 B. Webb, Diaries 1912— 1924, (XI 1921); S. W inter, Socialism and the War, 

London 1974, s. 43.
27 G. R. Seairle, The Quest for National Efficiency,  London 1971, s. 60.
28 B. Webb, Science, Religion and Politics,  „St. M artin’s Reviev” 1929, n r  3, 

s. 135—138.
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TF, zwykle bardzo wyspecjalizowanych tem atycznie, dom inuje ten sam 
sty l ujmowania problemów, co w potężnych tom ach poświęconych dzie
jom ruchu związkowego czy samorządu lokalnego.

Decydujące znaczenie dla form owania się poglądów TF m iały socjolo
giczne zainteresowania Beatrice Potter-W ebb, zwłaszcza jej bardzo bliskie 
związki z H erbertem  Spencerem. Przejęła odeń poza metodą badań rów 
nież szczególne zainteresowanie problem am i społecznej organizacji. Jeżeli 
społeczeństwo jest żywym organizmem, to należy je opisywać językiem 
nauk biologicznych — badać rozwój, s truk tu rę  i funkcje elem entów skła
dowych, niczym anatom  studiujący poszczególne organy nieznanego ga
tunku zw ierzą t29. Nie ludzie, lecz instytucje społeczne zajm ują tym  samym 
uprzyw ilejow aną pozycję w myśli fabiańskiej.

Nie darmo Graham  W allas zwracał uwagę na wymowną różnicę opty
ki. Podczas gdy jego interesowali radni, Webbowie z upodobaniem zajmo
wali się radam i. Kluczowymi pojęciami, którym i operuje do przesady Web- 
bowska socjologia, są: funkcja i Struktura. Ich użycie ułatw ia klasyfi
kację zjawisk o ogromnej rozpiętości, pozwala objąć całokształt organi
zacji społecznej i pozostawia miejsce na dalszą ewolucję. Przy ich pomocy 
insty tucje społeczne, „jak inne struk tu ry  organiczne”, mogą być studio
wane „nie w żadnej przyjętej doskonałości rozwoju, lecz we wszystkich 
zmiennych fazach wzrostu tkanki społecznej, od embrionu po zwłoki, w 
zdrowiu i w wypaczeniu, w narodzinach, rozwoju, chorobie i śmierci sto 
sunków społecznych. A ich choroby mogą być naw et najbardziej in tere
sującą częścią studiów ” 30.

Zaciekawienie stanem  chorobowym nie było oczywiście przypadkowe. 
Fabianie chcieli przecież postawić społeczeństwu obiektyw ną diagnozę, 
wskazującą na konieczność socjalistycznej kuracji. Gotowi byli do współ
pracy z każdym  rządem, k tóry dostrzegał niezbędność zwiększenia sku
teczności rządzenia. Tylko tą drogą można było, ich zdaniem, przystosować 
Im perium  do zadań nieporównywalnie większej skali, jakie stanęły przed 
nim na przełomie wieków.

III. PAŃSTWO A JEDNOSTKA

Teoria organizacji społecznej propagowana przez Fabian zawierała w 
sobie pewną nierozwiązywalną dychotomię. Oto z jednej strony  zakła
dano, że proces ewolucyjny, utożsam iany z postępem, zmierza do stwo-

29 B. i S. Webb, English Local Government.  English Poor L a w  History,  p art II,
vol. 1, s. VII.

30 B. Webb, M y  A p p r e n t i c e s h i p ,  London 1938, s. 430.
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rżenia jednego wielkiego organizmu obejm ującego całą ludzkość i że z te 
go punktu  widzenia „żadna odrębna narodowość [...] nie ma abstrakcyjne
go praw a do tworzenia niepodległych rządów i wypełniania tego celu za 
wszelką cenę kosztem sąsiadów” 31, a jednocześnie przenoszono m achinal
nie darwinowskie pojęcia na grunt polityczny. Sidney Webb, dla przykła
du, traktow ał handel i politykę międzynarodową, jako arenę nieustającej 
walki o byt, z której wyjść mogą zwycięsko państw a najsilniejsze, n a jle 
piej zaadaptowane do warunków  cywilizacji XX w.

Zagrożenie zewnętrzne było jeszcze jednym  argum entem  na rzecz w yż
szości interesu ogólnospołecznego. Jak  zapewniał Webb w kluczowej partii 
swojego eseju: „Społeczeństwo jest czymś więcej niż agregatem  tak  wielu 
indyw idualnych cząstek [...] istnieje w  sposób odróżnialny od swych kom
ponentów (...] i interes pojedyńczej cząstki musi się często kłócić z in tere
sem całości [••■] Jednostka jest teraz tworzona przez społeczny organizm, 
którego część stanowi [...] jej cechy kształtuje nacisk społeczny, działalność 
należy do działań całości. Bez trw ania i dobrego zdrowia organizm u spo
łecznego, żaden człowiek nie może teraz żyć i prosperować, jego utrzym a
nie jest zatem  najwyższym celem ” 32. Oznacza to  zgodę na ograniczenie 
praw  jednostek, jeśli za tę cenę ulec może wzmocnieniu władza państw a, 
którego interes utożsam iany jest notorycznie z interesem  społecznym.

Świadomemu swych celów społeczeństwu przysługiwać powinno p ra
wo swobodnego w yboru odpowiadającego m u minimum, „poniżej którego 
jednostce, czy sobie tego życzy czy nie, nie wolno pozwolić upaść” 3S. Na
rodowe M inim um  zdrowia, płac, wykształcenia oraz odpoczynku w w y
miarze 14—16 godzin dziennie pokrywało wszakże całkowitym milczeniem 
problem atykę praw  politycznych. Rozprawa z 1896 r. podkreśla w praw 
dzie, iż program  organizacji nie zakłada ingerencji w „pryw atną” sferę 
życia, a ograniczenie pryw atnej własności dopuszcza tylko wyjątkowo, 
w ym ieniając swobodę myśli i k ry tyk i obok wynalazczości i przedsiębior
czości, jako wartości szczególnie cenione przez Fabian, ale jest to jedyna 
oficjalna wypowiedź na ten  te m a t34.

Insty tucja państw a z wielu względów wydawała się najwłaściwszym  
i najw dzięczniejszym  polem społecznego eksperym entu. Dysponując p ra
wem jako instrum entem  można było z łatwością osiągnąć zrównanie przy
wilejów i obowiązków wszystkich obywateli. Każdy z nich, za cenę pod
porządkowania się interesom  ogółu, nabyw ałby autom atycznie prawo do 
pełnej opieki ze strony wyspecjalizowanych agencji rządowych. Tę wizję

31 Fabian Tract  108, s. 5.
32 Fabian Essays, s. 53.
33 Fabian Tract  159, s. 8.
34 Fabian Tract  70, s. 3.
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ogromnej wzorowej kooperatyw y uzupełniało przekonanie, że tylko pań
stwo zdolne jest pogodzić sprzeczne in teresy  producentów i konsumentów.

Z socjologicznych badań B. Webb czerpano przeświadczenie o trwałości 
i dyspozycjach adaptacyjnych insty tucji społecznych. Ich polityczna neu
tralność w ogóle nie wymagała dowodu. W konsekwencji nie istn iał dla 
Fabian problem  władzy politycznej. „Nie chcemy obalać istniejącej s tru k 
tu ry , ale powoli i spokojnie przekształcać ją i powiększać” — notuje B. 
Webb pod datą 6 XII 1903 r. Praktyczny sens tej wypowiedzi uchwycić 
można w innym  miejscu jej dzienników: „W Irlandii, przykładowo, nie 
chcemy znieść unii z Anglią, lecz tak  przekształcić rządy wew nętrzne, 
by nadać więzom unii drugorzędne znaczenie. Nie chcemy obalać ani re 
formować Izby Lordów, ale stworzyć precedensy dla jej nieinterw encji w  
spraw y wydatków narodowych [...]. Nie chcemy zniszczyć prym atu Koś
cioła, ale wesprzeć naukę i świecką etykę i każdą inną formę aktywności 
in telektualnej, jaka może się -wydawać pożądana. Nie chcem y niszczyć 
an i wstrzym ywać rozwoju in icjatyw y pryw atnej, ale staw iając tam y i w a
ły ochronne, kontrolować jej szkodliwy w pływ  na charakter rasy” 35. T rud
no się dziwić, że Wells właśnie uznał przesadę w podkreślaniu historycz
nej ciągłości insty tucji za podstawowy błąd Towarzystwa pisząc o „ma
niackim  pragnieniu osiągnięcia socjalizmu bez zmiany któregokolwiek 
z obecnych ciał rządzących” 36.

Ideał państw a „opiekuńczego” pojawia się w myśli Webbów stosunko
wo wcześnie, ale nabiera znaczenia dopiero po 1905 r., kiedy TF usiłuje 
przywrócić swoim stechnicyzowanym  projektom  hum anistyczny wymiar. 
W odpowiedzi na uzyskujące coraz szersze poparcie wśród robotników 
i socjalizujących studentów  teorie syndykalistyczno-gildyjne, Fabianie w y
stępują z koncepcją „państwa konsum entów ”. Zakładając, że rząd rep re
zentuje in teresy  obywateli jako konsumentów, a konsumpcja usług i dóbr 
powszechnego użytku podporządkowana jest wymaganiom ogólnospołecz
nym, m arzą o obdarzeniu państw a rolą „adm inistratora usług” , prowadzą
cego „gospodarstwo domowe na narodową skalę” 37.

Teza o obowiązkach opiekuńczych sygnalizuje jeszcze jeden rys zna
m ionujący fabiańską myśl polityczną, a mianowicie ich paternalistyczny 
stosunek do mas i w ogóle do ludzi rozpatryw anych zbiorowo. Szczególnie 
silnie ujaw nia się ów paternalizm  w kw estiach kolonialnych. Zgodnie 
z teorią poszczególne grupy etniczne, różniąc się między sobą predyspo
zycjam i m oralnym i i in telektualnym i przekazywanym i kulturow o i biolo- 
logicznie, nie m ają szans przeżycia w kontakcie z białą cywilizacją bez od

35 B. Webb, Our Partnership,  s. 228 (28 II 1902).
M H. G. Wells, N ew  Worlds for Old, London 1912, s. 226.
37 B. i S. Webb, National Housekeeping, „New S tatesm an” 31 V 1913.
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górnej, dobroczynnej opieki z jej strony. Ale i na użytek w ew nętrzny pa
ternalizm  okazywał się niezbędny w m iarę wygasania młodzieńczej fascy
nacji możliwościami system u demokratycznego i naiwnej w iary w  abso
lu tną  racjonalność indyw idualnych wyborów politycznych. Z obserwacji 
życia politycznego wyciągnięto wniosek, iż m asy pozostawione same sobie 
są organicznie niezdolne do podejmowania prawidłowych decyzji o swoim 
losie, że k ieru ją się emocjami i są niezwykle podatne na wszelkie formy 
propagandy, że tzw. opinia publiczna nie powstaje spontanicznie, lecz jako 
efekt m anipulacji zorganizowanych grup interesów.

„Bogaci kapitaliści kontrolujący prasę są zawsze w stanie wpłynąć na 
wyborców w o wiele większym stopniu, niż rozsądnie uczciwe i m ające na 
względzie dobro ogółu ciała reprezentacyjne” — pisał w  1905 r. Graham  
W allas w dziele stanowiącym  punkt wyjścia dwudziestowiecznej socjo
logii p o lity k i3S. Tu właśnie kryje się przyczyna zdecydowanej niechęci 
Fabian do wszelkich form dem okracji bezpośredniej (referendum , wybory 
urzędników). Oczywiście, cierpliwa edukacja mas musiała prędzej czy póź
niej wydać pożądane owoce, ale potrzeby bieżące nakazyw ały zabezpiecze
nie interesów ludu przez tych, którzy we własnym  m niem aniu rozum ieli je 
lepiej od samych zainteresowanych. Tak pojmowana dem okracja sprow a
dzała się do postulatów rządzenia dla — i w  imieniu ludu, choć niekoniecz
nie przez jego w łasnych reprezentantów , przynajm niej na szczeblach cen
tralnych.

Zakładano, że rządzenie nowoczesnym państw em  wymaga fachowości, 
a ponieważ tendencją nadchodzących czasów jest opieranie polityki na na
ukowych podstawach, to siłą rzeczy ekspert powinien być dopuszczony 
do w ydaw ania decyzji politycznych. Miał nim  być neu tralny  politycznie 
urzędnik państwowy całym sercem  oddany sprawom  ogółu, absolwent 
London School of Economics wyposażony w najnowocześniejszą wiedzę 
fachową — słowem beznam iętny homo logicus uosabiający fabiański ideał. 
„W iemy kim są te  rzadkie osoby. Spotykają się w co drugi piątek na 
Strandzie pod num erem  276 i za parę tygodni przedstaw ią się do ponow
nego wyboru do fabiańskiej Egzekutyw y” 39 ironizował skarbnik — H u
bert Bland — raczej n iechętny tej idei.

W samej rzeczy koncept ekspertów pasował idealnie do profilu TF acz
kolwiek pomysłodawcy m ieli na uwadze elitę klasy średniej. To ona, gó
rując nad innym i wykształceniem  i świadomością, winna dobrowolnie obar
czyć się ciężarem kierowania socjalistycznym  Im perium , tak  jak  uprzednio 
stw orzyła i szerzyła socjalistyczne idee. S. Webb bronił koncepcji eksper
tów powołując się na spencerowskie praw a rozw oju wiążące postęp z dy-

38 G. W allas, H um an N ature in the Politics,  London 1905, s. 261.
39 „Fabian News” 1899, n r  2.
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ferencjacją, czyli rosnącą specjalizacją organów państwowych. Skuteczny 
rząd musi według niego położyć zdecydowany nacisk na politykę gospo
darczą, a tym  samym oprzeć się na fachowcach miast, jak dotąd, polegać 
na dobrze urodzonych karierowiczach o mimozowatych poglądach i polu 
zainteresowań zmieniającym  się wraz z losowym przydziałem tek m ini
sterialnych. „Mózg” Towarzystwa dążył zresztą do harm onijnej równowagi 
między centralistycznym i wymogami kolektywizm u a decentralistyczną 
potrzebą rozszerzania samodzielności ciał samorządowych w celu politycz
nej edukacji szerokich grup społeczeństwa. Prawidłow o zaprojektowany 
system  rządzenia łączyć musiał, zdaniem Webbów, elem enty efficiency  —
0 co zatroszczyć się mieli eksperci — z elem entami cooperation  — w ym a
gającym i demokratycznego współdziałania obywateli w podejmowaniu 
decyzji politycznych. Autorka słynnego Raportu Mniejszości w  sprawie re
form y Prawa o Ubogich  ukuła naw et efektowną formułkę: „liderzy pro
ponują, lecz zwykli ludzie dysponują” 40, ale nie uchroniło to małżonków 
od demagogicznych pomówień o zapędy to talitarne i znacznie zasadniej- 
szych pretensji o hamowanie szerokiej aktywności politycznej mas w pro
pagowanej przez nich koncepcji władzy.

Z zaufaniem  do ekspertów  łączył się w  TF pozytywny stosunek do biu
rokracji, a w każdym  razie przekonanie, że stanowi ona zło nieuniknione
1 mało dotkliwe w zestawieniu z przynoszonymi efektami. W ypowiadane 
przez Fabian poglądy na tem at kluczowej roli urzędników, uwagi o zna
czeniu kierowników znacjonalizowanych gałęzi przem ysłu brzm ią p rekur
sorsko w stosunku do młodszych o kilkadziesiąt lat teorii Burnham a czy 
W right’a.

Chociaż przed społeczeństwem uznającym  prym at ideału kolektyw i
stycznego rysow ała się perspektyw a „dyskretnie regulowanej wolności”, 
dem okracja należała bezsprzecznie do sztandarow ych haseł organizacji. 
Cała ideologia TF w yrasta z w arunków  stw arzanych przez funkcjonowanie 
dem okracji parlam entarnej i do nich  tylko jest przystosowana. Czym jed
nak była dla Fabian demokracja? Raport z 1896 r. definiuje ją jako „kon
trolę adm inistracji przez swobodnie w ybranych reprezentantów  ludno
ści” 41. Tymczasem w 1920 r. znajdujem y odmienną formułę, w k tórej m o
wa jest jedynie o nakazie zgodności postępowania adm inistratorów  z wolą 
narodu 42. Ta jakże znam ienna ewolucja wiąże się z u tra tą  zaufania do 
politycznego rozeznania wyborców. W inny jest więc nie system, lecz nie 
dorastający doń ludzie.

W opinii TF reform y praw a wyborczego i adm inistracji lokalnej stwo
rzyły w Anglii w końcu XIX w. m aszynerię zapewniającą adekw atną eks

40 B. Webb, Diaries 1912— 1924, s. 17 (8 X II 1913).
41 Fabian Tract 70, s. 4.
42 B. i S. Webb, The Consumers Cooperative M ovem ent,  London 1921, s. 468.
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presję politycznych aspiracji wszystkich ugrupowań, z socjalistami włącz
nie. „Socjaliści — oznajm iał Webb w  jednym  z najbardziej charak te ry 
stycznych fragm entów Fabian Essays — pojęli lekcję Demokracji i wiedzą, 
że to przez wolne i stopniowe naginanie opinii ogółu ku nowym  zasadom, 
kawałek po kawałku, nadchodzi społeczna przebudowa [...] rozum ieją, że 
ważne zmiany organiczne mogą być tylko: 1) demokratyczne, i w ten  spo
sób możliwe do zaakceptowania przez większość narodu i przygotowane w 
umysłach wszystkich; 2) stopniowe, i w ten sposób nie powodujące nie
ładu, niezależnie od tem pa zmian; 3) nie uważane za niem oralne przez m a
sy i tym  samym  nie będące dla nich subiektyw nie demoralizujące; 4) w 
tym  k raju , przynajm niej, konstytucyjne i pokojowe” 43.

Gotowość do m ariażu dem okracji z socjalizmem stanow iła jedno z głów
nych ogniw spajających Fabian w aspekcie teoretycznym , ale była to w 
pewnym stopniu jedność pozorna. Jak  słusznie zauważono, w TF wyróż
nić można dwie odrębne kategorie osób: kolekty wistów o zapatryw aniach 
demokratycznych i socjalizujących demokratów. Ci pierwsi, z Shawem, 
Blandem i 01ivierem na czele, nie czuli specjalnej odrazy do rewolucji. 
Po prostu nie wierzyli w jej skuteczność i uważając ją za środek ostatecz
ny przedkładali ponad nią bezpośredni apel do sumień i rozsądku klas po
siadających. Druga część Fabian z W ebbem i sekretarzem  TF —■ Edwardem 
Pease, akcentowała silniej hasła liberalno-dem okratyczne. Ci odczuwali 
moralną repuilsję do „klim akteryjnych przełomów” w każdych okolicznoś
ciach, a perspektywa radykalnej likw idacji nędzy i nierówności społecz
nej nie w yrównyw ała w ich oczach szkód wyrządzonych przez ew entualne 
ograniczenie swobód obywatelskich.

Rewolucja dopuszczana była przez „lewicę” TF ty lko jako sm utna 
ostateczność. Wierzono bowiem z typowo pozytywistycznym optymizmem, 
że konieczność taka nigdy nie zajdzie. Wszak to sam świat pchany potężną, 
ślepą siłą ewolucji zmierzał prostą drogą ku socjalizmowi. Ten zaś, w u ję
ciu TF, splatał się nierozerwalnie z ideałami dem okratycznym i jako ich 
duchowy spadkobierca i kontynuator, w dziedzinie ekonom ii44. Powszech
ne praw o wyborcze stworzyłoby zdaniem Webba w arunki w ystarczające 
do przekształcenia demokracji politycznej w demokrację przemysłową, 
czyli do uzyskania przez robotników kontroli nad warunkam i swego 
życia 45.

43 Fabian Essays, s. 32.
44 Shaw  definiuje socjalizm w  14 wydaniu Encyklopedii B rytyjskiej jako „econo

mic aspect of dem ocratic postu late”. Również J. R. MacDonald dobitnie podkreślał, 
iż rządy dem okratyczne są w arunkiem  koniecznym dla realizacji celów fabiańskich
— por. G. Elton, England Arise,  London 1931, s. 151—152.

45 B. i S. Webb, Industrial Democracy,  London 1897.
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W projektowanej Demokracji Przem ysłowej związki producentów stać 
się m iały stabiłitatorem  całego system u społecznego, równoważnikiem po
litycznych wpływów konsum entów tworzącym  na polu gospodarczym 
przeciwwagę dla państwa. Cała trudność polegała wszakże na tym, iż rze
czywiste Trade Uniony znacznie odbiegały od ideałów fabiańskich. Chociaż 
sPr zyjały likw idacji wyzysku, postępowi m aterialnem u i organizacyjnem u 
w przemyśle, staw iały wyżej egoistyczne interesy swoich członków od po
trzeb ogólnospołecznych. M etody walki stosowane przez Trade Uniony  oce
niano jako niebezpieczne, nieodpowiedzialne i szkodliwe (strajki). Wspo
m inano o „elitaryzm ie”, „rosnącej degradacji” i „oligarchicznych skłon
nościach” całego ruchu związkowego 4B.

Im silniej podkreślano w organizacji niezbędność prym atu konsum en
tów w życiu ekonomicznym, tym  większe wpływy wśród zrewoltowanych 
Fabian akadem ickich zdobywał socjalizm gildyjny ze swą naczelną ideą 
dem okracji producentów. W myśl tej koncepcji we wszystkich zakładach 
pracy powstać m iały samorządy wytwórców. Po przejęciu drogą dem okra
tyczną własności użytkow anych środków produkcji, m iały one decydować 
samodzielnie o rozm iarach produkcji i podziale wytworzonych wyrobów. 
Sama praca staw ała się w tej teorii, wyrażającej niechęć do centralistycz
nych przegięć webbizmu, przejaw em  wolności, podczas gdy TF spychało 
wolność do pozaprodukcyjnej sfery życia.

W starciu z sym patykam i G. D. H. Cole’a — w przyszłości prezydenta 
TF i wybitnego historyka myśli socjalistycznej — S. Webb wykazywał, że 
gildyzm stanow i nową w ersję historycznie skomprom itowanych utopii, 
grożącą rozbiciem państw a na fakcje zwalczających się producentów. 
Beatrice Webb ze swej strony potępiała syndykalizm  za posługiwanie się 
strajk iem  jako narzędziem  walki politycznej, rozdm uchiwanie sprzeczno
ści klasowych i osłabianie dyscypliny pracy. Dowodziła że producenci 
wym agają kontroli, ponieważ dysponują ograniczoną znajomością rynku  
i z opóźnieniem dostosowują .profil produkcji do potrzeb konsumentów 47.

Realizacja aspiracji mniejszości w państwie prawdziwie dem okratycz
nym  pojawia się rzadko jako problem w drukach fabiańskich. Z samej 
swej istoty ustrój dem okratyczny zapewniać m iał mniejszościom skutecz
ną ochronę ich interesów. S. Webb w rozprawie Necessary Basis of Society  
nakłada na nowoczesne państwo obowiązek działania w tym  kierunku. 
Z drugiej jednak strony  z nie mniejszą mocą podkreślano konieczność pod
porządkowania się każdorazowo mniejszości woli w iększości4S.

4<l „New S tatesm ann”, 14 V 1913.
47 W hat Syndycalism  means? — Crusade 8 VIII 1912.
48 B. Webb, Diaries 1912— 1924, s. 16 (8 XII 1913).
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IV. STOSUNEK DO INSTYTUCJI PARLAMENTARNYCH, KLAS SPOŁECZNYCH 
ORAZ SYSTEMU PARTYJNEGO

Zdroworozsądkowe przykazania nakazyw ały Fabianom  „czynić najlep
szy użytek z istniejącego praw odaw stw a”; m iast poszukiwać rozwiązań 
idealnych, zadowalać się takimi, k tóre „ułatw iają dalsze ku niem u zbli
żenie”. W zastosowaniu do życia politycznego późnowiktoriańskiego Im 
perium  oznaczały one w praktyce akceptację zastanych organów władzy 
państwowej odpowiadających naturze Brytyjczyków. „W Anglii w ystar
czy lekkie tchnienie opinii publicznej, aby przywrócić Gabinetowi poczu
cie szerszych obowiązków i odpowiedzialności” — czytamy w jednej z ulo
tek 49. Nawet tych rozwiązań, które uważano za niepraktyczne, nie chciano 
zmienić powołując się na tradycje miejscowe.

Izba Gmin została określona w  Rozprawie 70 jako „pierwszorzędny, 
praktyczny instrum ent rządów dem okratycznych”, pomimo wyraźnego 
uprzedzenia B. Webb do Parlam entu  — areny „brudnej” walki politycz
nej. Shaw m arzył o przekształceniu jej w organ przedstawicielski sfedero- 
w anych władz lokalnych i m unicypalnych całego kraju , uw ydatniając sa
morządowy aspekt Izby. Nie było to więc zdaniem organizacji forum  pre- 
dystynow ane do podejmowania najistotniejszych decyzji politycznych w  
skali Imperium . Za najskuteczniejszą formę „robienia” polityki uważano 
w TF niewielkie kom itety ekspertów i działalność stowarzyszeń politycz
nych o celach konkretnych i praktycznych.

Stosunek Towarzystwa do m onarchii czy Izby Lordów wiązał się jak  
najściślej z uwiądem młodzieńczego radykalizm u. Młody Shaw domagał 
się wszak w  imieniu organizacji likwidacji Izby Lordów i „innych dzie
dzicznych urzędów” 50, zaś Webb oczekiwał w 1887 r. na pół serio wiado
mości o zamachu na życie W iktorii, choć działo się to w trakcie jubileuszo
wych obchodów wywołujących paroksyzmy promonarchicznego entuzjaz
mu. Z biegiem lat republikanizm  Fabian słabł proporcjonalnie do wzrostu 
au to ry tetu  królowej. Autor odczytu: Socjalizm a Monarchia wygłoszonego 
w roku Diamentowego Jubileuszu (1897), poparł wprawdzie walkę z au to- 
kratyzm em  socjalistów kontynentalnych, ale nie omieszkał nadmienić, że 
nie stosuje się to  do Anglii, k tó ra  m onarchią jest tylko nominalnie, będąc 
w rzeczywistości „republiką oligarchiczną” 51. „Dla socjalizmu pana Sha- 
wa, mojego oraz rosnącej liczby Anglików, którzy zadają sobie tru d  m y
ślenia o  tych sprawach, m onarchia nie będzie żadną przeszkodą przez na
stępne trzy  stulecia. Dlatego przy odpowiednich okazjach i w podniosłym

49 B ritish  Museum, Collection of F abian  Papers, sygn. 87 774.
50 Fabian Tract 2, s. 1.
51 „Fabian News” 1897, n r  12 s. 1.
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nastro ju  gotowi jesteśm y śpiewać God save the Queen  52 — oznajmiał H. 
Bland czytelnikom „Saturday Reviev”. Shaw przypomniał, że instytucja 
m onarchy chroni Brytyjczyków „przed idolatrią jakiegoś Bulangera”, pod
czas gdy czysta demokracja ze względu na niedojrzałość ludu przeradza się 
łatwo w dyktaturę.

W w yborach parlam entarnych widziało TF instytucję jednoznacznie 
pozytywną, aczkolwiek w ym agającą drobnych udoskonaleń. Już samo jej 
istnienie dowodziło bezzasadności sięgania po środki niekonstytucyjne. 
Shaw uważał, że wybory są dla Wielkiej B rytanii tym, czym rewolucja dla 
krajów  mniej dem okratycznych 53. Klęski wyborcze poniesione przez le
wicę w połowie lat dziewięćdziesiątych sprawiły, że na problem  elekcji 
spojrzano z większym realizmem. Zwrócono wreszcie uwagę, że poza pro
gram am i decydujące znaczenie m ają zróżnicowane możliwości organiza
cyjne konkurujących partii oraz — last but not the least — um iejętne 
przystosowanie się do nastrojów  elektoratu. Od tego m om entu Fabianie za
lecali kandydatom  socjalistycznym  angażowanie się w problem y aktualne, 
nawet jeśli z socjalizmem nie m iały one bliższego związku.

Stosunek Fabian do systemu partyjnego był dla odm iany całkowicie 
negatyw ny. Podstaw owy zarzut w ysunięty przeciwko partiom  tradycy j
nym  wiązał się z przeradzającym  się w pewność podejrzeniem, iż kwestia 
władzy absorbuje je bardziej niż dobro propagowanych idei. K ontakty 
własne z Liberałam i były w tym względzie dostateczną nauczką. Ponadto 
wydawało się oczywiste, iż przesadna lojalność party jna prowadzić musi 
polityków do konfliktu z podstawowymi interesam i kraju. Nic dziwnego, 
że Shaw upatryw ał w partiach: „genialne narzędzie dla rozbrojenia P a r
lam entu, uniemożliwiające rozpatryw anie spraw państwowych tak, jak  na 
to zasługują”, że proponował ich „niezwłoczną, bezlitosną likw idację” s4.

W efekcie TF miało do partii, zwłaszcza po 1893 r., dość szczególny sto
sunek. Widziało rw nich bowiem w pierwszym  rzędzie wygodne kanały 
in filtracji poszczególnych środowisk, świadomość, iż są to instrum enty  
służące bałam uceniu narodu ułatw iała wprowadzanie w czyn zasad poli
tyki permeation  bez większych skrupułów.

Odrębnym problemem w ym agającym  szerszego ujęcia jest fabiańska 
koncepcja klas społecznych. Były to poglądy płynne i moco zindyw iduali
zowane, ale przecież układające się w  logiczne ciągi. W początkowym 
okresie lat 1884— 1887 używana terminologia zdradza wyraźne pokrew ień
stwo z m arksowską teorią społeczną. Ziemia jako środek produkcji jest

52 A. M. M cBriar, op. cit., s. 80.
53 G. B. Shaw, Man and Superman,  London 1903, s. 245
54 Fabian Essays, ed. 4th, London 1948, s. 12—13.
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podstawą shawowskiego podziału społeczeństwa w Rozprawie 2. Później
sze publikacje operują pojęciem „klasa” w potocznym sensie tego słowa.

Akceptacji gradualizm u towarzyszy porzucenie przez Fabian idei w al
ki klasowej jako m otoru dziejów i m echanizmu tłmaczącego aktualne kon
flik ty  społeczne. Koncepcja walki klasowej odpychała uniwersalistycznym i 
pretensjam i, nie godziła się nadto w żaden sposób z purystycznie prze
strzeganym  konstytucjonalizm em  TF. „Socjalizm nie może w żadnych oko
licznościach nadejść przez gw ałt — tłum aczył E. Pease — Socjalizm to 
wojna prowadzona przeciwko klasom, a nie wojna klasow a” 55. Dla Shawa 
linia podziału nie przebiegała między biednym i a bogatymi. Zwolenników 
socjalizmu znajdował po obu stronach barykady. Co więcej, pomawiał pro
letariat o egoizm i zależność od kapitalistów , całą nadzieję na podniesienie 
czerwonego sztandaru tokując w klasie średniej 56. To ona pierwsza do
strzegła wspólny interes społeczny, stworzyła teoretyczne podstawy so
cjalizmu, a teraz zorientowawszy się w możliwościach stworzonych przez 
dem okratyzację angielskiego system u politycznego, opanować powinna k lu 
czowe pozycje w adm inistracji, by przy  powszechnej aprobacie przesta
wić ją na kolektywistyczne tory.

Likwidując podstawowe konflikty miał socjalizm doprowadzić w kró t
kim czasie do zlania się wszystkich w arstw  i grup społecznych w jedno
lity  organizm. Młody Wells m arzył o „naukowo zorganizowanym, bezkla- 
sowym  społeczeństwie, k tóre wchłonęłoby zarówno arystokratę  i pluto- 
kratę od góry, a nędzarzy i p roletariat chłopski od dołu” S7. Byłaby to 
więc po prostu powiększona klasa średnia. A utor Wehikułu czasu doszedł 
w^krótce do wniosku, że św iat potrzebuje elity złożonej z inżynierów i n a u 
kowców „kontrolującej i bardzo poważnie ograniczającej niefunkcjonalne 
m asy”. Współczesna Utopia wydana nieco później, u szczytu fascynacji 
Wellsa Fabianam i, różni się od modelu zaproponowanego w P rzew id yw a 
niach  funkcjonalizacją wszystkich grup ludności z punktu widzenia in tere
sów ogółu. Całość składa się z czterech kast uszeregowanych hierarchicznie. 
Poniżej „Sam urajów ” stanow iących elem ent najbardziej twórczy i w arto
ściowy (znów klasy średniej) umieszczono pozostałe kasty według speł
nianych ról społecznych i m alejących zdolności um ysłow ych58.

W yjaśnienie takiego uprzyw ilejow ania middle classes nie wymaga ek- 
w ilibrystyki logicznej. W 1869 r. kuzyn Darwina, Francis Galton opubli

55 „C hristian  Socialist” 1891, n r  1 s. 12.
56 Podobnie Lenin i K autsky podkreślali w  tym  okresie insp ira torską rolę in te 

ligencji burżuazyjnego pochodzenia w tw orzeniu  i rozpowszechnianiu świadomości 
socjalistycznej.

67 H. G. Wells, Próba autobiografii,  W arszawa 1935, s. 95.
58 H. G. Wells, The Modern Utopia, London 1905.
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kował głośną książkę pt. Geniusz dziedziczony, w  której udowadniał wyż
szość intelektualną potomków rodzin burżuazyjnych. N aturalnie dla TF 
wchodziło w  grę znacznie więcej istotnych elementów. To nic, że zarzuca
no mieszczaństwu religijne ubóstwienie pieniądza, egoizm, filisterstwo, sa
mozadowolenie z osiągniętego statusu, brak dum y i tem peram entu 59. Fa
bianie ocenili nieomylnie, że przyszłość należy właśnie do niego. Klasa, 
z której pochodziła ogromna większość członków, zajmowała ich zdaniem 
uprzyw ilejow aną pozycję w strukturze klasowej współczesnego społeczeń
stwa. W ykształcenie, świadomość własnej odrębności, a nade wszystko fakt 
okupowania kluczowych pozycji w adm inistracji, handlu, usługach, życiu 
ku ltu ralnym  czynił z jej przedstawicieli naturalnych  szerm ierzy idei ko
lektywistycznych. Zdaniem Tawneya „pracownik umysłowy z racji wyko
nywanego zawodu skłania się ku socjalizmowi w miarę jak zaczyna od
czuwać zahamowanie swojego m otywu pracy przez kapitalistyczną orga
nizację społeczną”. Ów „proletariusz um ysłowy” na równi z robtnikam i 
odczuwa swą zależność od K apitału i tak jak oni dąży do zrzucenia k rępu
jących go więzów.

Trzon klasy średniej stanowili zdaniem organizacji ludzie z uniw ersy
teckim  lub  specjalistycznym  wykształceniem  i tylko to umożliwiało na
ciągnięte przeciwstawienie mieszczaństwa i kapitalistów . Przyciśnięty do 
m uru Fabianin m usiałby zapewne przyznać, że sklepikarz z przeciwka a l
bo właściciel domu, w którym  sklep się mieści, nie ma nad sobą lorda, ale 
też zaraz pospieszyłby z wyjaśnieniem, że niezasłużone dochody (unearned 
increment) arystokratów  i wielkich biznesmenów odciskają się wspólnym 
brzem ieniem  na wszystkich pracujących klasach narodu.

N ajdobitniejszy w yraz tych poglądów odnajdujem y w broszurze pro
pagandowej z 1896 r. Czytamy w niej m.in.: „[...] (TF) bynajm niej nie dzi
wi się, iż mieszczańscy przywódcy a taku ją  z dużą dozą goryczy ciasne idea
ły  społeczne właściwe tylko ich klasie. P rotestu je jednak przeciwko nie
dorzeczności głoszonej przez socjalistów, że właśnie ta klasa, z której w y
rósł socjalizm, jest m u specjalnie wroga [•■•] dlatego [■••] nie może używać 
słów, „burżuazyjny” i „mieszczański” w sensie zarzutu, tym  bardziej, że 
w ten  sposób potępiałoby znaczną część w łasnych członków” 60.

Podczas gdy William Morris patronujący nielicznym rew olucyjnym  
socjalistom na wyspach brytyjskich zalecał „wyrzeczenie się naszej klasy 
i solidaryzowanie się z ofiarami, ilekroć powstaje konflikt klasow y”, trak 
tu jąc  jako nakaz etyczny podporządkowanie wiedzy i ku ltu ry  klas śred
nich interesom  proletariatu , Towarzystwo gotowe było oddać do dyspozy

69 Por. a rt. Arnolda B ennetta — Middle Classes, [w:] Books and Persons, Lon
don 1920.

60 Fabian Tract  70, s. 6.
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cji socjalizmu „świadomość adm inistracyjną klas wyższych”, ale nie za 
■cenę wyrzeczenia się własnej klasy. Co więcej, nie stawiało znaku rów 
ności między spraw ą socjalizmu w Anglii a spraw ą wyzwolenia proleta
ria tu  61. Raport Kom itetu Specjalnego TF ze stycznia 1908 r. wyliczał ko
rzyści płynące z odrębności socjalistów mieszczańskich.

W zestawieniu z rozbudowaną teorią na tem at burżuazji fabiańskie w y
obrażenia o klasie robotniczej prezentują się nad wyraz skromnie. Uprze
dzenia zdają się w nich niekiedy górować nad obiektywnym  opisem rze
czywistości. Niechęć do ocen etycznych autom atycznie zwalniała członków 
z obowiązku sym patii dla ciemiężonego proletariatu. Wiedza o w arunkach 
jego życia była zresztą pierw otnie bardzo nikła. „Nikt z nas nie czuł żad
nej potrzeby, aby widzieć lub znać ubogich, o których rozm awialiśm y tak 
swobodnie. Zadowalaliśmy się czytaniem  o nich w rozprawkach i szacowa
n iem  ich w statystykach” — wspomina Slesser 62.

Co zarzucano klasie robotniczej? Przede wszystkim ignorancję i brak 
dojrzałości politycznej, ale także posiadanie „niewolniczej duszy”, apatycz- 
ność, „oślą cierpliwość”, wrodzony konserw atyzm  i skrajny insularyzm . 
B. Webb uważała, że robotnicy są postępowi jedynie w krótkich okresach 
ekonomicznej prosperity,  że nie dorośli do demokracji i samodzielności. 
Na działaczy partii robotniczych spoglądała z patologiczną nieufnością” 63.

Pew ien wpływ na ukształtowanie się tych poglądów miało zapewne 
nieprecyzyjne operowanie term inem  biedacy (poor people), mogącym rów 
nie dobrze odnosić się do nędzarzy, bezrobotnych jak i do niew ykw alifi
kowanych robotników. Fabiański program  walki z ubóstwem nie miał nic 
wspólnego z sentym entalnym  współczuciem socjalistów etycznych. Uza
sadniały go przesłanki rasowo-eugeniczne. Dobro ogółu wym agało elim i
nacji z puli genetycznej narodu elementów o niskiej wartości rasowej. 
Narodowe M inimum i plany reform y Poor Law  podporządkowane są tym 
właśnie potrzebom. W konsekwencji publikacje TF ro ją  się od ostrych 
wypowiedzi pod adresem  najbiedniejszych w arstw  społeczeństwa. Nie zna
czy to jednak, aby Fabianie podzielali w iktoriańskie przesądy o nędzy ja 
ko następstw ie m oralnego upadku jednostki. Protestow ano tylko przeciw 
idealizowaniu proletariatu , przeciw filantropijnem u sympatyzowaniu 
z „nieborakam i”, przeciw traktow aniu  nędzy jako zła nieuniknionego. Rea
listyczne widzenie problem u biednych godziło jednak rykoszetem  w opi
nię o całej klasie robotniczej.

61 L ’Internationale O uvriere et Socialis te ,  B ruxelles 1907, s. 174—180.
62 H. Slesser, Judgment reserved,  London 1941, s. 13.
88 B. Webb, Our Partnership,  s. 69—71 i in.; „sie sind sklaven durch und durch”

— pisal do B. Webb 6 X  1890 G. B. Shaw, Passfield  Colection Section 4.



190 Daniel G rinberg

V. PROGRAM REFORM POLITYCZNYCH

Postulaty polityczne TF m iały na względzie raczej uspraw nienie niż 
generalną zmianę systemową; dostosowanie starych insty tucji do nowych 
potrzeb związanych z pojawieniem się w  rozgrywce nowych klas społecz
nych i z koniecznością uwzględnienia prym atu interesu ogólnonarodo
wego. Najważniejsze z nich przew idyw ały reform ę systemu parlam entar
nego.

Całościową wizję tej reform y zawarł S. Webb w serii sześciu odczytów
o „maszynerii dem okracji” wygłoszonych w końcu 1896 r. Do pełnej de
m okratyzacji system u wyborczego brakowało już zdaniem Fabian niewiele. 
Przejęcie przez państwo kosztów kampanii wyborczej i wprowadzenie 
diet poselskich wyrównałoby szanse stronnictw  słabszych finansowo, ży
jących dotąd w „tyranii system u dw upartyjnego”. Umożliwiłoby to rów 
nocześnie bezpośrednią reprezentację przedstawicieli świata pracy we w ła
dzach naczelnych. System  rejestracji elektorów miał być uproszczony, 
a praw o wyborcze tak  zmodyfikowane, aby objęło wszystkie osoby doro
słe (adult suffrage). To ostatnie sformułowanie pozostawiało w zawiesze
niu kwestię praw  politycznych kobiet. Chociaż osobiście zdecydowana 
większość członków popierała, jeśli nie metody, to  w każdym  razie cele 
sufrażystek, Towarzystwo jako organizacja unikało oficjalnych deklaracji 
w tej sprawie. Czołowi Fabianie uważali ją za mało pilną, a w dodatku 
niepraktyczną, ponieważ spodziewano się, że kobiety — mniej w ykształ
cone na ogół od mężczyzn — poprą masowo partie tradycyjne, zwłaszcza 
konserwatystów.

Młodzi Fabianie domagali się początkowo, śladem radykałów, corocz
nych wyborów. Już jednak około 1890 r. doszli do wniosku, że rozwiąza
niem  optym alnym  jest Parlam ent o 3-letniej kadencji w ybierany jedno
cześnie z władzami lokalnymi (symultaniczne wybory). Najpoważniejszym  
m ankam entem  istniejącego system u był w  ich oczach brak drugiego gło
sowania w w ypadku nieosiągnięcia przez żadnego kandydata absolutnej 
większości głosów już w pierwszym term inie. Sytuacja taka sprzyjała 
um acnianiu się system u dw upartyjnego skazując socjalistów na zaw iera
nie niekorzystnych sojuszów wyborczych. TF proponowało, zwyczajem 
przyjętym  na kontynencie, wprowadzenie tajnego balotażu. Dopiero w 
1914 r. opowiedziano się za tzw. głosem alternatyw nym , tj. czynieniem 
przez głosujących z góry zastrzeżenia na kogo przesuną swój głos w w y
padku elim inacji ich kandydata już w  pierwszej turze ®4.

W porównaniu z klasycznym  wzorcem Milla fabiańska wizja demo
kracji posiadała cechy samoistne. Bodaj najistotniejsze konsekwencje mia-

64 F a b i a n  T ra c t  153, s. 1.
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lo odrzucenie cenzusu m ajątkowego i związku między płaceniem podat
ków a korzystaniem  z praw  obywatelskich. Zdecydowanie odrzucono rów
nież sugestię obdarzenia oświeconych w arstw  narodu wzmocnioną siłą gło
su. Zgoda na zachowanie Izby Lordów obwarowana była żądaniem  odebra
nia jej prawa veta. W 1920 <r. Webbowie zaproponowali utworzenie 2-izbo- 
wego ciała przedstawicielskiego na zupełnie odmiennych zasadach podziału 
kom petencji — odrębnych Parlam entów : Politycznego i Społecznego,
0 funkcjach zbliżonych do London County C ouncil65. Chociaż nigdy już 
więcej nie podjęli tej idei, może to  świadczyć, iż model angielskiego parla
m entaryzm u nie spełniał wszystkich ich oczekiwań.

Rysem szczególnym postulatów TF było zdecydowane odżegnywanie się 
od wszelkich form  demokracji bezpośredniej. Ekscytacja towarzysząca wie
com, plebiscytom czy referendom  uniemożliwia wszak podejmowanie rac
jonalnych decyzji. Propozycje własne TF szły więc w krańcowo odm ien
nym  kierunku. Podejmowanie istotniejszych decyzji pozostawić chciano 
osobom najbardziej kom petentnym , wybieranym  wszakże na sposób de
m okratyczny. Prerogatyw y obywateli sprow adzałyby się do w yboru kan- 
datów na kluczowe stanowiska w aparacie adm inistracyjnym  z niewielkich 
list zawierających nazwiska wyróżniających się urzędników®6. Niedosta
teczne kom petencje szarego obywatela do oceny ustaw  przesądzały o nie
zbędności bezstronnych, dobrze opłacanych eksportów pełniących swoje 
odpowiedzialne funkcje dożywotnio.

Bardzo ogólnikowo i bez głębszego zaangażowania napomykano o ko
nieczności dopuszczenia kobiet do wysokich urzędów, o umożliwieniu im 
zasiadania w Izbie Gmin lub ciałach samorządowych. Młodzi Fabianie opo
wiadali się także okazjonalnie za bezzwłocznym zniesieniem uprzyw ilejo
wania religii anglikańskiej, czyli zerwaniem  ścisłego związku państw a
1 Korony z rełigią (disestablishment), a pośrednio za równoupraw nieniem  
wyznaniowym. Względy taktyczne kazały im zapewne pomijać ten  pro
blem w późniejszych deklaracjach.

Reasumując — w politycznych postulatach Fabian z trudem  dopatrzyć 
się można związków z ideologią socjalistyczną. Shaw nie popełniał zatem 
żadnego nadużycia, gdy przekonywał czytelników, iż program  organizacji 
„nie zawiera w sobie nowych pozycji”, lecz ogranicza się do „stosowania 
zasad już uznanych i rozszerzania praktyk w pełni sprawdzonych, które 
m ają na sobie pieczątkę parafii, tak stosowną dla myśli b ry ty jsk ie j” 67.

65 B. i S. Webb, The Consti tu tion for the socialist C om m onw ealth  of Great B r i
tain, London 1920.

60 Fabian Tract  155.
67 Fabian Essays, s. 186.
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Ograniczony charakter reform  politycznych potwierdza tezę o podrzęd
nej roli polityki dla funkcjonowania TF. Niemniej na tym  właśnie polu 
ujaw nia się zasadniczy aspekt myśli fabiańśkiej — desperacki wysiłek po
godzenia socjalistycznych celów z dem okratycznym i środkami. Gradualizm  
nawiązywał do ewolucjonizmu; ideał kolektywistyczny czerpał soki żywot
ne z organicyzmu Spencera. W ostatecznym  rachunku był w ięc fabianizm 
oryginalną próbą racjonalizacji świata, odwołującą się do biologicznej kon
cepcji społeczeństwa. Fakt, iż dezaktualizacja założeń nie podważyła w ar
tości w ysnutych z nich wniosków dowodzi, że była to próba udana.

Daniel Grinberg

THE POLITICAL IDEAS OF EARLY FABIANS 

S u m m a r y

The article  attem pts to present the ¡political thought of hte early  F abian  Society 
(before 1914) as a more or less coherent system of ideas related  to positivistic 
paradigm as and influenced by lingual conventions of its tim e.

The chief m embers of the organisation w ere not inclined to see the antagonistic 
character of ideas and institu tions; they believed in fundam ental rationality  of hu 
m an beings and in self-acting evolution. They regarded political w orld as sub 
ord inated  to economics, and parliam entary  dem ocracy as a classless m achinery 
easy to tak e  over by followers of collectivism. T hat is why Fabians never develo
ped in  the political field anything com parable to  th e ir  theory of rent.

Like Spencer, w ith  whom B eatrice Potter-W ebb cooperated for a long tim e, 
Fabians believed in an analogy of society to  a living biological organism . Because 
the  “health” of society i.e. common social in terest, and not th e  realisation of ind i
v idual’s desires, was for them  a m atte r of param ount im portance, they concentra
ted  th e ir  efforts on large scale units (nation, Empire). “National Efficiency” w atch
word, as w ell as the ir rac ia l prejudices m ade them  sym pathetic to im perial policy 
of G reat B ritain. In  the airea of domestic policy the same role played the “N ational 
M inim um ” connected w ith  an eugenical -program for im provm ent of “English 
race”.

The paternalistic  S tate of the Webbs was to be governed by apolitical experts- 
-bureaucra ts representig  the élite of th e  middle classes. As regards the trad itional 
parties, Fabians could not find  in them  any other value than  the ir service as a useful 
tool for politics of perm eation. Equally deep was the ir d istrust for any form s of 
d irect democracy.

In the final analysis F abianism  em erges as an adaptation  of Com tean evolu
tionism  and Spencerian organicism  in a des-perate effort of reconciling the dem ocra
tic means with collectivist ends.


