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P R A C E M O N O G R A F I C Z N E

Komentarz wprowadzaj¹cy
do artyku³u profesora J. Jasiñskiego

Introductory comments to the paper of Professor J. Jasiñski

Publikujemy artyku³ wybitnego uczonego � Jerzego Jasiñskiego, kryminologa,
profesora w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zmar³y przed
dziesiêciu laty uczony znacz¹c¹ czê�æ swego ¿ycia naukowego po�wiêci³ na bada-
nia nad alkoholem. Zawdziêczamy mu seriê badañ ankietowych nad spo¿yciem
alkoholu, przeprowadzonych w latach 1980, 1985, 1990 i 1995, które mia³y kluczo-
we znaczenie dla rozumienia zmian na polskiej scenie alkoholowej w dekadach
wielkiej zmiany spo³ecznej.

Profesor Jasiñski interesowa³ siê ruchami spo³ecznymi i ich histori¹. Jego artyku³
na temat historii amerykañskiego ruchu trze�wo�ciowego w XIX wieku mia³ byæ
w za³o¿eniu wstêpem do opisu wielkiego eksperymentu prohibicyjnego, który
w okresie miêdzywojennym obj¹³ ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹. By³ to czas silnych ten-
dencji prohibicyjnych na ca³ym �wiecie. Prohibicjê alkoholow¹ wprowadzi³y Fin-
landia i Islandia; w Szwecji, jako alternatywê dla prohibicji, przyjêto restrykcyjny
system racjonowania alkoholu, zwany systemem Bratta. W Rosji Radzieckiej za-
kaz produkcji wódki uchylono dopiero w roku 1926. Pierwsza polska ustawa prze-
ciwalkoholowa dawa³a mo¿liwo�æ og³aszania prohibicji w drodze referendów
gminnych, z czego skorzysta³o w latach dwudziestych zesz³ego stulecia kilkaset
gmin. Podej�cia prohibicyjne dominowa³y w krajach muzu³mañskich, zakaz sprze-
da¿y alkoholu egzekwowa³y wobec ludno�ci miejscowej mocarstwa kolonialne.

Przyjêcie prohibicji prawie wszêdzie poprzedza³y krucjaty moralne, których
misjonarze widzieli w alkoholu, a zw³aszcza w napojach spirytusowych, �ród³o
deprawacji i upadku moralnego. Wed³ug Josepha Gusfielda prohibicja amerykañska
by³a dramatyczn¹ prób¹ utrzymania dominacji tradycyjnych warto�ci amerykañ-
skich w spo³eczeñstwie, w którym coraz wiêksz¹ rolê odgrywa³y wielki kapita³
i rozpity proletariat. Te � jak pisze Jerzy Jasiñski � próby �moralizowania za po-
moc¹ prawa� zakoñczy³y siê wszêdzie niefortunnie, chocia¿ prohibicja w nie-
których stanach USA przetrwa³a do lat sze�ædziesi¹tych, a zakaz sprzeda¿y piwa
obowi¹zywa³ na Islandii do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.

Rêkopis artyku³u o korzeniach prohibicji amerykañskiej trafi³ do Zak³adu Badañ
nad Alkoholizmem i Toksykomaniami wraz z ca³ym bogatym zbiorem literatury:
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ksi¹¿ek, czasopism, odbitek artyku³ów, materia³ów konferencyjnych oraz rêkopi-
sów, które przekaza³a nam po �mierci mê¿a Magdalena Jasiñska. Niestety, oprócz
publikowanego w³a�nie artyku³u, nie dotarli�my do zapowiadanych prac o samej
prohibicji � nie tylko w USA, ale równie¿ w Kanadzie i w krajach nordyckich.

Czytaj¹c ten historyczny artyku³ widzimy jasno jego aktualne przes³anie. Próby
wykorzystywania prawa w krucjatach moralnych nie zakoñczy³y siê bowiem wraz
z fiaskiem prohibicji amerykañskiej. Od¿ywaj¹ na nowo w debatach nad rozwi¹-
zywaniem problemów spo³ecznych w Polsce i na �wiecie, przynosz¹c najczê�ciej
równie niefortunne rezultaty.

Jacek Moskalewicz


