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Państwo, korporacja, korporatokracja 
– o Wolnym Państwie Kongo i nie tylko

State, corporation, corporatocracy 
– on the Congo Free State and beyond

The role of non-state actors in international law is steadily 
rising. Besides international organizations, international corpora-
tions are mentioned in this context. Such phenomena are believed 
to be a contemporary novelty. Yet legal history provides evidence 
that private-law entities often acted in legal context as peers to 
state actors. The authors analyse a sui generis corporate state – 
the Congo Free State. This example, pertaining to the modern era 
and the period of international law’s maturity, should help verify 
whether the existence of such entity is possible nowadays. The 
history of the Congo Free State is recounted in the historical con-
text regarding corporate persons’ participation in socio-economic 
history and international relations. The examination of the legal 
bases of the Congo Free State will also allow to show the posi-
tions of such entity in public international law, and thus to draw 
conclusions as to the possibility of establishing new such entities.

Keywords: Congo, colonisation, corporations, international law, 
legal history

Podmioty niepaństwowe pełnią coraz donioślejszą rolę w prawie 
międzynarodowym publicznym. Obok organizacji międzynarodowych 
coraz częściej wymienia się w tym kontekście przypadki międzyna-
rodowych korporacji (podmiotów o prywatnoprawnej genezie i mię-
dzynarodowym zasięgu). Dominuje przeświadczenie, że zjawisko to 
jest zdecydowanym novum współczesności. Historia prawa dostarcza 
jednak licznych dowodów na uprzednie występowanie podmiotów 
o prywatnoprawnej genezie w obrocie prawnym o pozycji praktyce 
równej państwom. Celem autorów jest analiza przypadku swoistego 
państwa-korporacji – Wolnego Państwa Kongo. Przykład ów, doty-
czący okresu nowożytnego i dojrzałego etapu rozwoju prawa mię-
dzynarodowego, pomóc może w odpowiedzi na pytanie, czy funk-
cjonowanie takiego organizmu możliwe byłoby współcześnie. Artykuł 
odmalowuje dzieje Wolnego Państwa Kongo wraz z historycznym 
tłem w zakresie udziału podmiotów korporacyjnych (zwłaszcza kom-
panii handlowych) w życiu społecznym i gospodarczym oraz obrocie 
międzynarodowym. Analiza prawnych podstaw funkcjonowania 
Wolnego Państwa Kongo pozwoli na ukazanie pozycji tego rodzaju 
podmiotu w prawie międzynarodowym publicznym i wyciągnię-
cie wniosków co możliwości powołania nowych tworów tego typu.
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Status podmiotów prywatnoprawnych w obszarze stosunków 
międzynarodowych i na arenie prawa międzynarodowego publicz-
nego zmienia się dynamicznie (Wouters, Chagne 2015). Dojrzeć 
można zjawisko urastania podmiotów prywatnych do rangi poważ-
nych graczy w stosunkach międzynarodowych (Bianchi 2009). Pań-
stwa współczesne, w szczególności państwa Zachodu, poddawane 
są poważnej krytyce w kontekście zbyt wysokiego stopnia, w jakim 
na procesy władzy, a nawet formy ustrojowe, wpływają międzyna-
rodowe korporacje. Zwraca się uwagę także na cedowanie funkcji 
państwa na rzecz podmiotów prawa prywatnego, już to w formie 
świadomej polityki (zwrócić tu wypada uwagę na pojęcia partner-
stwa publiczno-prywatnego czy New Public Management), już to 
– odwrotu przez podmioty polityczne z pewnych tradycyjnie zare-
zerwowanych dla państwa obszarów.

Historia, w tym historia prawa i gospodarki, uczy jednak trady-
cyjnie, że procesy te nie są niczym nowym w dziejach świata. Nie-
jednokrotnie bowiem istnienie korporacji skutkowało powstaniem 
korporatokracji (corporatocracy), rozumianej jako sprawowanie 
władzy przez podmioty prywatne, czy wręcz – tworzenie przez nie 
organizmów quasi-państwowych. W plejadzie wyjątkowych podmio-
tów tego rodzaju szczególnym przypadkiem – jak zostanie wykazane 
– było Wolne Państwo Kongo.

Od zakonów po kompanie 
– państwa-korporacje do XIX w.

Biorąc pod uwagę aktualność problemu suwerenności korpora-
cji, czy wręcz korporatokracji, zaskakujące może być uświadomienie 
sobie, jak głęboko sięgają historyczne korzenie tej kwestii. Konku-
rencja bowiem tego, co publiczne z tym, co prywatne, jest bowiem 
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równie stara, jak istnienie prywatnych korporacji – sięga zatem co 
najmniej średniowiecza.

Dojrzałe średniowiecze było okresem bujnego rozwoju społecz-
nego i gospodarczego, a przez to – również prawnego, w czym wal-
nie dopomagało ponowne odkrycie dziedzictwa prawa rzymskiego 
(Dziadzio 2008: 112-120). Obok bujnego rozkwitu korporacji świec-
kich (cechy, pierwsze banki), epoka ta przyniosła również powsta-
nie i rozkwit zakonów rycerskich (Potkowski 2004: 167 i n.) – część 
z nich osiągnęła potęgę polityczną i ekonomiczną, umożliwiającą nie 
tylko faktyczną niezależność od papiestwa i władzy świeckiej (tem-
plariusze), ale również uzyskanie własnego terytorium. Modelowym 
przykładem, znanym powszechnie z polskiej historii i kultury, jest 
oczywiście Zakon Krzyżacki. Podobnie jak bliźniaczy Zakon Kawale-
rów Mieczowych w Inflantach, zdołał on stworzyć własne państwo; 
co jednak charakterystyczne, Zakon (jako korporacja) zachował przy 
tym swą odrębność, co pozwoliło mu przetrwać sekularyzację i utra-
tę terytorium w XVI w.

Szczególnie ciekawym przykładem zakonnej korporacji, która 
nie tylko przez stulecia trwała na pograniczu sfer państwowej, ko-
ścielnej i prywatnej, ale także istnieje do dziś, jest Suwerenny Zakon 
Maltański (SMOM) (Bokwa 2016). Powstały w XII w. w Ziemi Świętej, 
od XIV w., przez ponad cztery wieki, Zakon faktycznie tworzył nie-
zależną państwowość – najpierw na Rodos, następnie na Malcie. 
Co szczególnie interesujące, utrata terytorium nie doprowadziła 
do utraty przez joannitów podmiotowości; również obecnie Zakon 
Maltański jest uznawany jako podmiot prawa międzynarodowego 
(Cox 2006: 9), prowadzący politykę zagraniczną (m.in. ambasady 
w Rzeczypospolitej Polskiej czy przy ONZ). Posiada eksterytorialne 
eksklawy, sądownictwo i system prawny; w świecie współczesnym 
jest to zatem bezprecedensowy przykład korporacji istniejącej nie-
przerwanie od średniowiecza, a zarazem – mimo braku terytorium 
– uznawanej za suwerenny podmiot stosunków międzynarodowych, 
o randze równej państwowej.

Era odkryć geograficznych i kolonizacji przyniosła nowe per-
spektywy nie tylko dla europejskich mocarstw, budujących imperia 
kolonialne, ale również dla rozwoju handlu w zupełnie nowej skali. 
Możliwość zamorskich wypraw (zwłaszcza po drogocenne przypra-
wy korzenne) wiązała się z jednej strony z możliwością krociowych 
zysków, z drugiej jednak – z wysokim ryzykiem i koniecznością bardzo 
znacznych inwestycji (organizacja i wyposażenie wyprawy dalekomor-
skiej). Dało to impuls do powstania pierwszych giełd i spółek akcyj-
nych – kompanii handlowych (Bratkowski 2010: 145 i n.). 

Pierwszym, a zarazem najbardziej spektakularnym przykładem 
tego rodzaju instytucji jest, uznawana za pierwszą światową korpo-
rację, Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (występująca pod 
akronimem VOC - Vereenigde Oostindische Compagnie, tj. „Zjedno-
czona Kompania Wschodnioindyjska”). Powstała w 1602 r., VOC uzy-
skała monopol na holenderski handel z Dalekim Wschodem (Niestrasz 
2015). Istniejąc przez blisko dwa stulecia, Kompania rychło stała się 
potęgą polityczną, posiadającą własną bazę terytorialną, obejmują-
cą m.in. znaczną część dzisiejszej Indonezji, z centrum w Batawii na 
Jawie (ob. Dżakarta), biła monetę, utrzymywała morskie i lądowe siły 
zbrojne, prowadziła własną politykę zagraniczną (Weststeijn 2014: 
13-43). Utrzymała przy tym charakter spółki akcyjnej, regularnie wy-
płacającej dywidendy i niezależnej od władzy państwowej. Kres jej 
istnieniu położyła okupacja Holandii przez Francuzów w 1799 r.

Równie spektakularny przykład sukcesu korporacji, wypełnia-
jącej funkcje standardowo kojarzone z władzą państwową, stano-
wi tzw. Company raj w Indiach – stuletni okres faktycznej władzy 
brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (ang. East India Compa-
ny, EIC) nad znaczną częścią ziem subkontynentu indyjskiego, za-
kończony dopiero na skutek powstania sipajów w 1858 r. Powstała 
w 1600 r. na mocy przywileju (Royal charter) Elżbiety I, Kompania 
początkowo była przede wszystkim przedsiębiorstwem handlowym. 
Zwycięskie wojny w połowie XVIII w. przyniosły jej jednak faktyczną 
zwierzchność nad znacznymi połaciami Indii, które następnie po-
dzielone zostały na trzy prowincje (presidencies) – każda posiadała 
własną armię oraz system administracji i sądownictwa.

Jakkolwiek formalnie podkreślano umocowanie Kompanii 
w państwie angielskim, co podkreślała choćby jej dewiza: Auspicio 
Regis et Senatus Angliae, to faktycznie utworzyła ona swego rodzaju 
własną państwowość (Stern 2011). U szczytu swej potęgi EIC dyspo-
nowała regularną armią, liczącą ćwierć miliona ludzi (!) - dwukrotnie 
więcej, niż siły zbrojne Korony brytyjskiej. Company raj zastąpiony 
został przez English raj wskutek ustawy o rządzie Indii (Government 
of India Act 1858) – Korona przejęła terytorium, mienie, siły zbrojne 
i administrację EIC, która, de facto znacjonalizowana, wypłaciwszy 
ostatnie dywidendy przestała istnieć w 1873 r. (na mocy East India 
Stock Dividend Redemption Act 1873).

Inny przykład nie tylko skutecznej, ale i długowiecznej działal-
ności stanowi Kompania Zatoki Hudsona (ang. Hudson Bay Com-
pany, HBC), istniejącą aż do dnia dzisiejszego. Powstała z 1670 r., 
aż do 1867 r. administrowała znaczną częścią obszaru dzisiejszej 
Kanady (Rich 1958). Choć formalnie powstała na mocy przywileju 
króla Karola II, faktycznie prowadziła niezależną politykę gospodar-
czą i dyplomatyczną, konkurując skutecznie najpierw z francuską La 
Compagnie du Nord, a następnie z Kompanią Północno-Zachodnią 
(North-West Company) – z tą ostatnią tocząc nawet regularne walki 
zbrojne (bitwa pod Siedmioma Dębami) (Royle 2011: 5-8). Rządów 
HBC na obszarze Kanady nie sposób jednak uznać za korporokrację 
w pełnym tego słowa znaczeniu – jej władza terytorialna nie była su-
werenna, zasadzając się na dzierżawie ziem Korony. Nieprzedłużenie 
tejże dzierżawy poskutkowało sprowadzeniem HBC do roli „zwykłej” 
spółki handlowej, w której to roli istnieje ona do dziś, podkreślając 
swoją wieloletnią tradycję (http://www.hbcheritage.ca/home).

Na obszarze Afryki kolonizacja europejska aż do XIX w. ogra-
niczała się do przede wszystkim do utrzymywania nadmorskich 
faktorii handlowych (wyjątek stanowiła Afryka Południowa). Z cza-
sem jednak to właśnie afrykański interior stał się ostatnią „ziemią 
niczyją”, której eksploracja i eksploatacja jawiła się jako coraz atrak-
cyjniejsza Europejczykom doby belle époque – zarówno władzom 
państwowym, jak i osobom prywatnym. Na fali takich tendencji 
narodzić się miało Wolne Państwo Kongo.

Wolne Państwo Kongo - narodziny

W latach 70. XIX w. dzielenie światowego tortu kolonialnego 
wchodziło w ostatnią fazę. Rosnące zainteresowanie terenami afry-
kańskimi dla własnych celów wykorzystał król Belgów Leopold II, 
zwołując w 1876 r. Brukselską Konferencję Geograficzną.  Zgroma-
dzeni na niej naukowcy i filantropi powołali Międzynarodowe Towa-
rzystwo Badania i Cywilizowania Afryki (fr. Association Internationa-
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le pour l’exploration et la civilisation de l’Afrique), lepiej znane pod 
krótszą nazwą Międzynarodowego Stowarzyszenia Afrykańskiego (fr. 
Association internationale africaine, AIA) (Reeves 1909). W swych 
założeniach miało ono cele humanitarne, badawcze i filantropijne; 
jego przewodniczącym wybrany został król Leopold. W ramach Sto-
warzyszenia powołano komitety narodowe, z których szczególną ak-
tywność przejawiał komitet belgijski. Na jego zlecenie w kolejnych 
latach podróżował do Kongo słynny badacz Henry Morton Stanley, 
tym razem z nieoficjalną misją zorganizowania kolonizacji dorzecza 
Kongo (Hochschild 1998).

Niezależnie bowiem od AIA powołany został przez Leopolda II 
Komitet Badań Górnego Kongo (fr. Comité d’Études du Haut-Congo), 
mający cele merkantylne; finansowo zaangażowali się weń brytyjscy 
i holenderscy przedsiębiorcy, a ponadto belgijski bankier, de facto 
reprezentujący króla Leopolda. Komitet ten już 17 listopada 1879 
r. zastąpiony jednak został przez Międzynarodowe Towarzystwo 
Kongijskie (fr. Association internationale du Congo, AIC), faktycznie 
kontrolowane kapitałowo przez samego króla Leopolda za pośred-
nictwem płk. M. Straucha (Encyclopedia Britannica online, https://
www.britannica.com/topic/Association-Internationale-du-Congo); 
AIA zostało z nim połączone w 1882 r. (Cornet 1944: 73-80)

Dynamika i rzutkość króla Leopolda udzieliły się AIC, którego 
przedstawiciele nie próżnowali, lecz poczynając w zasadzie od sa-
mej chwili powstania Towarzystwa eksplorowali terrae nullae kon-
gijskiego interioru, dążąc do zawierania umów z przedstawicielami 
ludów tubylczych. Na mocy porozumień zawieranych z rdzennymi 
quasi-politycznymi podmiotami, AIC nabywało (jak deklarowano: 
dla siebie i dla mających powstać na terenie Konga państw, zgodnie 
z oświadczeniem z dnia 22 kwietnia 1884 r., sporządzone w imie-
niu AIC przez H.S. Sanforda) gigantyczne połacie terenu. Przodował 
w tej działalności wspomniany wyżej H. M. Stanley (Gondola 2002: 
51). Prawne implikacje tych umów nie były jasne, o czym niżej. Fak-
tem jest jednak, że zaowocowały przejęciem przez AIC faktycznej 
kontroli nad obszarami, w oparciu o które niebawem powstać miał 
nowy podmiot – Wolne Państwo Kongo.

Intensywne działania dyplomatyczne Leopolda i jego zauszni-
ków, mające na celu międzynarodowe uznanie zwierzchności AIC 
nad pozyskiwanymi obszarami, przyniosły bowiem skutek. Nie bez 
znaczenia były uwarunkowania międzynarodowe, charakteryzujące 
się wzmożonymi wysiłkami mocarstw do wzajemnego szachowania 
i budowania sytuacji równowagi. Logika procesu międzynarodowe-
go doprowadziła do tego, że każdy z podmiotów preferował, aby 
miast któregoś z konkurentów, w Kongu pojawił się neutralny or-
ganizm polityczny wyrosły z innego neutralnego organizmu – Belgii 
(Reeves 1909: 100).

W pierwszej kolejności państwowość – jeszcze AIC – uznały Sta-
ny Zjednoczone z dniem 22 kwietnia 1884 r. Kolejnym mocarstwem 
uznającym istnienie już Wolnego Państwa Kongo były, z dniem 8 
listopada 1884 r., a to w ramach zwieńczenia przygotowań do Konfe-
rencji Berlińskiej, Niemcy. Ostatecznie proces ten zwieńczony został 
Aktem Końcowym Konferencji Berlińskiej, którego sygnatariuszami 
były m.in. Królestwo Belgii oraz samo Wolne Państwo Kongo. Do 
kluczowych ustaleń Aktu Końcowego zaliczyć wypada, obok ak-
ceptacji de iure istnienia Wolnego Państwa Kongo, jako swoistego 
tworu będącego w sensie ustrojowym konglomeratem prywatnej 
własności Leopolda, jego absolutnej władzy, neutralności wojskowej 

i politycznej, także sformułowanie zasady efektywnej okupacji (Ar-
tykuł 35 Aktu Końcowego). Zgodnie z tą zasadą (o prospektywnym 
charakterze), okupacja terenów afrykańskich mogła być uznana za 
efektywną (tylko wówczas była prawnie skuteczna), o ile na teryto-
ria zajmowane rozciągała się władza zdolna do ochrony praw naby-
tych oraz wolności handlu i tranzytu.

Wyżej zarysowane okoliczności ukazują niecodzienny charakter 
kolonizacji owej ogromnej połaci Afryki Centralnej, która stać się 
miała Kongiem Belgijskim. W przeciwieństwie do wcześniej wzmian-
kowanych kompanii handlowych, Wolne Państwo Kongo nie tylko 
nie powstało na gruncie akcji kolonizacyjnej organizowanej przez 
państwo;  przeciwnie, w tym wypadku prywatna (przynajmniej 
w teorii) akcja kolonizacyjna zwieńczona została powstaniem i uzna-
niem nowej, swoistej państwowości. Jak trafnie wskazano, „Leopold 
II, umiejętnie wykorzystując spory między wiodącymi państwami 
imperialistycznymi, doprowadził do uznania Międzynarodowego 
Towarzystwa Kongo za organizację państwową, mającą prawo za-
rządzania zagarniętymi terytoriami” (Jaremczuk 2006: 46).

W istocie, Kongo rychło stało się terenem udanej kolonizacji; 
„działała poczta, budowano drogi bite i żelazne, zapewniano łącz-
ność pomiędzy miastami (połączenie Leopoldville — obecnie Kin-
szasa, z Matadi). Rozpoczęła się eksploatacja bogactw tych ziem — 
kauczuku, kości słoniowej, złota, cyny, diamentów, uranu — która 
przynosiła ogromne zyski, co z kolei zainteresowało belgijskie kręgi 
przemysłowe” (Lechwar-Wierzbicka 2011: 189). Za eksploatację 
i zagospodarowanie opanowanych obszarów odpowiadać miała 
powołana w marcu 1887 r. Kongijska Kompania Handlu i Przemysłu 
(fr. Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie). Wolne 
Państwo dysponowało również siłami zbrojnymi – Force Publique, 
składającymi się z lokalnych żołnierzy, dowodzonych przez europej-
ski korpus oficerski. W latach 90. XIX w. stoczyły one nawet zwycię-
ską wojnę podjazdową z arabskimi handlarzami niewolników (Nzon-
gola-Ntalaja 2002: 21) - niezależnie od faktu, że w samym Wolnym 
Państwie niewolnictwo kwitło.

Bezwzględność i brutalność nowych, „korporacyjnych” panów 
dorzecza Kongo była przy tym na tyle bezprecedensowa, że spotkała 
się z coraz szerszym oburzeniem tego, co uznać można za kiełku-
jącą „społeczność międzynarodową”. Nadużycia i okrucieństwa na 
obszarze Konga znalazły szeroki oddźwięk nawet w świecie literac-
kim – o sytuacji w Kongo pisali nawet Arthur Conan Doyle czy Mark 
Twain (Lechwar-Wierzbicka 2011: 193), a przede wszystkim – Joseph 
Conrad, unieśmiertelniając je w „Jądrze ciemności”.

W roku 1904 Leopold II zezwolił międzynarodowej komisji na 
przeprowadzenie śledztwa, zaś w 1908 r., pod międzynarodowym 
naciskiem, wyraził zgodę na aneksję Wolnego Państwa przez Króle-
stwo Belgii, wcześniej bezskutecznie próbując zastrzec utrzymanie 
części jego ziem w swoim ręku jako prywatnej własności królewskiej 
(Senelle, Clément 2009). Po burzliwych sporach, w siedem lat od 
powstania pierwszego jej projektu, 18 października 1908 r. parla-
ment belgijski uchwalił Kartę Kolonialną (La Charte Coloniale). Na jej 
mocy z dniem 15.11.1908 r. Wolne Państwo Kongo przestało istnieć, 
zastąpione przez Kongo Belgijskie – kolonię w klasycznym rozumie-
niu tego słowa, która istnieć miała jeszcze ponad pół wieku.

Koniec epoki Wolnego Państwa Kongo nie oznaczał jeszcze 
całkowitego kresu korporacyjnych rządów w Afryce. Od 1889 r., 
na mocy przywileju królewskiego, działała bowiem Brytyjska Kom-
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pania Południowoafrykańska (ang.  British South Africa Company 
– w skrócie BSAC lub BSACo), administrująca terytorium Rodezji. 
Wraz z przejęciem bezpośredniej kontroli nad tymi terenami przez 
Koronę brytyjską w latach 1923-24 zakończyła się epoka kolonial-
nych korporokracji.

Państwowość – czym jest?

Pośród prawnych aspektów charakteryzujących dzieje Wolnego 
Państwa Kongo, najdonioślejszym (w szczególności prospektywnie, 
w kontekście możliwości ewentualnego powtórzenia prywatnej, od-
dolnej genezy państwa) jest, jak się wydaje, zagadnienie powstania 
Wolnego Państwa Kongo jako państwa oraz jego w tym charakterze 
międzynarodowe uznanie.

Według powszechnej dla współczesnej nauki prawa międzyna-
rodowego trójelementowej definicji państwa, by mówić o państwie 
koniecznym jest, aby posiadało ono ludność, terytorium oraz władzę 
najwyższą (Bierzanek, Symonides 2011: 120; autorzy cytują passus 
z orzeczenia Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckie-
go w sprawie Deutsche Continental Gas Gesellschaft p-ko Państwu 
Polskiemu (1929), który wylicza omawiane trzy elementy; podobnie 
Czapliński 2009: 52, który wskazuje na stosowanie trójelementowej 
definicji w praktyce przez Komitet Arbitrażowy Konferencji ws. Jugo-
sławii (zwany też potocznie Komitetem Badintera). Stanowisko takie 
nie jest wcale powszechne, a liczni autorzy ujmują kwestię przesła-
nek istnienia państwa odmiennie (Antonowicz 1988: 17). Niektórzy 
zwłaszcza element władzy uzupełniają zdolnością do wchodzenia 
w relacje z innymi państwami (Shaw 2008: 198). Takie wyliczenie, 
które ma zresztą bardziej charakter opisowy aniżeli projektujący, 
zawarte zostało zresztą w Konwencji z Montevideo o prawach i obo-
wiązkach państw z 1933 roku (165 LNTS 19). Owa zdolność mię-
dzynarodowo-prawna jest niekiedy utożsamiana z suwerennością 
(Czapliński 2009: 51-52). Suwerenność nie powinna być postrzegana 
jako całkowita niezawisłość państwa (w tym od uwarunkowań go-
spodarczych, społecznych i zwłaszcza prawnomiędzynarodowych) 
lecz jako zdolność do bycia autonomicznym podmiotem relacji mię-
dzynarodowych (Bierzanek, Symonides 2011: 121-122) Zgodzić się 
wypada z L. Ehrlichem postrzegającym w suwerenności dwa aspek-
ty: samowładności i całowładności (Ehrlich 1947: 104). Pomimo tych 
sporów, z uwagi na okoliczność, że w prawie międzynarodowym 
współczesnym wydarzeniom będącym przedmiotem niniejszego ar-
tykułu, dominowała również koncepcja trójelementowa (Phillimore 
1879: 81), na takiej można oprzeć dalsze rozważania.

Odrębnie rozpatrywać należy kwestię uznania. Konsekwencje 
uznania istnienia państwa w prawie międzynarodowym są noto-
ryjnie sporne, przy czym spór ten rozgrywa się pomiędzy dwoma 
skrajnymi stanowiskami – tym przypisującym uznaniu rolę konsty-
tutywną, i tym czysto deklaratoryjnym. Wydaje się to zresztą niczym 
innym jak kolejna odsłoną podszywającego polityczny i filozoficz-
noprawny spór o prymat polityki nad prawem, sferą bytu nad sfe-
rą powinności, normatywności nad rzeczywistością (concreteness) 
(Koskenniemi 2006). W doktrynie i praktyce orzeczniczej dominuje 
podejście uznające powstanie państwa za sferę li tylko faktu, któ-
ry nie podlega wiążącej akceptacji przez prawo międzynarodowe, 
które jedynie do tego faktu się ustosunkowuje. Pogląd przypisujący 
uznaniu znaczenie deklaratoryjne bliski będzie polskiemu czytelni-

kowi choćby z uzasadnienia cytowanego już orzeczenia Międzyna-
rodowego Trybunału Rozjemczego, w którym stwierdzono m.in.: 
„zgodnie z opinią słusznie przyjętą przez znakomitą większość pisa-
rzy prawa międzynarodowego, uznanie państwa nie ma charakteru 
konstytutywnego, lecz jedynie deklaratywnego. Państwo istnieje 
samo z siebie, a uznanie to nic innego, jak deklaracja tego istnienia, 
uznana przez państwo, z którego pochodzi” (orzeczenie Mieszanego 
Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w sprawie Deutsche 
Continental Gas Gesellschaft p-ko Państwu Polskiemu z 1929 roku).

Taki pogląd, jak się zdaje, dominował także w XIX w. Podkre-
ślano teoretyczną i praktyczną niezależność powstania państwa od 
jego międzynarodowego uznania (Kaplan, Katzenbach 1961: 109), 
choć nie sposób nie dostrzegać też tendencji do traktowania insty-
tucji uznania jako formy wyrażania nacisku politycznego, vide słyn-
na sprawa noty lorda Canninga z 25 marca 1825 r. W szczególności 
doktryna belgijska wyraziście obstawała przy czysto następczym 
i deklaratoryjnym znaczeniu uznania, czego przykładem jest nastę-
pujący passus: „Istnienie suwerennego państwa jest niezależne od 
uznania go przez inne państwa. To uznanie jest stwierdzeniem faktu 
dokonanego, a także jest jego aprobatą. Jest to legitymacja sytuacji 
faktycznej, która odtąd opiera się na prawie. Jest to potwierdzenie 
zaufania, jakie państwa mają względem stabilności nowego porząd-
ku rzeczy” (Rivier 1896). Z perspektywy Belgów, co oczywiste, miało 
to głęboki faktyczny związek z potrzebami politycznymi.

Wolne Państwo Kongo – czym było?

Problematyka istnienia państwa i w szczególności uznania ma 
dla historii Wolnego Państwa Kongo niebagatelne znaczenie. Spór 
o pierwotność bądź wtórność państwowości w ogóle przekłada 
się na wnioski co do państwowości Wolnego Państwa Kongo in 
concreto. To zaś, poza ogólnym znaczeniem poznawczym, niosło 
niezwykłą wagę dla polityki belgijskiej w kontekście nacisków do-
tyczących likwidacji odrębnej państwowości Wolnego Państwa 
Kongo. Opinia światowa, przejęta wynaturzeniami absolutnej 
władzy króla Leopolda II w jego afrykańskim państwie, naciskała 
na rozwiązanie powstałego humanitarnego kryzysu. Jednym z pre-
ferowanych rozwiązań było anektowanie Wolnego Państwa przez 
Belgię. Jeżeli państwowość tego podmiotu powstała decyzją i wolą 
mocarstw zgromadzonych na Konferencji Berlińskiej, to owe mo-
carstwa, argumentowano, mogły wymóc inne kroki w odniesieniu 
do i na Wolnym Państwie (Reeves 1909: 101). Z kolei opinia bel-
gijska podkreślała status Wolnego Państwa jako państwa de facto, 
poprzedzający jego czysto deklaratoryjne uznanie. Istnieją jednak 
bardzo silne argumenty świadczące za tym, że na terenie Konga 
przed Konferencją Berlińską państwowości nie było nie z uwagi 
na brak uznania, lecz z uwagi na brak w tym zakresie jakiegokol-
wiek podmiotu zdolnego do jej sprawowania (Reeves 1909: 101). 
Podmiot taki powstał dopiero mocą Aktu Końcowego Konferencji 
Berlińskiej. Wcześniej zaś AIC był nie tyle podmiotem w swojej 
państwowości nieuznanym, co niezdolnym do bycia państwem.

Udział w procesie powstawania Wolnego Państwa Kongo 
podmiotów niepaństwowych (odrębnych od państwa pochodze-
nia, przynajmniej częściowo prywatnoprawnych) należy uznać za 
zjawisko typowe i postrzegane na tle uwarunkowań epoki jako 
nienadzwyczajne. Osobliwą jednak cechą działań prowadzonym 
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pod auspicjami Leopolda był szczególny status podmiotów, któ-
re te działania prowadziły. Z wyjątkiem Komitetu Badań Górnego 
Kongo, były one pozbawione jakiejkolwiek podmiotowości – nie 
tylko w prawie belgijskim, lecz jakimkolwiek innym (Reeves 1909: 
105-106). Nie były one inkorporowane w żadnym państwie, za-
tem nie miały swego statutu krajowego w rozumieniu przepisów 
kolizyjnych.

Powstałe w toku Brukselskiej Konferencji Geograficznej 
w 1876 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Afrykańskie nie zostało 
w sposób formalny inkorporowane. W sensie prawnym miało ono 
charakter niesformalizowany. Część autorów posuwa się nawet do 
utożsamiania działań Międzynarodowego Stowarzyszenia Afrykań-
skiego z podejmowanymi na własną rękę czynnościami Leopolda II 
(Simmonds 1968: 25-26). 

Powołany w dalszej kolejności Międzynarodowy Komitet Ba-
dań Górnego Kongo, jako jedyny z powoływanych przez Leopolda 
w okresie kolonizacji Konga ciał, ubrany został w szaty formy praw-
nej znanej prawu krajowemu belgijskiemu. Był on mianowicie bel-
gijską spółką cichą (Société en participation) (Reeves 1909: 104). Ten 
akurat podmiot in nomine suo nie odegrał w dziejach powstawania 
Wolnego Państwa Kongo większej roli, albowiem jego istnienie było 
li tylko epizodem, po którym szybko został zastąpiony przez powo-
łane następnie Międzynarodowe Towarzystwo Kongijskie (AIC). To 
zaś, co zaskakujące, także nie posiadało jakiejkolwiek formy prawnej 
krajowej. Wprawdzie charakteryzowała je sformalizowana struktu-
ra wewnętrzną, przysługiwało mu także międzynarodowe uznanie 
swojej podmiotowości – przynajmniej przyznane ex post, w wyniku 
uznania cesji terytorialnych i innych porozumień zawieranych przez 
to Stowarzyszenie za ważne w toku Konferencji Berlińskiej. Do tego 
jednak momentu samo Stowarzyszenie w sposób niewątpliwy nie 
miało formy znanej jakiemukolwiek prawu krajowemu. Jeden z au-
torów ujął to następująco: „Międzynarodowe Towarzystwo Kon-
gijskie to byt czysto fikcyjny: nic ponad nazwę, za którą kryje się 
wyłącznie Leopold II” (Stengers 1985: 3)

Fakt rozciągnięcia imperium Wolnego Państwa Kongo na te-
rytoria przez nie zagarnięte nie budzi wątpliwości, podobnie jak 
objęcia nim także tamtejszej rdzennej ludności.  Kryterium spra-
wowania efektywnej władzy (samowładność w ujęciu Ehrlicha) 
można Wolnemu Państwu przypisać bezdyskusyjnie. Jego między-
narodowe uznanie w kontekście ustaleń Konferencji Berlińskiej 
także nie jest przedmiotem kontrowersji. Jednak status między-
narodowoprawny AIC nie jest jasny. W pierwszej kolejności wy-
pada zwrócić uwagę, że granice Wolnego Państwa Konga zostały 
ostatecznie określone dopiero w ramach Konferencji Berlińskiej. 
Wątpliwe zdaje się także, wskutek nikłego poziomu oddziaływania 
kolonizatorów na ludność tubylczą, aby w okresie AIC podmiot 
ten sprawował imperium nad rdzenną ludnością. Jednak, nade 
wszystko, najpoważniejsze wątpliwości tyczą się suwerenności AIC 
w okresie przedberlińskim. Podmiot ten nie posiadał cech pań-
stwowości pochodzącej od belgijskiej.

Istniały trzy teorie mogące wyjaśnić nabycie przez AIC cech 
państwowości sui iuris. Po pierwsze, teoria cesji dokonanej przez 
przedstawicieli rdzennych plemion afrykańskich, po drugie: za-
właszczenie terytorium niczyjego, po trzecie: długotrwała okupacja. 
Jak wskazano wyżej, AIC nie posiadało osobowości prawnej prawa 
belgijskiego (ani żadnego innego). Jednak jego charakter prawny 

bliższy jest korporacyjnej osobie prawa prywatnego niż podmioto-
wi publicznemu. Cecha ta stoi na przeszkodzie przyjęciu, że ziemia 
nabywana przez przedstawicieli króla Leopolda była w zakresie im-
perium, nie dominium. Brak z kolei animus rem alieni acquirendi 
wykluczałby nabywanie jej na rzecz Belgii, której konstytucja, co 
więcej, wykluczała nabywanie terytorium w drodze innej niż usta-
wowa (Artykuł 68 Konstytucji Królestwa Belgii). Należy więc uznać, 
że skutki omawianych umów rozciągały się wyłącznie w sferze pry-
watnoprawnej.

Interesującą kwestią jest też to, w jaki sposób status politycz-
nych związków ludności rdzennej w ówczesnym prawie międzyna-
rodowym stał na przeszkodzie uzyskaniu przez AIC państwowości 
de facto na dwa z wymienionych wyżej sposobów. Odnosząc się do 
owych niewątpliwie politycznych bytów, o niskim jednak stopniu 
zorganizowania i poziomie rozwoju społecznego, prawo międzyna-
rodowe publiczne II połowy XIX w. odmawiało im uprawnień po-
litycznych i statusu państw (Reeves 1901: 102, 106). Nie uważano 
ich za członków wspólnoty międzynarodowej. Jednocześnie jednak 
przyznawało tubylcom pewne „prawa moralne” i przyznawało im 
sui generis tytuł do zajmowanego terytorium. Nie był to jednak 
tytuł międzynarodowoprawny, bliższy był tytułowi prywatnopraw-
nemu. Skuteczna w aspekcie imperium cesja tak władanego tery-
torium w ówczesnym ius gentium była niedopuszczalna. Nie wy-
kluczało to nabycia własności ziemi w aspekcie prywatnoprawnym, 
co z uwagi na wewnętrzne ustawodawstwo belgijskie było bez zna-
czenia, ale np. w przypadku Wielkiej Brytanii skuteczne w aspekcie 
dominialnym umowy mogły wywołać skutki dla państwa. Zgodnie 
z prawem brytyjskim, nabycie przez prywatny podmiot brytyjski 
ziemi od rdzennych mieszkańców skutkowało nabyciem praw rze-
czowych przez ten podmiot, a statusu imperialnego – przez Koronę 
brytyjską). Jednocześnie z uwagi na moralne prawa i przynajmniej 
quasi-prywatnoprawny tytuł do ziemi wykluczone było przyjęcie 
pierwotnego nabycia państwowości, przez zawłaszczenie, podob-
nie jak i nabycie preskryptywne, w skutek długotrwałej okupacji.

Trudno w takim ukształtowaniu doktryny prawa międzynaro-
dowego nie dostrzegać jej służebności względem interesów poli-
tycznych mocarstw kształtujących wówczas geopolityczny krajo-
braz. Ujawnia się tutaj także jeden z paradoksów deklaratoryjnej 
teorii uznania. Nawet przyjmując jej prawdziwość, należy brać pod 
uwagę, że w zupełnym braku uznania trudno o poszanowanie pań-
stwowości de facto. Koniec końców w Wolnym Państwie dostrzec 
należy podmiot korporatokratyczny co do charakteru i genezy, któ-
rego jednak w braku działalności innych państw nie byłoby.

Uzupełniając rozważania o międzynarodowym uznaniu Wol-
nego Państwa Kongo i traktowaniu go jako podmiot suwerenny 
(w rozumieniu L. Ehrlicha) nadmienić warto, że państwo to przez 
bez mała ćwierćwiecze swojej odrębnej historii zawierało niekwe-
stionowane i wykonywane umowy międzynarodowe, które potem 
w drodze sukcesji przejęła Belgia. Poza wielostronnymi traktatami, 
takimi jak Akt Generalny Konferencji Brukselskiej z 2 lipca 1890 r. 
czy Konwencja Brukselska z 8 czerwca 1899 r., były to także umo-
wy bilateralne: W tej liczbie np.: traktat ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie przyjaźni, handlu i nawigacji z dnia 24 stycznia 1891 r., 
porozumienie w sprawie przyznania preferencji dla Francji z dnia 5 
lutego 1895 r. czy też zawarta z Królestwem Belgii (sic!) konwencja 
z dnia 3 lipca 1890 r.
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Podsumowanie

Jak zasygnalizowano już na wstępie – a co wykazano niewąt-
pliwie w niniejszym artykule – wkraczanie podmiotów prywatnych 
(korporacji) na salony wielkiej polityki nie jest zjawiskiem nowym. 
Krytycy tej ewolucji światowego systemu governance, odnosząc się 
zwłaszcza do kazusu Stanów Zjednoczonych, wskazują na mające 
nastąpić nieledwie za moment przejęcie sterów politycznych i go-
spodarczych, względnie przynajmniej niektórych ich aspektów, przez 
korporacje. A czy możliwe byłoby powołanie niezawisłego państwa 
przez korporację? Przykład Wolnego Państwa Kongo oraz w szcze-
gólności poprzedzających go prywatnoprawnych bytów zdają się do-
wodzić, że nie jest to wykluczone. Jeżeli bowiem siatka pojęciowa 
i panorama form prawnych i ich relacji w publicznym prawie mię-
dzynarodowym zmieniła się od XIX wieku, to raczej w kierunku li-
beralizacji, powiększenia roli soft law i podmiotów niepaństwowych 
na gruncie ius gentium. Coraz częściej mówimy też o separowaniu 
kwestii państwowości od zagadnień narodowych i narodowościo-
wych (przy czym w tym zakresie wątpliwym jest, czy jest to novum, 
czy raczej powrót do poprzedzającej nacjonalizmy i umasowienie 
polityki normalności).

Nie rozstrzygając tych zgoła nieprawniczych pytań, warto 
zwrócić uwagę, że w fascynującej epopei kolonizacji Kotliny Kongo 
podmioty prywatne zajmowały niepoślednią rolę w aspekcie wyko-
nawczym, jednak czynnikiem napędzającym pozostawały siły poli-
tyczne. Także ostateczne nadanie Wolnemu Państwu Kongo cech 
suwerenności było owocem sprzyjającej sytuacji politycznej. Dzieje 
Zachodu wskazują uporczywie na ogólny prymat tego, co polityczne, 
nad tym, co prywatne. Historia Wolnego Państwa Kongo nie jest 
tu wyjątkiem. Otwartym pozostaje pytanie, czy w razie ziszczenia 
się zjawiska ustępowania dawnych form państwowych przed korpo-
racjami, zmiany paradygmatu będziemy poszukiwać w zastąpieniu 
organizmu politycznego podmiotem niepolitycznym, czy też raczej 
dopatrywać się będziemy przesunięcia wagi politycznej na inny pod-
miot? Wydaje się, że w ostatecznym rozrachunku polityka zmienia 
się, lecz nie oddaje pola.
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