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Wstêp

Kolejny, III tom Poznañskich Zeszytów Humanistycznych zosta³ wydatnie po-
szerzony o nowe dyscypliny naukowe (filozofiê i bioetykê). Zgodnie z sugestiami
recenzentów naukowych dokonano podzia³u zamieszczonych artyku³ów wed³ug
dziedzin wiedzy. Wyró¿niono zatem nastêpuj¹ce dziedziny: teologiê, filozofiê, psy-
chologiê, socjologiê, politologiê, historiê, polonistykê, bioetykê. W niniejszym tomie
najwiêkszy okaza³ siê dzia³ historyczny (7 artyku³ów) i socjologiczny (4 artyku³y).
Ogó³em w III tomie PZH przedstawiono dwadzieœcia artyku³ów a ponadto rozbu-
dowana zosta³a czêœæ zawieraj¹ca recenzje, omówienia i sprawozdania (9 tek-
stów). Oznacza to, ¿e jak dotychczas ka¿dy kolejny tom Poznañskich Zeszytów
Humanistycznych znacznie przewy¿sza poprzedni zarówno pod wzglêdem bogac-
twa treœci jak i objêtoœci.

W swojej recenzji wydawniczej prof. UAM dr hab. Anna Suchañska napisa³a
miêdzy innymi: „RóŸnorodnoœæ tekstów wskazuje na interesuj¹ce poszerzanie siê
interdyscyplinarnego charakteru pisma, co odpowiada duchowi czasów, w których
¿yjemy i postulowanym od dawna formom dyskusji naukowej”. Z kolei prof. AM
dr hab. Micha³ Musielak z satysfakcj¹ skonstatowa³, ¿e: „/.../ zainteresowanie au-
torów publikowaniem na ³amach „Zeszytów” roœnie”.

Znaczna ró¿norodnoœæ tematyczna prezentowanych artyku³ów a tak¿e fakt, ¿e
obok artyku³ów bazuj¹cych na badaniach empirycznych tom zawiera tak¿e teksty
o charakterze esejów powoduje, ¿e potencjalnie ka¿dy z Czytelników – humani-
stów znajdzie tu coœ co go byæ mo¿e zainteresuje.

Taki w³aœnie by³ cel publikowania niniejszego czasopisma naukowego, aby w spo-
sób wieloaspektowy przedstawiaæ problemy sytuuj¹ce siê w krêgu szeroko pojmo-
wanej wiedzy humanistycznej. W dalszych tomach ów cel bêdziemy siê starali
nadal realizowaæ. Podejmowane s¹ ustawicznie wysi³ki aby poszerzaæ bazê tema-
tyczn¹ zapraszaj¹c na ³amy Poznañskich Zeszytów Humanistycznych kolejnych
autorów z ró¿nych oœrodków naukowych z Polski i z zagranicy. Nie jest wykluczo-
ne, ¿e któryœ z nastêpnych tomów opublikowany zostanie w jêzyku angielskim
i zawiera³ bêdzie teksty zw³aszcza zachodnioeuropejskich badaczy.

Wypada zauwa¿yæ, ¿e recenzenci naukowi podkreœlali w swoich opiniach o Po-
znañskich Zeszytach Humanistycznych, ¿e idea przygotowywania kolejnych to-
mów jest wrêcz wskazana. Wobec takich pozytywnych opinii czujemy siê
zaszczyceni i zobligowani do podejmowania dalszych inicjatyw wydawniczych w tym
zakresie.

Oddaj¹c do r¹k Czytelników III tom Poznañskich Zeszytów Humanistycznych
¿ywimy nadziejê, ¿e odnajd¹ w nim liczne inspiracje naukowe i intelektualne.

Adam Czabañski
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Jacek Kiciñski
(Wroc³aw)

Kierownictwo duchowe w dzisiejszym œwiecie

Wstêp

Zagadnienie, które jest przedmiotem niniejszego opracowania jest niezwykle
interesuj¹ce i poci¹gaj¹ce wspó³czesnego cz³owieka. Toczy siê wiele dyskusji po-
dejmuj¹cych problem kierownictwa duchowego. Pojawiaj¹ siê zarzuty podkreœla-
j¹ce, ¿e kierownictwo duchowe zabiera cz³owiekowi wolnoœæ, ingeruje w jego ¿ycie
osobiste, ¿e jest dla ludzi s³abych psychicznie, nieradz¹cych sobie z pojawiaj¹cymi
siê problemami. W ten sposób próbuje siê porównywaæ kierownictwo duchowe do
terapii psychologicznej. Zarzuca siê tak¿e, i¿ kierownictwo duchowe to szko³a elit
Koœcio³a, które maj¹ oddzia³ywaæ na ca³¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹. Oczywiœcie
w tych pogl¹dach wiele jest niezrozumienia samej istoty ¿ycia duchowego.

Patrz¹c na rzeczywistoœæ kierownictwa duchowego nale¿y podkreœliæ, ¿e to
w³aœnie ono sprzyja g³êbi ¿ycia wewnêtrznego. W dzisiejszych czasach wiele osób
nosi w sobie niezwykle wielk¹ têsknotê i g³ód g³êbi ¿ycia duchowego. Poszukiwa-
nie i têsknota za duchowoœci¹ stanowi¹ konsekwencjê, a zarazem reakcje na po-
czucie bezsensu i lêku panuj¹cego w œwiecie. Wynika to z prostego faktu – Bóg
zaczyna nikn¹æ w ¿yciu spo³ecznym, a cz³owiek bez Boga staje siê sam dla siebie
problemem czasami nie do rozwi¹zania.

St¹d te¿ pojawiaj¹ siê ró¿ne kierunki poszukiwañ duchowoœci, która pomog³aby
rozwi¹zaæ lub zaradziæ pojawiaj¹cym siê napiêciom wewnêtrznym. Wspó³czesny
cz³owiek szuka zatem pomocy w jodze, zen i innych formach medytacji inspirowa-
nych religiami wschodu1. Zapomina siê o wspania³ej tradycji kierownictwa ducho-
wego wypracowanej na przestrzeni historii Koœcio³a, a maj¹cej swoje korzenie ju¿
w staro¿ytnoœci.

Rys historyczny

Kierownictwo duchowe, zwane tak¿e towarzyszeniem duchowym siêga swy-
mi korzeniami g³êbi natury ludzkiej. Cz³owiek w obliczu trudnoœci pojawiaj¹cych
siê w jego ¿yciu czêsto szuka pomocy u osób m¹drych i kompetentnych w danej
dziedzinie. W œwiecie staro¿ytnym tak¹ rolê spe³niali doradcy i przewodnicy du-

1 Por. W. Stinissen, Terapia duchowa, Poznañ 2001, s. 9.
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chowi, którzy na co dzieñ zajmowali siê filozofi¹. Wœród nich nale¿y wymieniæ
Sokratesa, Plutarka, Senekê czy Marka Aureliusza. Byli oni przewodnikami w po-
szukiwaniu odpowiedzi na podstawowe i egzystencjalne pytania im wspó³czesnych.

Stary Testament ukazuje nam obecnoœæ Boga poœród narodu wybranego. Sta-
nowi to przejaw wspólnotowego kierownictwa. To Bóg wybiera naród wybrany
i On do niego kieruje swe orêdzie. Jednoczeœnie Bóg kieruje swoje s³owa do osób
wybranych (kierownictwo indywidualne). Nowy Testament ukazuje osobê Chry-
stusa, który w sposób szczególny wyjaœnia tajemnicê Królestwa Bo¿ego Aposto-
³om. Po zmartwychwstaniu ukazuje siê m.in. uczniom id¹cym do Emaus. Wówczas
widzimy ca³y proces towarzyszenia duchowego (£k 24, 17). Zawarta jest w tym
fragmencie struktura ca³ego kierownictwa duchowego, do której nale¿y:
– wypowiedzenie siê,
– dialog,
– spotkanie.

Nowy Testament ukazuje równie¿ sytuacje duchowego towarzyszenia Piotra
w relacji do Korneliusza, Paw³a do Tytusa, czy do Tymoteusza.

Kolejny etap rozwoju kierownictwa duchowego to ¿ycie monastyczne. W tym
okresie wzros³o zapotrzebowanie na towarzyszenie duchowe, a szukanie rady u ojca
duchownego staje siê podstawowym elementem bycia na pustyni. Mówi¹ nam
o tym pierwsze regu³y ¿ycia zakonnego. Ojciec duchowny jest tym, który pomaga
w³aœciwie rozeznaæ sytuacjê i wskazaæ na konkretne œrodki, które pomog¹ odna-
leŸæ w³aœciw¹ drogê ¿yciow¹. Kierownik duchowy sta³ siê niezbêdny dla podjêcia
walki duchowej.

Doœwiadczenia chrzeœcijañskiego wschodu zaczê³y przenikaæ na zachód ubo-
gacaj¹c literaturê duchow¹ niezwykle cennymi wskazaniami. Wiek IX to kolejny
etap kierownictwa duchowego. Przyk³adem mo¿e byæ postaæ œw. Bernarda z Cla-
irvaux, który w swej pos³udze jako kierownik duchowy i spowiednik k³ad³ szcze-
gólny nacisk na doœwiadczenie dzia³ania Ducha Œwiêtego, rozró¿nianie duchów
i pos³uszeñstwo osoby kierowanej.

Czasy œredniowiecza naznaczone by³y dzia³alnoœci¹ m.in. Dominikanów; do-
nios³¹ rolê kierownictwa duchowego to œw. Alfons Liguori, œw. Jan Vianney, œw.
Jan Bosko, œw. Antoni M. Klaret, œw. Wincenty Pallotti i wielu innych po czasy
wspó³czesne2.

Od czasu Soboru Watykañskiego II do chwili obecnej kierownictwo nowopow-
sta³e wspólnoty zakonne przyjmuj¹c wskazania regu³y œw. Benedykta powodowa-
³y, ¿e prze³o¿ony wspólnoty zakonnej by³ jednoczeœnie kierownikiem duchowym.
Podobnie i w zakonie franciszkañskim – œw. Franciszek sta³ siê bratem i ojcem dla
swych braci.

W z³otym wieku mistyki hiszpañskiej dominuje m.in. œw. Teresa od Jezusa i œw.
Jan od Krzy¿a. Nieoceniony wk³ad w kierownictwo duchowe wniós³ œw. Ignacy

2 Zob. wiêcej na ten temat: J. W. Gogola, Kierownictwo duchowe, Kraków 1999, s. 43-47.

Jacek Kiciñski
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Loyola, poprzez swoje æwiczenia duchowe. Kolejni przedstawiciele, którzy pod-
kreœlali duchowe prze¿ywa swój intensywny rozwój. Definiuje siê je jako pomoc,
której jeden chrzeœcijanin udziela drugiemu. Rozci¹ga siê ono na przyjacielskie
porady i pomoc jak¹ mo¿na daæ osobie maj¹cej potrzeby duchowe3.

Przedmiot kierownictwa duchowego

Cz³owiek sam o w³asnych si³ach nie jest zdolny do poznania wszystkich aspek-
tów swojej osobowoœci. Potrzebuje wiêc kogoœ z zewn¹trz, kto by³by w stanie mu
pomóc. Kierownictwo duchowe jest odpowiedzi¹ na tê potrzebê. Osoba decydu-
j¹c siê na kierownictwo duchowe winna pragn¹æ zmieniæ siebie w relacji do Boga
i do drugiego cz³owieka4.

Przedmiotem pos³ugi kierownictwa duchowego jest przede wszystkim osobista
komunikacja wiary w Jezusa Chrystusa, która staje siê stylem ¿ycia. Komunikacja
ta realizowana jest poprzez dialog osobowy kierownika duchowego z osob¹ kiero-
wan¹. W wymiarze praktycznym oznacza to pomoc w poznawaniu siebie i w³aœci-
wym wype³nianiu woli Bo¿ej. Kierownictwo duchowe jest wiêc, nieustannym
dojrzewaniem w Chrystusie. Ta dojrza³oœæ rozpatrywana jest na wielu p³aszczy-
znach ¿ycia ludzkiego. Nale¿¹ do nich:
– zdolnoœæ do kochania i przyjmowania mi³oœci. Zawiera siê w tym umiejêtnoœæ

akceptacji mi³oœci oferowanej przez innych.
– zdolnoœæ do empatii i dialogu. Objawia siê ona umiejêtnoœci¹ tworzenia atmos-

fery dialogu pomiêdzy ró¿nymi osobami.
– zdolnoœæ do odpowiedzialnej pracy i wspó³pracy. Obejmuje p³aszczyznê relacji

miêdzyludzkich tak¿e wymiar ¿ycia religijnego (relacji do Boga).
– zdolnoœæ autonomii. Jest to zdolnoœæ dokonywania wyborów, oparta na dobrze

zhierarchizowanych i zindywidualizowanych wartoœciach. Tworzy siê w ten
sposób œwiadomoœæ moralna, która okreœla w³aœciwy sposób postêpowania danej
osoby.

– zdolnoœæ teocentryczna. Powoduje, ¿e cz³owiek pokonuje swój infantylny ego-
centryzm z wszystkimi jego nastêpstwami na rzecz Boga, który zajmuje cen-
tralne miejsce w jego ¿yciu5.
Widzimy zatem, ¿e dojrzewanie duchowe dokonuje siê powoli i stopniowo. Wie-

rz¹cy przechodzi konkretne etapy; pocz¹wszy od odkrycia Chrystusa –prawdzi-
wego Boga i prawdziwego cz³owieka, do akceptacji Jego, jako ostatecznego sensu
ludzkiego istnienia. Nastêpnie od ufnej rezygnacji z w³asnych projektów po przyjê-

3 Por. W. A. Barry, W. J. Connolly, Kierownictwo duchowe w praktyce, Kraków 1992, s. 29-33.
4 Por. Wiêcej. Dyrek, Psychologiczne za³o¿enia kierownictwa duchowego, w: Wiêcej krêgu kie-

rownictwa duchowego, t.1, s. 81-86.
5 Wiêcej na ten temat, R. Frattallone, Kierownictwo duchowe dziœ, Warszawa 2001, s. 188-189.

Kierownictwo duchowe w dzisiejszym œwiecie
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cie planu Bo¿ego jako ostatecznego dla siebie; od zewnêtrznej relacji z Chrystu-
sem, do zjednoczenia siê w Jego myœleniu, pragnieniach, gestach; od czysto ze-
wnêtrznego naœladowania Jego postêpowania po kszta³towanie swojego ¿ycia
duchowego. W ten sposób ¿ycie osoby wierz¹cej staje siê przed³u¿eniem Odku-
pieñczego Wcielenia Chrystusa6.

Etapy ¿ycia duchowego

Pierwszym i zasadniczym wydarzeniem w ¿yciu duchowym cz³owieka jest mo-
ment jego nawrócenia. Cz³owiek wypowiada walkê grzechowi, pragnie zmieniæ swoje
dotychczasowe ¿ycie. Niezadowolenie z dotychczasowego ¿ycia wi¹¿e siê z pragnie-
niem zmiany hierarchii wartoœci. Wszystko co do tej pory cz³owiek budowa³ staje siê
niewystarczalne. Pragnienie zmiany jest tak wielkie, ¿e cz³owiek poszukuje pomocy.
Jest on bardzo s³aby duchowo, st¹d te¿ liczne zniechêcenia, powroty do dawnego stylu
¿ycia. Taki cz³owiek potrzebuje w du¿ym stopniu odpowiedniego wsparcia duchowe-
go ze strony kierownika. Na tym etapie zaleca siê wprowadzenie odpowiedniego re-
gulaminu, który zapewni w³aœciw¹ dyscyplinê ascetyczn¹. W ten sposób cz³owiek
zaczyna wchodziæ na pierwszy etap ¿ycia duchowego, którym jest proces oczyszcze-
nia. Toczy siê walka ze „starym cz³owiekiem”, który czêsto przypomina minione cza-
sy, pozorn¹ wygodê ¿yciow¹. Zniechêcenie, trudy pierwszych kroków po nawróceniu
powoduj¹, ¿e cz³owiek nie potrafi jeszcze dobrze dostrzec dzia³aj¹cej ³aski. Dary Du-
cha Œwiêtego pozostaj¹ jakby w uœpieniu. Przywi¹zanie do grzechu powoduje czêste
upadki. Œw. Teresa od Jezusa porównuje takiego cz³owieka do g³uchoniemego tzn. nie
s³yszy Boga i zbytnio o Nim nie potrafi mówiæ. Na modlitwie mo¿na porównaæ tak¹
osobê do cz³owieka ci¹gn¹cego wodê ze studni. Jest to niezwykle wielki wysi³ek ludz-
ki, zaœ efekt niezbyt imponuj¹cy.

Drugim etapem ¿ycia duchowego wg klasycznego podzia³u jest oœwiecenie.
Na tym etapie osoby wyznaczaj¹ sobie za cel nie tylko osobist¹ relacjê z Chrystu-
sem, ale d¹¿enie do zjednoczenia z Nim poprzez ca³okszta³t swego ¿ycia z Jezu-
sem. Widzimy tu nadal wysi³ek cz³owieka jednak¿e wysi³ek ten zostaje nagrodzony
w postaci m.in. modlitwy odpocznienia. Jest to moment, w którym cz³owiek do-
œwiadcza mi³oœci Boga i pragnie t¹ mi³oœci¹ ¿yæ i dzieliæ siê z innymi. Osoba kie-
rownika zapewnia w³aœciwe podejœcie do ró¿nych sytuacji i problemów, jakie mog¹
pojawiæ siê na tym etapie. Potrzeba tu zatem wielkiej czujnoœci i roztropnoœci w po-
dejmowaniu decyzji ¿yciowych. Etap ten koñczy siê doœwiadczeniem szczególnej
obecnoœci Boga w ¿yciu cz³owieka. Jednak osoba kierowana nadal nie przestaje
byæ cz³owiekiem – doœwiadcza s³aboœci, trwa walka z niedoskona³oœci¹ i s³aboœci¹
ludzk¹. Pragnienie doskona³oœci jest jednak tak wielkie, i¿ osoba pomimo trudnoœci
nie ulega zniechêceniu.

6 Ch. A. Bernard,Vie morale et croissance dans le Chrust. Roma 1973, s. 265.

Jacek Kiciñski
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Trzeci etap ¿ycia duchowego to zjednoczenie. Prowadzi on na wy¿yny dosko-
na³oœci. Œwiêta Teresa od Jezusa nazwie ten etap podlewaniem ogrodu za pomoc¹
deszczu. Nie ma zatem wysi³ku zwi¹zanego z ci¹gniêciem wody ze studni, czy
budowy norii i nawadniania za pomoc¹ kana³ów. Na tym etapie Bóg przejmuje
inicjatywê, cz³owiek zostaje poch³oniêty przez ogrom Jego mi³oœci. Nastêpuje ca³-
kowite zjednoczenie duchowe zwane ma³¿eñstwem mistycznym. To doœwiadcze-
nie jest owocem poprzednich etapów, gdzie cz³owiek przechodzi³ wiele oczyszczeñ,
w trakcie których natura ludzka dawa³a o sobie znaæ w ró¿noraki sposób. Zjednocze-
nie powoduje trwa³e przylgniêcie do Boga i pragnienie jak najszybszego spotkania z
Ojcem, który jest w niebie.

Na wszystkich etapach ¿ycia duchowego rola kierownika duchowego jest nie-
odzownym elementem osi¹gania doskona³oœci.

Funkcje kierownika duchowego

Pierwsz¹ i zasadnicz¹ funkcj¹ kierownika duchowego jest przyjmowanie i s³u-
chanie osoby pragn¹cej postêpowaæ na drodze doskona³oœci. Jest to umiejêtnoœæ
tworzenia w³aœciwej atmosfery spotkania, w którym druga osoba czuje siê bez-
pieczna i zaakceptowana. Jest to zaakceptowanie drugiego cz³owieka w ca³ej jego
innoœci i ró¿norodnoœci. Oznacza to pragnienie zrozumienia go wraz z jego uczu-
ciami, zaletami i brakami, z jego aspiracjami i problemami. Jest to zatem przyjêcie
pozytywnego nastawienia wobec drugiej osoby.

S³uchanie jest kolejn¹ funkcj¹, która pozwala odczytaæ ¿ycie cz³owieka w œwietle
S³owa Bo¿ego. Kierownik duchowy który s³ucha jest w stanie wskazaæ w³aœciw¹
drogê penitentowi, by móg³ wejœæ w relacjê z Bogiem obecnym w jego wnêtrzu.

Oœwiecenie i rozeznanie jest nastêpstwem w³aœciwego s³uchania. Œwiat³o po-
chodz¹ce od Boga i z nauk zajmuj¹cych siê cz³owiekiem, ma na celu odkrycie woli
Boga wzglêdem cz³owieka w konkretnej jego sytuacji ¿yciowej. Oœwiecenie staje
siê zatem rozeznaniem.

Wsparcie i upomnienie ma za zadanie umocniæ wolê cz³owieka. Potrzebuje on
osoby, która pomo¿e mu odczytaæ w³aœciwie jego sytuacjê ¿yciow¹ i dodaæ otuchy
w pokonywaniu trudnoœci ¿yciowych. Inn¹ rolê ma spe³niaæ upomnienie. Jest ono
niezbêdnym czynnikiem, pozwalaj¹cym ukazaæ braki ludzkie i skierowaæ cz³owie-
ka na w³aœciwe tory ¿ycia chrzeœcijañskiego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, by nie znie-
chêciæ i nie potêpiæ danej osoby. Nastawienie negatywne wobec osoby kierowanej
jest czymœ niedopuszczalnym. Nie oznacza to jednak rezygnacji ze stawiania wy-
magañ. Wszystkie te œrodki maj¹ przede wszystkim na celu rozwój osoby kiero-
wanej, który ma siê do dokonywaæ w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku.

Kierownictwo duchowe w dzisiejszym œwiecie
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Istot¹ towarzyszenia duchowego jest wiêc œwiadomoœæ naszego dynamizmu
¿ycia w Chrystusie, który winien wp³ywaæ na wzajemn¹ harmoniê postaw we-
wnêtrznych i zachowañ zewnêtrznych7.

Etapy kierownictwa duchowego

Pierwszym i zasadniczym etapem kierownictwa duchowego jest wypowiedzenie
tego, czym dana osoba ¿yje – obawy, pragnienia, oczekiwania, lêki, rozczarowania
i nadzieje. Wszystko to stanowi p³aszczyznê dzia³ania Boga. Otwarcie siê na kierow-
nika duchowego powoduje, ¿e osoba lepiej poznaje i rozumie to, czym ¿yje. Wypowia-
danie trudnych, czasem bolesnych prze¿yæ przynosi bardzo czêsto wewnêtrzn¹ ulgê
i pokój. Stanowi tak¿e ochronê dla cz³owieka przed popadaniem w skrajnoœci. Pierwsz¹
z nich jest dramatyzowanie, niekiedy demonizowanie negatywnych uczuæ. Drug¹ skraj-
noœci¹ jest zbytnie pomniejszanie i bagatelizowanie ich wagi.

Droga do Emaus, która stanowi klasyczny przyk³ad kierownictwa duchowego
(£k 24, 17) ukazuje dwóch uczniów, do których do³¹czy³ Jezus. Zachêceni do wy-
powiedzenia siê, poznali faktyczny stan ich wewnêtrznego rozdarcia. To co prze-
¿ywali mia³o zwi¹zek z ca³ym ich ¿yciem. Jest to wiêc moment, w którym kierownik
mo¿e poznaæ wnêtrze cz³owieka „dziœ” i „wczoraj”. Jest to poznanie linii ³aski, jak¹
kreœli w cz³owieku Duch Œwiêty i liniê minionego ¿ycia8.

Rola kierownika na tym etapie polega przede wszystkim aby ca³ym swoim
doœwiadczeniem, ca³ym swoim jestestwem, ca³¹ swoj¹ modlitw¹ ws³uchiwa³ siê
w to, czego dokonuje Duch Œwiêty w cz³owieku który mu zawierzy³9.

Drugim etapem po wypowiedzeniu siê jest etap dialogu. Patrz¹c na drogê uczniów
do Emaus mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w tym momencie zabiera g³os sam Jezus. Swoj¹
wypowiedŸ opiera na S³owie Bo¿ym (£k 24, 27). Niezwykle wa¿n¹ rzecz¹ w dia-
logu jest umiejêtnoœæ s³uchania drugiej osoby. Chodzi nie tylko o s³uchanie uchem
i rozumem, ale ca³ym ludzkim istnieniem, otwartym sercem, nabo¿n¹ kontem-
placj¹ duchowej tajemnicy drugiego cz³owieka10.

Kierownik duchowy pomaga osobie której towarzyszy, odczytaæ i zinterpreto-
waæ S³owo Bo¿e w konkretnej sytuacji, w której obecnie siê znajduje. Nale¿y tu
podkreœliæ, ¿e penitenta obowi¹zuje pos³uszeñstwo kierownikowi duchowemu. St¹d
te¿ jest ono mo¿liwe, przy ca³kowitym otwarciu siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego.
Wymaga to czasami postawy zakwestionowania siebie i przyjêcia z ust kierowni-
ka, trudnej czasami prawdy o swojej sytuacji duchowej.

7 Wiêcej na ten temat: J. F Valderrabano Orteig, Direzione spirituale, w: T. Toffi Palazzini (red.),
Dizionario Teologio della Vita Consacrata, Milano 1992, s. 571.

8 Por. J. Augustyn, Kierownictwo duchowe, Kraków 1992, s.8-14.
9 Zob. A. Bloom, Duchowoœæ i kierownictwo duchowe, W drodze 8(1989), s. 40.
10 J. Augustyn, Kierownictwo duchowe, dz. cyt, s. 16
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Powy¿sze etapy kierownictwa duchowego znajduj¹ swoje zwieñczenie w spo-
tkaniu. W pierwszej fazie dokonuje siê ono na p³aszczyŸnie czysto ludzkiej. Pod-
staw¹ tego jest wzajemna akceptacja, otwartoœæ, ¿yczliwoœæ, zaufanie oparte na
wierze w dzia³anie Ducha Œwiêtego w ich wzajemnych relacjach. To pozwala
przejœæ na p³aszczyznê ¿ycia duchowego. Spotkanie jest rzeczywistym doœwiad-
czeniem Boga, który staje siê norm¹ ca³ego ¿ycia cz³owieka. W ten sposób cz³o-
wiek doœwiadcza autentycznej wolnoœci w Chrystusie.

Takie doœwiadczenie spotkania rodzi konkretne postawy przejawiaj¹ce siê w na-
stêpuj¹cych sformu³owaniach:
– tajemnic¹ dojrza³oœci duchowej jest nigdy nie traciæ odwagi. Nic nie szko-

dzi, ¿e upadasz, bylebyœ tylko znów powsta³,
– nic nie mo¿e nas od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej (Rz 8, 38-39). Wszystkie

okolicznoœci i sytuacje mog¹ zostaæ spo¿ytkowane, wszelkie przeszkody mo¿na
przemieniæ w œrodki. Nawet twoje grzechy mog¹ staæ siê pozytywnym zna-
kiem, je¿eli wywo³aj¹ w tobie szczególn¹ otwartoœæ na przyjêcie mi³osierdzia,

– chodzi o to, by straciæ siebie, aby siebie zyskaæ, umrzeæ aby zmartwych-
powstaæ. Dojrza³oœæ duchowa polega na zdolnoœci do rzeczywistej mi³o-
œci, a wiêc do mówienia Ty, Ty zamiast ja, ja11.

Kierownictwo duchowe a psychologia

Zderzenie nauk humanistycznych z tradycyjnym podejœciem do ¿ycia wewnêtrz-
nego sta³o siê przyczyn¹ zainteresowania kierownictwem duchowym. Jak odró¿-
niæ zupe³nie czyst¹ euforiê od wyre¿yserowanej histerii? Jak okreœliæ, która ze
znanych psychologii oznak emocjonalnych jest prawdziwym owocem dzia³ania
Ducha Œwiêtego? Te i wiele innych pytañ zadaje sobie dziœ wielu zainteresowa-
nych rozwojem ¿ycia duchowego.

Wspó³czeœnie podkreœla siê, ¿e osoba winna dojrzewaæ w sposób integralny
w ró¿nych wymiarach ¿ycia (biologicznym, psychologicznym, intelektualnym, spo-
³ecznym, kulturalnym, religijnym). Minione czasy naznaczone wielkim rozwojem
nauk o cz³owieku nakreœli³y nowe wyznaczniki dojrza³oœci cz³owieka. Przyczyni³o
siê to do pewnego kryzysu kierownictwa duchowego. Próbowano za pomoc¹ psy-
chologii wyt³umaczyæ zjawiska zachodz¹ce w ¿yciu duchowym cz³owieka, odrzu-
caj¹c w ten sposób dzia³anie czynnika nadprzyrodzonego. Z drugiej strony jednak
kierownictwo duchowe w tradycyjnym ujêciu, nie potrafi³o sprostaæ wymaganiom
cz³owieka.

Bior¹c pod uwagê zaistnia³¹ sytuacjê zaczêto podkreœlaæ, ¿e nie powinno prze-
ciwstawiaæ siê kierownictwa duchowego naukom psychologicznym. Cz³owiek jako

11 W. Stinissen, Terapia duchowa, Poznañ 2001, s. 58.

Kierownictwo duchowe w dzisiejszym œwiecie
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osoba, rozwija siê w trzech zasadniczych wymiarach: biologicznym, psychicznym
i duchowym. Wszystkie te wymiary podkreœlaj¹, ¿e osoba jest obdarowana wolno-
œci¹ i w³asn¹ to¿samoœci¹. O wyj¹tkowoœci cz³owieka decyduje:
– zdolnoœæ kochania samego siebie,
– zdolnoœæ kochania innych,
– zdolnoœæ przyjêcia mi³oœci innych.

Podczas kierownictwa duchowego osoba kierowana ods³ania wiele aspektów
swojego ¿ycia psychicznego. St¹d te¿, kierownik duchowy nie powinien podejmo-
waæ siê dzia³añ nale¿¹cych do kompetencji psychoterapeuty. Mimo to, nale¿y szu-
kaæ sposobów zharmonizowania psychologii z dzia³aniem ³aski w rozwoju duchowym
cz³owieka.

Kierownictwo duchowe winno wykorzystywaæ osi¹gniêcia psychologii na ró¿-
nych etapach ¿ycia duchowego, w celu osi¹gniêcia pe³ni dojrza³oœci chrzeœcijañ-
skiej. Nale¿y zatem uwzglêdniæ dane psychologiczne osoby prowadzonej, by
odczytaæ motywacjê i g³êbie procesu nawrócenia. Choæ psychologia zajmuje w kie-
rownictwie duchowym bardzo wa¿ne miejsce, to jednak jest ona czymœ pomocni-
czym.

Zakoñczenie

Omawiane zagadnienie kierownictwa duchowego jest niezwykle bogate w tre-
œci. Nie sposób zatem podj¹æ siê opracowania ca³oœci tego zagadnienia. Przedsta-
wione powy¿ej treœci mog¹ jedynie zasygnalizowaæ, czy ukazaæ na czym polega
jego istota.

Aktualnoœæ kierownictwa duchowego i zapotrzebowanie na nie powoduje, i¿
wiele osób pragnie posiadaæ swych kierowników. Stanowi to œwiadectwo, poprzez
które wyra¿a siê pragnienie d¹¿enia do doskona³oœci chrzeœcijañskiej. Ta doskona-
³oœæ zostaje zwieñczona œwiêtoœci¹. W procesie osi¹gania œwiêtoœci kierownictwo
duchowe staje siê niezast¹pionym œrodkiem.

Kierownik duchowy jest tym, który stoi obok – towarzyszy. On pomaga w³aœci-
wie oceniæ stan duchowy penitenta i wskazaæ na odpowiednie œrodki do pracy nad
sob¹. Cz³owiek pozostawiony sam sobie, mo¿e czêsto popadaæ w ró¿ne skrajnoœci
¿ycia duchowego. Obiektywne podejœcie pozwala nabraæ w³aœciwego dystansu do
osobistych prze¿yæ i nadaæ im odpowiedni charakter.

W dzisiejszej rzeczywistoœci kierownictwo duchowe staje siê niezwykle aktual-
ne. Wspó³czesny cz³owiek poch³oniêty wieloœci¹ zajêæ, czêsto zatraca siê w szarej
rzeczywistoœci zapominaj¹c o istocie swego powo³ania. Dziêki kierownictwu du-
chowemu mo¿e odzyskaæ w³aœciwy sobie zapa³ i entuzjazm p³yn¹cy z bycia dziec-
kiem Boga. To zaœ daje cz³owiekowi wolnoœæ, któr¹ tak czêsto zatraca staj¹c siê
niewolnikiem konsumpcjonizmu.

Jacek Kiciñski
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Skrót

Kierownictwo duchowe zwane towarzyszeniem duchowym, siêga swymi ko-
rzeniami g³êbi natury ludzkiej. Dziœ wiele osób nosi w sobie niezwykle wielk¹ têsk-
notê i g³ód ¿ycia wewnêtrznego. Poszukuje siê zatem osób, które mog³yby s³u¿yæ
w³aœciw¹ rad¹ i wsparciem duchowym. Osoba kierownika duchowego pomaga
³atwiej oceniæ ¿ycie w œwietle S³owa Bo¿ego. ̄ ycie ludzkie bez takiej oceny kon-
centruje siê na teraŸniejszoœci i prowadzi czêsto do postawy zniechêcenia i pesy-
mizmu. Kierownictwo duchowe pomaga przywróciæ utracon¹ wolnoœæ i pomaga
stawiaæ kroki na drodze ku œwiêtoœci.

Abstract

Spiritual direction, which is also called „spiritual accompanying” has its roots in
the depth of human nature. Today a lot of people bear incredibly strong longing and
hunger for spiritual life. Therefore they look for people who could serve with ap-
propriate advice and spiritual support. A spiritual director helps to evaluate our life
in the light of God’s Word. Without that evaluation our life concentrates on the
present and often leads to discouragement and pessimism. Spiritual direction helps
to regain the lost freedom and to direct our steps towards holiness.

Kierownictwo duchowe w dzisiejszym œwiecie
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Jerzy Tupikowski
(Warszawa)

Dzia³anie Boga w odniesieniu do œwiata w filozofii

procesu Alfreda N. Whiteheada

Wstêp

Ca³a rzeczywistoœæ i ¿yj¹cy w niej cz³owiek jawi siê jako byt pytajny. Owocem
poznania cz³owieka zanurzonego ca³¹ swoj¹ egzystencj¹ w œwiecie ju¿ na pozio-
mie prostej, zdroworozs¹dkowej recepcji zmys³owo-intelektualnej jest dostrze¿e-
nie ogromnego bogactwa wielorako z³o¿onej rzeczywistoœci. Jej pierwotny ogl¹d
i pierwsza, potoczna interpretacja domaga siê udzielenia wielu podstawowych od-
powiedzi na pytania dotycz¹ce ontycznych fundamentów: genezy istnienia cz³o-
wieka, jego kondycji psycho-fizycznej, czynników konstytuuj¹cych tak¹, a nie inn¹
strukturê rzeczywistoœci, okreœlaj¹ce j¹ przyczyny oraz realizowane przez ni¹ cele.
Jednym z czêœciej powracaj¹cych w myœli filozoficznej problemów jest zagadnie-
nie pocz¹tków wszechœwiata. Niezale¿nie od merytorycznej zawartoœci ró¿nych
systemów, problematyka odnosz¹ca siê do – kosmologicznie, czy metafizycznie
rozpatrywanej genezy rzeczywistoœci, nie jest nigdy obojêtna. Wielkie, maksymali-
styczne systemy metafizyczne, czy te¿ sp³aszczaj¹ce wizjê œwiata nurty pozytywi-
styczne, w sposób mniej lub bardziej wyraŸny, odnosz¹ siê do kwestii istnienia
œwiata, jego pochodzenia, ostatecznych uzasadnieñ1.

1 Zasygnalizowane zagadnienie posiada w jêzyku polskim bardzo obfit¹ literaturê. Zob. m.in.:
G.V. Coyne, Filozoficzne i teologiczne implikacje nowych kosmologii, t³um. T. Cieœlak, „Prze-
gl¹d Powszechny” 3 (1993), s. 376-387; P. Forrest, Physicalism and Classical Theism, Faith and
Philosophy, „Journal of the Society of Christian Philosophers” 13 (1996), nr 2, s. 179-200; S.W.
Hawking, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, t³um. P. Amsterdam-
ski, Warszawa 1993; M. Heller, Fizyka ruchu i czasoprzestrzeni, Warszawa 1993; Ten¿e, Bóg i
materia, [w:] Ten¿e, J. ¯yciñski, Wszechœwiat – Maszyna czy myœl? Filozofia mechanicyzmu:
powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1988, s. 85-95; Ten¿e, Co s¹dziæ o pocz¹tku wszech-
œwiata?, „Znak” 23 (1971), s. 55-72; J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, t³um. M. Kuniñski,
Kraków 1994; S.L. Jaki, Bóg i kosmologowie, t³um. P. Bo³tuæ, Racibórz – Wroc³aw 1995; S.
Kamiñski, Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, [w:] Aby poznaæ Boga i cz³owieka,
B. Bejze /red./, Warszawa 1974, cz. I: O Bogu dziœ, s. 107-119; K. K³ósak, Czy mamy dowód
filozoficzny za pocz¹tkiem czasowym wszechœwiata? „Roczniki Filozoficzne KUL” 11 (1963),
z. 1, s. 31-42; Ten¿e, Pocz¹tek czasowy wszechœwiata a zagadnienie istnienia Boga, „¯ycie i
Myœl” 5 (1955), nr 2/3, s. 1-25; Ten¿e, Teoria ekspansji przestrzennej wszechœwiata a zagadnie-
nie istnienia Boga, Studia z filozofii Boga, B. Bejze /red./, t. III, Warszawa 1977, s. 414-430; Ch.
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Celem niniejszego przed³o¿enia jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki typ podsta-
wowych relacji pomiêdzy Bogiem a œwiatem wystêpuje w myœli twórcy filozofii
procesu – Alfreda Northa Whiteheada. Uk³ad omawianych tutaj kwestii uwarun-
kowany jest wystêpuj¹c¹ w klasycznym nurcie filozofii Boga pytaniem o Boga
i Jego dzia³anie w perspektywie przyczynowania po linii odniesieñ sprawczych,
wzorczych i celowych.

Autokreatywnoœæ bytu

W zarysowanej przez Alfreda Northa Whiteheada procesualistycznej wizji rze-
czywistoœci na szczególn¹ uwagê zas³uguje koncepcja bytu aktualnego, bêd¹cego
podstawowym budulcem postrzeganego œwiata materialnego i duchowego (jest to
jeden organizm) oraz koncepcja przedmiotów wiecznych, stanowi¹cych niejako
ontyczn¹, idealn¹ bazê dla realizacji procesu stawania siê wszechœwiata. Wed³ug
Autora Process and Reality, ca³a rzeczywistoœæ jawi siê jako jeden wielki dyna-
miczny proces, w którym ka¿dy byt aktualny rozwija siê zgodnie z okreœlonymi
fazami swego wzrostu, realizuj¹c wci¹¿ nowe formy. Organiczny proces, w jakim
uczestniczy ca³y kosmos, zmierza do osi¹gania coraz wy¿szych stopni organizacji
i charakteryzuje siê ci¹g³¹ otwartoœci¹. ¯aden sk³adnik œwiata nie jest jednostk¹
izolowan¹, lecz wchodzi w relacje z innymi jego elementami oraz konstytuowany
jest poprzez oddzia³ywanie przedmiotów idealnych2.

Podstawow¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ zarówno byt aktualny, jak i jego ontyczne
pod³o¿e, jakim jest proces – stawanie siê, jest twórcza aktywnoœæ, dynamizm, swo-
iœcie rozumiana kreatywnoœæ3. Sam Whitehead zdaje siê przypisywaæ temu termi-
nowi, jak i oznaczanej przezeñ rzeczywistoœci ró¿ne znaczenia4. Niezale¿nie jednak
od rozk³adanych akcentów, kreatywnoœæ jako fundamentalna funkcja bytu aktual-
nego, czasem uto¿samiana z nim samym, jest baz¹ wszelkiej aktywnoœci5, energii

Montenat, P. Roux, L. Plateaux, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, t³um. J.A. ¯elechowska,
Poznañ 1993; E. Morawiec, Nauki szczegó³owe, filozofia a poznanie istnienia Boga, [w:] Aby
poznaæ Boga i cz³owieka, dz.cyt., s. 13-38; A.R. Peacocke, Teologia a nauki przyrodnicze, t³um.
L.M. Soko³owski, Kraków 1991; W. Pietkun, Dowód kinetyczny wobec teorii kwantów, „Ate-
neum Kap³añskie” 42(1950), t. 52, s. 185-197; A.C. Plantinga, Bóg, wolnoœæ i z³o, t³um. K.
Gurba, Kraków 1993; R. Swinburne, Wewnêtrzne prawdopodobieñstwo hipotezy teizmu, t³um.
A. Grobler, „Znak” 8(1992), nr 447, s. 38-51; Z.J. Zdybicka, Naukowy obraz œwiata materialne-
go a problem istnienia Boga, „Zeszyty Naukowe KUL” 11(1968), nr 2, s. 15-26; J. ¯yciñski,
Zagadnienie aczasowego charakteru wszechœwiata w ujêciu teorii kosmologicznych, „Analecta
Cracoviensia” 8(1976), s. 49-55.

2 Por. A.N. Whitehead, Process and Reality. An Essay in Cosmology, New York 1969, s. 103 (dalej:
PR).

3 „[...] <<becoming>> is a creative advance into novelty”. Ibidem, s. 33.
4 Zob. A.A. Gonzalez, La via racional y la via intuitiva (Un estudio sobre la existencia de Dios en

A.N. Whitehead, H. Bergson y Santo Tomas), Granada 1971, s. 68-69.
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wyzwalaj¹cej ci¹g ewolucji organizmów, elementem formuj¹cym, dziêki któremu
aktualny œwiat posiada swoje ramy przestrzenno – czasowe, konstytuowane przez
narastaj¹c¹ nowoœæ6; jest uniwersaln¹ zasad¹ porz¹dkuj¹c¹ i scalaj¹c¹ rozwój licz-
nych aktualnych okazji7.

Kreatywnoœæ wiêc stanowi zasadniczy wymiar rozwoju wszechœwiata, jest jego
pod³o¿em i niejako aktualizacj¹. Bêd¹c „ontyczn¹ cech¹ œwiata”, kreatywnoœæ
„nie jest bytem aktualnym, lecz zasad¹ ontyczn¹ procesu autokreacji przys³uguj¹-
cej poszczególnym bytom aktualnym”; jest ona „elementem dynamiczno-aktyw-
nym, który decyduje o twórczym i rozwojowym charakterze rzeczywistoœci. Ten
twórczy rozwój œwiata w stronê nowych form opatrywany jest mianem wspó³-
wzrostu (concrescence). Wspó³wzrost nie jest synonimem kreatywnoœci, lecz tyl-
ko jednym z jej przejawów”8. Wprowadzaj¹c kategoriê kreatywnoœci, Autor
Religion in the Making zauwa¿a jej podobieñstwo z arystotelesowsk¹ koncepcj¹
materii pierwszej, ale podkreœla, ¿e w odró¿nieniu od tej ostatniej, kreatywnoœæ
cechuje siê aktywnoœci¹ i dynamizmem9.

Kreatywnoœæ jako zasada nowoœci, swoiste pod³o¿e ontyczne bytu aktualnego,
spe³nia jego rolê unifikuj¹c¹. Dziêki niej, aktualne zaistnienie staje siê nowym by-
tem, ró¿nym od „wieloœci” (many), któr¹ by³o przed procesem unifikacji; wprowa-
dza ona to, co nowe w zawartoœæ wieloœci, któr¹ stanowi wszechœwiat10. Byt
aktualny jest wiêc w pewnym sensie prosty („momentalny”), jako podstawowy
budulec przyrody, w innym zaœ, z³o¿ony strukturalnie z nastêpuj¹cych po sobie w
czasie faz rozwoju. Chocia¿ Bóg nadaje ka¿demu bytowi aktualnemu cel pocz¹t-
kowy (initial aim), bêd¹cy jego idealnym wzorcem, to jednak, ostatecznie, on sam
jest przyczyn¹ siebie11. „Whitehead – zauwa¿a P. Gutowski – przypisuje ca³¹ ak-
tywnoœæ bytowi aktualnemu. Przesz³e byty s¹ ca³kowicie bierne, nie mog¹ dzia³aæ
same z siebie, poniewa¿ ju¿ przeminê³y. Dlatego nowy byt aktualny okreœla on jako

5 Por. A.N. Whitehead, Nauka i œwiat wspó³czesny, t³um. S. Magala, Warszawa 1988, s. 80 (dalej:
NSW).

6 Por. Ten¿e, Religia w tworzeniu, t³um. A. Szostkiewicz, Kraków 1997, s. 83-84 (dalej: RT); PR,
s. 340.

7 Por. Ibidem, s. 25-26; RT, s. 84-85; NSW, s. 80. „[...] zaistnienia s¹ tworami. Przyczynê wyja-
œniaj¹c¹ doczesny charakter œwiata realnego mo¿na powi¹zaæ z kreatywnoœci¹ i tworami. Kre-
atywnoœci bowiem nie da siê oddzieliæ od tworów i dlatego twory pozostaj¹ w obrêbie
kreatywnoœci. Dlatego te¿ kreatywnoœæ dla tworu staje siê kreatywnoœci¹ towarzysz¹c¹ tworo-
wi, dziêki czemu przechodzi ona na inny etap swego rozwoju. Jest teraz kreatywnoœci¹ dla
nowego tworu. Tak wiêc istnieje przemiana dzia³alnoœci kreatywnej i ta przemiana przybiera w
œwiecie fizycznym postaæ ró¿nych dróg doczesnego nastêpowania po sobie”. RT, s. 84-85.
Whitehead uwa¿a wrêcz, ¿e kreatywnoœæ jest synonimem rzeczy, bytu. Zob. Ten¿e, PR, s. 25.

8 J. ¯yciñski, Teizm i filozofia analityczna, t. II, Kraków 1988, s. 86-87.
9 Por. A.N. Whitehead, PR, s. 36-37; J. ¯yciñski, Teizm i filozofia, s. 87.
10 Por. A.N. Whitehead, PR, s. 26.
11 Por. P. Gutowski, Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a,

Lublin 1995, s. 62-63.
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przyczynê samego siebie; chocia¿ bowiem byt ten tworzy siê z poprzedzaj¹cych
go bytów w przesz³oœci, ca³a aktywnoœæ le¿y po jego stronie”12.

Charakteryzuj¹c ewoluuj¹cy œwiat jako „przelotny cieñ” i zarazem „fakt osta-
teczny”, Whitehead wylicza jego podstawowe sk³adowe: kreatywnoœæ, bêd¹c¹
pod³o¿em realizowania nowoœci, przestrzeñ form idealnych, które, choæ nie s¹ re-
alne, to jednak posiadaj¹ egzemplifikacjê w tym, co realne oraz realny, bezczaso-
wy byt uto¿samiany z Bogiem, który sprawia, ¿e nieokreœlonoœæ kreatywnoœci
przemienia siê w „okreœlon¹ wolnoœæ”13. Tak wiêc, konstytuuj¹ce siê w procesie
stawania siê „czasowe zaistnienie” (zdarzenie – event) posiada dwie strony. Bê-
d¹c „pewnym trybem procesu stwarzania” z jednej strony, „zaistnienie jawi siê
jako przyczyna samego siebie, w³asny akt stwórczy”, z drugiej zaœ, jest ono dzie-
³em stworzonym. Tym, co stworzone – podkreœla Whitehead – jest ka¿dy powsta-
j¹cy fakt. Nie mog¹ jednak istnieæ – dodaje – jakieœ dwa aktualne byty – sama
kreatywnoœæ i jej wytwór. Dlatego, istnieje jeden tylko byt, którym jest „samostwa-
rzaj¹ce siê stworzenie”14.

Stanowisko Whiteheada skupione na zagadnieniu roli Boga w powstawaniu
œwiata jest bardzo niejasne. Raz mówi on, i¿ Bóg jest „podstawowym poprzedni-
kiem procesu przemian, [...] ca³kowitym faktem, bêd¹cym pierwotn¹ podstaw¹
warunkuj¹c¹ wszelki akt stwórczy”15, na innym miejscu zaœ przekonuje, i¿ nie ma
merytorycznej sprzecznoœci pomiêdzy stwierdzeniem, ¿e „Bóg stwarza œwiat” oraz
„œwiat stwarza Boga”16 oraz stwierdza, ¿e Bóg nie jest „pod ka¿dym wzglêdem
nieskoñczony. [...] jest czymœ kategorycznie okreœlonym i dlatego jest ograniczo-
ny”17.

12 Ibidem, s. 65. „The world is self-creative; and the actual entity is self-creating creatures passes
into in immortal function of part-creator of the transcendent world. In its self-creation the actual
entity is guided by its ideal of itself as individual satisfaction and as transcendent creator. The
enjoyment of this ideal is the <<subjective aim>>, by reason of which the actual entity is
a determinate process”. A.N. Whitehead, PR, s. 103. Interpretuj¹c, w duchu myœli Whiteheada,
zagadnienie powstawania bytów aktualnych i ich odniesienie do Boga, S.M. Philipson stwier-
dza: „[...] God can be termed as the Creator. However, <<creator>> in this context does not mean
that God creates the world <<out of nothing>>, ex nihilo, at the beginning of time. God is not
prior to the becoming of the creation or outside it”. Ten¿e, A Metaphysics for Theology. A Study
of Some Problems in the Later Philosophy of Alfred North Whitehead and its Applications to
Issues in Contemporary Theology, Stockholm-New York-Uppsala 1982, s. 57.

13 Por. A.N. Whitehead, RT, s. 83-84.
14 Ibidem, s. 90-91.
15 Ibidem, s. 124-125.
16 Ten¿e, PR, s. 410.
17 Ten¿e, RT, s. 124. Odnosz¹c siê do tej kwestii J. ¯yciñski uwa¿a jednak, ¿e „Bóg filozofii

procesu jest w takim samym stopniu wszechmocny, jak Bóg tradycyjnego teizmu” (Ten¿e,
Teizm i filozofia, s. 167). Uwa¿a, i¿ „podstawowym wskaŸnikiem Bo¿ej wszechmocy jest [...]
zasadnicza mo¿liwoœæ osi¹gniêcia pewnych skutków” (Ibidem, s. 166), nieco dalej dodaj¹c –
„wolnych od wewnêtrznych sprzecznoœci” (s. 167). Ustosunkowuj¹c siê do kwestii rozwoju
doktryny o wzajemnej zale¿noœci Boga i œwiata, L. Elders zauwa¿a: „W filozofii procesu Bóg
jest pojmowany w ca³kowicie nowy sposób. Jest on nieograniczon¹ realizacj¹ absolutnego bo-
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Bóg jawi siê tu zatem jako pewien postulat koherencji systemu, jako Byt aktu-
alny wchodz¹cy w œwiat (przede wszystkim w swej naturze skutkowej), jako „pe³-
na pojêciowa realizacja sfery form idealnych”18. Owe formy s¹ koniecznym
ogniwem pomiêdzy Bogiem, a rzeczywistoœci¹. Bêd¹c czymœ abstrakcyjnym, for-
my charakteryzuj¹ zarówno aktualne zaistnienia, jak i Boga. Bez ich uwzglêdnie-
nia nie jest mo¿liwy ¿aden racjonalny opis Boga, ani przyrody19. Tak wiêc, Bóg jest
„pojêciow¹ fuzj¹” skupiaj¹c¹ w sobie pojêcia wszelkich mo¿liwoœci – realizacji
aktualnych faktów, jest „wiecznie kontynuuj¹c¹ siê wizj¹ drogi wiod¹cej ku g³êb-
szym warstwom realnoœci”20.

Przedstawiona przez Autora Modes of Thought wizja Boga daleka jest od
przypisywania Mu absolutnej mocy stwórczej oraz zauwa¿enia faktu ca³kowitej
zale¿noœci w istnieniu ewoluuj¹cej przyrody. Tezê „o Bogu jako Osobie stwarzaj¹-
cej wszechœwiat” okreœla Whitehead jako skrajn¹ postaæ dogmatu wyra¿aj¹cego
Jego naturê21. Œwiat jest wrêcz konieczny dla Boga, aby móg³ On j¹ manifestowaæ
oraz, w³¹czaj¹c siê proces osi¹gania wci¹¿ nowych form, tworzyæ. „W oderwaniu
od Boga – podkreœla – nie by³oby aktualnego œwiata, w oderwaniu od aktualnego
œwiata z jego kreatywnoœci¹ nie by³oby ¿adnego racjonalnego objaœnienia idealne-
go widzenia konstytuuj¹cego Boga”22. Proces kreatywnego wspó³wzrostu ma tak¹
postaæ, poniewa¿ jest on fundowany przez ontyczne zespolenie Boga z ewoluuj¹-
cym œwiatem. Dlatego te¿, Autor Adventures of Ideas stoi na stanowisku, ¿e Bóg

gactwa potencjalnoœci i nie istnieje przed, ale wspólnie ze stworzeniem. Bóg jest zasad¹, przez
któr¹ zapocz¹tkowany jest ostateczny rezultat. Tzw. Bo¿a pochodnoœæ natury jest prost¹
konsekwencj¹ kreatywnego postêpu œwiata. W sposób widoczny Whitehead wyznaje pewien
rodzaj ewolucyjnego monizmu” (Ten¿e, Filozofia Boga. Filozoficzna teologia œw. Tomasza z Akwi-
nu, t³um. M. Kiliszek, T. Kuczyñski, Warszawa 1992, s. 287) i na innym miejscu: „Whitehead
uwa¿a, ¿e Bóg jest przyczyn¹ siebie, poprzez wprowadzenie teorii rozwijaj¹cej siê natury
Boga, która wzrasta wraz z rozwijaj¹cym siê kosmosem” (Ibidem, s. 160).

18 A.N. Whitehead, RT, s. 125; por. Ten¿e, PR, s. 262-263. Komentuj¹c Whiteheadowsk¹ myœl
odnosz¹c¹ siê do problemu relacji pomiêdzy kreatywnoœci¹, a Bogiem, J. ¯yciñski zauwa¿a:
„Kreatywnoœæ nie mo¿e byæ substytutem Stwórcy, gdy¿ w ogóle nie jest ona bytem, który
da³oby siê ujmowaæ w kategoriach istnienia”. Ten¿e, Teizm i filozofia, s. 185.

19 Por. A.N. Whitehead, RT, s. 126.
20 Ibidem, s. 127.
21 Por. Ibidem, s. 122. Podobny pogl¹d wyra¿a B. Z. Cooper w pracy: The Idea of God. A White-

headian Critique of St. Thomas Aquinas’ Concept of God, The Hague 1974, s. 5.
22 A.N. Whitehead, RT, s. 126-127. „[...] there is no meaning to <<creativity>> apart from its

<<creatures>>, and no meaning to <<God>> apart from the creativity and the <<temporal
creatures>>, and no meaning to the temporal creatures apart from <<creativity>> and <<God>>”.
Ten¿e, PR, s. 263. Warto w tym miejscu odnotowaæ stanowisko w tej kwestii, jakie zajmuje Ch.
Hartshorne, który kontynuuje, a wielu miejscach rozwija myœl Whiteheada, podaj¹c swoj¹ w³asn¹
interpretacjê. Otó¿, wed³ug niego, Bóg nie jest zasad¹ aktualnoœci (istnienia) bytu, lecz jedynie
zasad¹ harmonii przyrody. Bóg nie jest Stwórc¹ œwiata, gdy¿ powstawanie wieloœci bytów i ich
uposa¿enia nale¿y do ich natury. Por. P. Gutowski, Filozofia procesu, s. 92-93; por. Ten¿e,
Interpretatorzy i kontynuatorzy metafizyki Alfreda N. Whiteheada, [w:] Filozofowaæ dziœ.
Z badañ nad filozofi¹ najnowsz¹, A. Bronk /red./, Lublin 1995, s. 184-185.
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jako „zasada konkretyzacji”23, jest pojedynczym Bytem aktualnym, który jest acza-
sowy, ale który – podobnie jak wszystkie inne byty aktualne – podlega procesowi
konkretyzacji. Jedyn¹ oznak¹ „innoœci” Boga jest fakt, ¿e mo¿e On oddzia³ywaæ
na inne byty aktualne poprzez proponowanie im celu (d¹¿enia) zacz¹tkowego24.
Takie stanowisko jednak – zauwa¿a L. Elders – jest niczym innym, jak „ukrytym
monizmem”, poniewa¿ autokreacjonizm bytu aktualnego, wyklucza ideê Boga jako
jego przyczynê25.

W opisie œwiata zaproponowanym przez Whiteheada ka¿dy jego element od-
dzia³uje na wszystkie inne, st¹d Bóg nie mo¿e stanowiæ wyj¹tku od regu³y, ponie-
wa¿ musia³by mieæ wp³yw na œwiat, sam nie podlegaj¹c jego oddzia³ywaniom.
Poprzez pozostawanie w interakcji ze œwiatem, Bóg siê rozwija i ubogaca, tworz¹c
w ten sposób jeden wielki proces rozwoju. Chocia¿ jest Bytem jedynym w swoim
rodzaju, to jednak – jak wszystko inne – podlega procesowi samorozwoju26. „Tak
wiêc w metafizyce Whiteheada Bóg nie jest transcendentnym stwórc¹ przygod-
nego œwiata. [...] nie stwarza z nicoœci ¿adnych bytów aktualnych, nie udziela im
istnienia, lecz jedynie ukierunkowuje ich rozwój i zapewnia im trwa³oœæ”27.

Reasumuj¹c powy¿sze analizy dotycz¹ce podania odpowiedzi na pytanie: czy
Bóg stanowi g³ówn¹ przyczynê sprawcz¹ istniej¹cej rzeczywistoœci, czy te¿ sam
byt posiada tak¹ strukturê, która go tworzy, nale¿y stwierdziæ, i¿ w zarysowanej
wizji Alfreda N. Whiteheada Bóg jawi siê jako swoiœcie rozumiany „arbiter” w
staj¹cej siê nieustannie, ewoluuj¹cej rzeczywistoœci. Rola Boga ogranicza siê tu do
podawania „zacz¹tkowych celów”, które mog¹, ale nie musz¹ byæ uwzglêdnione
przez kreatywny proces wspó³wzrostu. Fundamentaln¹ kategori¹, zastêpuj¹c¹ nie-
jako przyczynowanie sprawcze Boga jest autokreatywnoœæ – samostwarzanie siê
bytu aktualnego. Stanowisko takie jednak rodzi wiele kontrowersji. Przede wszyst-
kim, nie podaje ostatecznych uniesprzecznieñ bytu aktualnego oraz nie wyjaœnia
fenomenu przygodnoœci.

Przyczyna wzorcza czy podmiot „pola racjonalnoœci”?

Podobnie jak wiêkszoœæ filozoficznych problemów, tak i zagadnienie dotycz¹ce
przyczynowania wzorczego, swymi korzeniami siêga staro¿ytnoœci greckiej. Ary-

23 A.N. Whitehead, NSW, s. 182.
24 Por. P. Gutowski, Filozofia procesu, s. 96; por. F. Susinos Ruiz, Apuntes para una valoración

critica del organicismo cosmológico de Whitehead, Salamanca 1961, s. 32-37.
25 Por. L. Elders, Filozofia Boga, s. 48. Podobn¹ interpretacjê myœli Whiteheada w tym wzglêdzie

podaje N. Abbagnano: „Il mondo e parte di Dio e Dio e parte del mondo”. Ten¿e, Storia della
filosofia, vol. 3, Torino 1966, s. 657.

26 Por. J. Herbut, Filozofia procesualna Alfreda N. Whiteheada, [w:] Filozofowaæ dziœ, s. 203-205.
27 Ibidem. P. Gutowski sugeruje, ¿e jakichœ rysów przyczyny sprawczej w systemie Whiteheada

mo¿na by siê w dopatrywaæ w jego koncepcji faz rozwojowych bytu aktualnego.
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stoteles, analizuj¹c na pocz¹tku swej Metafizyki koncepcje swoich poprzedników
odnosz¹ce siê do wskazania niepow¹tpiewalnego „arche” konstytuuj¹cego rze-
czywistoœæ, wskazuje na ich niewystarczalnoœæ28. Najwiêcej uwagi poœwiêca jed-
nak propozycji podanej przez Platona, wed³ug którego postrzegany œwiat, to tylko
swoista „odbitka” prawdziwej rzeczywistoœci – idei, jak¹ jest doskona³a pleroma.
Tworz¹c swoj¹ teoriê partycypacji, Autor Timajosa stoi na stanowisku, ¿e idee,
bêd¹ce bytami ogólnymi, koniecznymi i sta³ymi, reprezentuj¹ realn¹ rzeczywistoœæ.

Zbli¿on¹ koncepcjê przynosi myœl Alfreda N. Whiteheada. Ca³a przyroda uj-
mowana w modelu jednego wielkiego organizmu, jawi siê tu jako „proces ekspan-
sywnego rozwoju [...] struktura zmiennych procesów”29. Zafascynowany
merytoryczn¹ zawartoœci¹ Dialogów Platona, Whitehead stara siê wskazaæ na
wiele – cennych jego zdaniem – intuicji tam zawartych. Dlatego te¿, opisuj¹c rze-
czywistoœæ w kategoriach staj¹cych siê nieustannie bytów aktualnych, odwo³uje
siê do – nie do koñca jasno okreœlonej – struktury przedmiotów wiecznych, któr¹
pojmuje na wzór platoñskiej pleromy – jedynie realnej, absolutnie doskona³ej rze-
czywistoœci30.

Wyakcentowane w filozofii Whiteheada dwie kategorie sk³adaj¹ce siê na ca-
³oœæ staj¹cej siê rzeczywistoœci – byty aktualne i przedmioty wieczne (obiekty po-
nadczasowe) stanowi¹ ontyczn¹ jej strukturê. „Obiekty ponadczasowe – wyjaœnia
J. ¯yciñski – niczym Platoñskie idee, konstytuuj¹ podstawowy i ogólny element
tych struktur okreœlaj¹c dziedzinê potencjalnej ewolucji dla wszystkich mo¿liwych
procesów. Byty aktualne stanowi¹ natomiast konkretn¹ fizyczn¹ egzemplifikacjê
mo¿liwoœci okreœlonych przez obiekty ponadczasowe”31. Wprowadzona przez Au-
tora Process and Reality koncepcja obiektów wiecznych, ma – jego zdaniem –
wyjaœniæ ontyczne podstawy bytu aktualnego oraz uzasadniæ jego, swoiœcie rozu-
mian¹, inteligibilnoœæ.

Paradygmat matematycznoœci przyrody zak³adany przez Whiteheadowsk¹
metafizykê, w du¿ej mierze skorelowany jest z analiz¹ roli, jak¹ w „doczesnym
œwiecie” spe³niaj¹ przedmioty wieczne, okreœlane te¿ mianem idealnych form.
Obiekty wieczne – podkreœla M. Heller – s¹ odpowiednikami matematycznych
struktur, które modelowanym przez siebie zjawiskom nadaj¹ formê32. Obiekty re-
prezentuj¹ wiêc abstrakcyjne jakoœci przyrody, która, obok zmierzania do pewnych
wzglêdnie okreœlonych form, cechuje siê rysem podzielnoœci, atomowoœci. Od-
dzia³ywanie zatem idealnych form na byty aktualne powoduje ich wzglêdn¹ okre-

28 Zob. Ten¿e, Metafizyka, 983b-998a (t³um. T. ¯eleŸnik, Lublin 1996).
29 Ibidem, s. 80.
30 Por. Ten¿e, PR, s. 99-102; 109-115; 355.
31 J. ¯yciñski, Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga, „Studia

Philosophiae Christianae” 27(1991), nr 2, s. 94.
32 Por. J. ̄ yciñski, Filozoficzne aspekty matematycznoœci przyrody, [w:] Filozofowaæ w kontekœcie

nauki, M. Heller, A. Michalik, J. ¯yciñski /red./, Kraków 1987, s. 170-185.
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œlonoœæ oraz jest gwarantem ich racjonalnej struktury33. Obiekty rozumiane jako
„czyste potencjalnoœci” wchodz¹ w proces ewolucji stanowi¹c ontyczne pod³o¿e
dla ci¹gu zdarzeñ, które nie maj¹ charakteru „konkretnego faktu materialnego”.
„Dlatego [...] byt aktualny jest produktem pewnej twórczej syntezy – jednostko-
wej i przemijaj¹cej”34. W swej dynamicznej strukturze partycypuje on w przed-
miotach wiecznych, które, choæ posiadaj¹ inny status realnoœci, ni¿ byty aktualne,
to jednak wchodz¹ z nimi w relacje35. „Obiekty ponadczasowe s¹ realne dziêki
temu, i¿ istniej¹ zarówno w bytach aktualnych wystêpuj¹cych w przyrodzie, jak
i (w odmienny sposób) w polu potencjalnoœci stanowi¹cym pierwotn¹ naturê Boga”36.
Whitehead twierdzi nawet, ¿e adekwatn¹ nazw¹ przedmiotów wiecznych by³aby
nazwa „uniwersalia”; nie u¿ywa jej jednak ze wzglêdu na jej obci¹¿enia historycz-
ne (spór o uniwersalia)37.

Odpowiadaj¹c na pytanie, dlaczego wszechœwiat nie stanowi jakiejœ nieupo-
rz¹dkowanej, chaotycznej struktury, Wspó³twórca Principia Mathematica wska-
zuje na Boga jako Zasadê konkretyzacji (principle of concretion), która w proces
ewoluuj¹cej przyrody wprowadza ³ad oraz harmoniê. Bóg, charakteryzuj¹cy siê
posiadaniem bipolarnej natury: pierwotnej (primordial) i wtórnej (consquent)38,
w³¹czaj¹c siê – zw³aszcza w aspekcie tej ostatniej w proces rozumiany jako ci¹g³e
„osi¹ganie aktualnoœci przez idealne nastêpstwo”, „stopienie siê bytu z niebytem”,
jest Autorem uporz¹dkowania kosmosu, który w swej ontologicznej osnowie
„wykazuje kreatywnoœæ obdarzon¹ nieskoñczon¹ wolnoœci¹ oraz [...] nieskoñczon¹
liczbê mo¿liwoœci”39. Natomiast, w swej naturze pierwotnej Bóg ujmowany jest

33 Por. A.N. Whitehead, An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, Cambirdge
1919, s. 62-67 (dalej: PNK); PR, s. 28. „[...] That the fundamental types of entities are actual
entities, and eternal objects; and that the other types of entities only express how all entities of
the two fundamental types are in community with each other, in the actual world”. Ibidem, s. 30.
Zob. J. Jusiak, Filozofia nauki i teoria poznania Alfreda Northa Whiteheada, Lublin 1992, s. 84-
95. W ujêciu przedmiotów wiecznych Whiteheada mo¿na dopatrywaæ siê pewnych analogii do
dialektycznie pojêtego bytu w systemie Hegla oraz jego teorii idei. „Idea – pisze – jest w swej
istocie procesem [...]. Idea jest prawd¹ sam¹ w sobie i dla siebie, absolutn¹ jednoœci¹ pojêcia i
obiektywnoœci”. G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, t³um. Œ.F. Nowicki, Warszawa
1990, s. 241. 238.

34 A.N. Whitehead, RT, s. 85.
35 Por. Ten¿e, PR, s. 53. „In such a philosophy the actualities constituting the process of the world

are conceived as exemplifying the ingression (or <<participation>>) of other things which con-
stitute the potentialities of definiteness for any actual existence. The things which are temporal
arise by their participation in the things which are eternal” ().

36 J. ¯yciñski, Elementy platonizmu, s. 86. Zob. A. A. Gonzalez, La via racional, s. 73-80.
37 Por. A.N. Whitehead, NSW, s. 165-166.
38 W Process and Reality wspomina te¿ Whitehead o trzecim rodzaju (aspekcie) natury Boga –

naddatkowym (superjective). „The <<superjective>> nature of God is the character of the
pragmatic value of his specific satisfaction qualifying the transcendent creativity in the various
temporal instances”. Ibidem, s. 106.

39 A.N. Whitehead, RT, s. 98.99.101. „We might say that in actual occasions the concrescence
produces a pure conceptual feeling by abstraction from the physical datum, and that in God the

Jerzy Tupikowski



27

statycznie, stanowi¹c w ten sposób ponadczasow¹ rzeczywistoœæ z³o¿on¹ z ide-
a³ów i relacji, obiektywnej hierarchii wartoœci, wzorców itp. Tak wiêc, Byt aktual-
ny, jakim jest Bóg gwarantuje ontyczn¹ „racjê” innych bytów aktualnych, wyznacza
„swoiste pole ontycznej racjonalnoœci (resp. potencjalnoœci) rozwoju wszechœwia-
ta, wyznaczaj¹c dziedzinê stanów mo¿liwych do zrealizowania”40.

Rozwijaj¹cy siê wci¹¿ Bóg w swej wtórnej naturze jawi siê jako Byt aktualny
wchodz¹cy w interakcjê ze œwiatem, podlegaj¹cy rozwojowi w celu osi¹gania co-
raz wy¿szego stopnia realnoœci. W tym aspekcie natury, Bóg obejmuje ca³y kon-
glomerat bytów aktualnych, przyczyniaj¹c siê do realizowania przez nie form
idealnych. W swej naturze pierwotnej zaœ, Absolut jest doskona³y, lecz tylko na
p³aszczyŸnie idealno – potencjalnej41. W tym aspekcie, Bóg transcenduje œwiat,
bêd¹c takim aktualnym faktem, od którego nie sposób oderwaæ wszelkich innych
elementów podlegaj¹cych procesowi formowania siê. Proces ten jednak charak-
teryzuje siê zawsze harmoni¹; oddzia³ywanie form abstrakcyjnych na aktualne
zaistnienia nie jest dzie³em przypadku, lecz dokonuje siê w ontycznym zespoleniu z
„absolutn¹ harmoni¹ idea³u”, któr¹ stanowi sam Bóg42. St¹d te¿, „pierwotna natu-
ra Boga stanowi w swej istocie strukturalizacjê obiektów ponadczasowych w abs-
trakcyjne hierarchie. Bóg nie stwarza obiektów ponadczasowych, lecz je
strukturalizuje w hierarchii wzajemnych odniesieñ. [...] Strukturalizuj¹c relacyjne
odniesienia Bóg stanowi ostateczn¹ racjê zarówno fizycznego porz¹dku przyrody,
jak i moralnego ³adu stanowi¹cego wzorzec ludzkich dzia³añ”43.

W swej pierwotnej naturze Bóg stanowi fundament dla ca³ego kosmicznego
procesu poprzez podawanie „celów zacz¹tkowych”, które mog¹ byæ zrealizowane
(obszar potencjalnoœci). Natura Boga jest tu nieograniczonym polem realizacji
mo¿liwoœci. Nie istniej¹c przed stworzeniem, ale wraz z nim, Bóg jest zasad¹,
dziêki której kreatywnoœæ bytów aktualnych, w ostatecznym rezultacie nie jest
chaotyczna, lecz przejawia rysy racjonalnego uporz¹dkowania44. Dlatego te¿ –

concrescence connects a (primordial) conceptual feeling with the physical datum”. W.A. Chri-
stian, An Interpretation of Whitehead’s Metaphysics, New Haven 1959, s. 293.

40 J. ¯yciñski, Elementy platonizmu, s. 84. „Pole racjonalnoœci [...] stanowi ostateczn¹ matrycê
ontyczn¹ okreœlaj¹c¹ universum wszystkich mo¿liwych stanów wszechœwiata oraz wzajem-
nych zwi¹zków miêdzy nimi”. Ten¿e, Teizm i filozofia, s. 146.

41 Por. J. Herbut, Filozofia procesualna, s. 203-206.
42 Por. A.N. Whitehead, RT, s. 101.124-125.
43 J. ¯yciñski, Elementy platonizmu, s. 87. J. ¯yciñski podkreœla, ¿e obiekty wieczne „konstytu-

uj¹ce pierwotn¹ naturê Boga stanowi¹ wiêc równie¿ ostateczn¹ racjê ewolucyjnych przemian
oraz nowych struktur, które pojawiaj¹ siê w procesie kosmicznej ewolucji”. Ibidem, s. 88.

44 Problem odniesieñ pierwotnej natury Boga do staj¹cego siê bytu, S.M. Philipson ujmuje nastê-
puj¹co: „In this creative process God can be conceived as the source for both novelty and order.
Whitehead calls this divine function the primordial nature of God. Apart from God there could
be no novelty in the world and the order. In this respect God can be said transcend the world.
However, God’s creative activity does not imply that he determines the process. The creative
process is best understood as an interplay between God, as a non-temporal actual entity, and all
other temporal entities. The things which are temporal arise by their participation in what is
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zauwa¿a L. Elders – „tzw. Bo¿a pochodnoœæ natury jest prost¹ konsekwencj¹
kreatywnego postêpu œwiata. W sposób widoczny Whitehead wyznaje pewien
rodzaj ewolucyjnego monizmu”45. Jego bowiem zdaniem, Bóg stanowi „ostatecz-
ne ograniczenie”; istnienie Boga jawi siê jako coœ „ostatecznie irracjonalnego”,
poniewa¿ On sam bêd¹c podstaw¹ aktualnoœci, nie jest konkretny46.

Przedstawiona powy¿ej problematyka zwi¹zana z prób¹ prezentacji obopól-
nych relacji Boga i œwiata na p³aszczyŸnie wyjaœniania istnienia i bogactwa tre-
œciowego rzeczy i ich zwi¹zku z natur¹ Absolutu w ujêciu Twórcy filozofii procesu
wskazuje, i¿ w zajmowanym przez niego stanowisku kluczow¹ rolê odgrywa przyj-
mowane w jego systemie rozumienie bytu.

Rozumienie bytu zaprezentowane przez Alfreda N. Whiteheada suponuje, i¿ w swym
nieustannym stawaniu siê, byt aktualny (aktualna okazja) jest „przyczyn¹ samego sie-
bie”. Istnienie tego bytu stanowi swoist¹ wypadkow¹ jego w³asnej kreatywnoœci oraz
wchodzenia (ingression) w nieograniczony splot odniesieñ do innych bytów aktual-
nych – aktualnych zdarzeñ, w powi¹zaniu z oddzia³ywaniem nañ obiektów ponadcza-
sowych. To w³aœnie te ostatnie, stanowi¹c „zawartoœæ” tzw. pierwotnej natury Boga47

s¹ obszarem idealnych, abstrakcyjnych struktur wp³ywaj¹cych na treœciowy obraz
rzeczywistoœci. Niezale¿ny w swym istnieniu od Boga byt aktualny, konstytuowany
jest przez w³aœciw¹ sobie autokreatywnoœæ i skorelowanie z przyporz¹dkowanym doñ
obiektem idealnym, stanowi¹cym o jego racjonalnoœci. Zatem, Bóg – Byt aktualny
rozwijaj¹cy wci¹¿ swoj¹ realnoœæ wraz z ewoluuj¹c¹ przyrod¹ (aspekt wtórnej Jego
natury) w sposób konieczny spe³nia rolê odpowiadaj¹c¹ okreœlaniu pola racjonalnoœci
(aspekt natury pierwotnej). Ono zaœ, zdaje siê nie ró¿niæ od przenikaj¹cych ca³y wszech-
œwiat idealnych form, czy abstrakcyjnych struktur, co w konsekwencji potwierdza
monistyczny charakter metafizyki Whiteheada.

Bóg jako Zasada konkretyzacji

Pewnych œladów klasycznie rozumianej przyczyny celowej mo¿na siê te¿ do-
szukiwaæ w procesualistycznej metafizyce Alfreda Northa Whiteheada. Œwiat

eternal. Creation is, therefore, a transition of eternal potentialities to temporal actuality. In this
process God evaluates and chooses certain potentialities for what an actual entity might become,
which Whitehead describes as <<the relevant eternal object>>. God’s impact on the creative
process is felt as a persuasive <<lure>> toward realization, to which the becoming actual entity
has freedom to respond”. Ten¿e, A Metaphysics for Theology, s. 57.

45 L. Elders, Filozofia Boga, s. 287 (wraz z przypisem).
46 Por. A.N. Whitehead, NSW, s. 187. „Nie sposób podaæ racji natury Boga, poniewa¿ natura ta jest

podstaw¹ racjonalnoœci”. Ibidem.
47 J. ¯yciñski uwa¿a, ¿e bardziej uprawomocnione by³oby okreœlanie pierwotnej, wtórnej oraz

nad³¹czeniowej „natury” Boga poprzez s³owo: ‘aspekt’. To ostatnie bardziej precyzyjnie oddaje
intuicje Whiteheada. Zob. Ten¿e, Bóg Abrahama i Whiteheada, Tarnów 1992, s. 27-29.
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zmiennych procesów jako kompleks dynamicznych, ci¹gle staj¹cych siê i oddzia³u-
j¹cych na siebie bytów aktualnych i obiektów ponadczasowych stanowi jeden,
wzglêdnie okreœlony organizm48. Wbrew ujêciu arystotelesowsko – tomistyczne-
mu, ontycznym pod³o¿em dla tak scharakteryzowanej rzeczywistoœci nie jest sub-
stancja – podmiot realizowanych przez byt treœci oraz jego dynamizmów, lecz
twórczoœæ, kreatywnoœæ bytu aktualnego. Zasada „nowoœci” – stawanie siê jako
pierwsza racja zaistnienia czegokolwiek stoi u fundamentów, zarówno samego ist-
nienia przyrody, jak te¿ jej zrozumia³oœci. Wynika st¹d, i¿ pierwsz¹ zasad¹ (przy-
czyn¹) metafizyczn¹ nie jest ani Bóg (w pierwotnym czy wtórnym aspekcie swej
natury), ani sam byt, tylko twórczoœæ. Dzia³anie bytu aktualnego – nieustanna re-
alizacja „nowoœci” (novelty) stanowi zatem jego, swoiœcie rozumiany podmiot,
zasadê istnienia49. Zakres obowi¹zywania owej zasady dotyczy ca³ej rzeczywisto-
œci, a wiêc tak¿e znajduj¹cego siê w kosmicznym procesie – zw³aszcza w swej
wtórnej (skutkowej) naturze – Boga. Nie jest On wyj¹tkiem od podlegania jakim-
kolwiek prawom przyrody, lecz ich naczeln¹ egzemplifikacj¹50.

Natura Bo¿a rozpatrywana w jej podstawowym (pierwotnym) aspekcie jako
„miejsce” wiecznych przedmiotów, idealnych form, stanowi grunt i zarazem racjê
obowi¹zywalnoœci praw przyrody. Pierwotna natura Boga wyznacza niejako pole
racjonalnoœci, jest Ÿród³em wszelkich logicznych inferencji51. Zdaniem bowiem Au-
tora Process and Reality, respektowanie praw logiki – obok wymogu koherencji i
koniecznoœci – jest niezbêdnym warunkiem merytorycznej spójnoœci systemu. Za-
tem, Bóg jawi siê jako Byt aktualny, wolny od „wewnêtrznej sprzecznoœci” i jako
taki, zawiera w sobie syntezê ca³ej ewoluuj¹cej przyrody, ogarnia ca³y kosmos, a
wiêc formy modyfikowane przez œwiat, jak te¿ œwiat podlegaj¹cy modyfikacjom
przez formy42. „Œwiat aktualny istnieje – pisze Whitehead – poniewa¿ w naturze
panuje pewien ³ad. Gdyby nie by³o ³adu, nie by³oby œwiata. I analogicznie – ponie-
wa¿ jest œwiat, wiemy, ¿e jest ³ad. Byt zaprowadzaj¹cy ³ad jest koniecznym ele-
mentem sytuacji metafizycznej, jak¹ przedstawia aktualny œwiat”53.

Opisywana przez Twórcê filozofii procesu kategoria ³adu, harmonii we wszech-
œwiecie – oprócz konotacji logicznych – posiada te¿ odniesienia estetyczne. Ewo-
luuj¹cy w teraŸniejszej fazie rozwoju kosmos, bêd¹c organizmem skupiaj¹cym w
sobie wszystkie mo¿liwe do zrealizowania byty aktualne oraz ich powi¹zania ze
strukturami abstrakcyjnymi, konstytuowanymi przez przedmioty wieczne, przeja-

48 Zob. A.N. Whitehead, PR, s. 106; NSW, s. 86. 111.
49 Por. E.L. Mascall, Otwartoœæ bytu. Teologia naturalna dzisiaj, t³um. S. Zalewski, Warszawa

1988, s. 195-196.
50 „In the first place, God is not be treated as an exception to all metaphysical principles. Invoked

to save their chief exemplification”. A.N. Whitehead, PR, s. 405.
51 Por. W.A. Christian, An Interpretation, s. 292-293. 302nn.
52 Por. A.N. Whitehead, RT, s. 88-89.
53 Ibidem, s. 92. Zob. szerzej: W.E. Stokes, Whitehead’s Challenge to Theistic Realism, “New

Scholasticism” 38(1964), nr 1, s. 8-12.
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wia – istotny zdaniem Whiteheada – rys estetyczny54. Nie jest on jednak tylko
jak¹œ cech¹ œwiata, lecz jego koniecznym, ontycznym wymiarem. „Œwiat aktualny
jest wytworem ³adu estetycznego, ten zaœ jest pochodn¹ immanencji Boga”45. Dla-
tego te¿ – wyci¹ga wniosek J. ̄ yciñski – zwartoœæ inferencji logicznych obecnych
w przyrodzie przedstawia siê jako szczególny przypadek ³adu estetycznego, który
przenika wszystkie poziomy rzeczywistoœci56.

Zagadnienie porz¹dku wystêpuj¹cego w kosmosie dope³niaj¹, wprowadzone
przez Whiteheada na kartach Process and Reality koncepcje: zasady ontologicz-
nej (ontological principle) oraz zasady wzglêdnoœci (principle of relativity)57.
Zasada ontologiczna okreœla ramy racjonalnych struktur œwiata58 oraz warunkuje
logiczny porz¹dek wyjaœniaj¹cego dyskursu metafizyki. Zdaje siê ona okreœlaæ
wewnêtrzn¹ „zawartoœæ” bytów w odniesieniu do udzielanych ka¿demu z nich
przez Boga celów zacz¹tkowych (initial aim)59. Owe cele mog¹ byæ zrealizowa-
ne, ale nie wynika to z ontycznej koniecznoœci, lecz swoiœcie rozumianej „wolno-
œci” bytów aktualnych. W zwi¹zku z tym – podkreœla Whitehead – Bóg nie stwarza
œwiata, lecz go zachowuje, towarzyszy jego rozwojowi, harmonizuje wzrost jego
piêkna, prawdy i dobra60.

Druga z wprowadzonych przez Wspó³twórcê Principia Mathematica zasada,
dotyczy relatywnego charakteru rzeczywistoœci. G³osi ona, ¿e ka¿dy byt aktualny,
osi¹gn¹wszy swoje bytowe „spe³nienie” (satisfaction), staje siê punktem wyjœcia
dla konstytuowania siê kolejnego aktualnego zaistnienia. Wed³ug tego ujêcia, obiekty
ponadczasowe tak oddzia³uj¹ na fazy rozwoju bytów aktualnych, ¿e – jako ich
wypadkowa – konstytuuje siê nowe zaistnienie, realizacja nowoœci. Wieloœæ owych

54 Zob. A.N. Whitehead, Modes of Thought, New York 1968, s. 60-62 (dalej MT).
55 Ten¿e, RT, s. 92. W tym kontekœcie J. ¯yciñski podkreœla: „W procesie kreatywnego wspó³-

wzrostu nastêpuje ontyczne zespolenie ewoluuj¹cego œwiata i Boga [...] Bez strukturalizuj¹cego
wp³ywu pola racjonalnoœci, które poznajemy jako przejaw Bo¿ego bytu we wszechœwiecie, nie
móg³by istnieæ rozwój ani porz¹dek. [...] Racjonalnoœæ naszych refleksji i stabilnoœæ struktur
fizycznych jawi siê jako subtelny lecz pasjonuj¹cy poznawczo przejaw immanencji Bo¿ego
Poety œwiata”. Ten¿e, Teizm i filozofia, s. 145-146.

56 Por. A.N. Whitehead, RT, s. 93.
57 „The two doctrines cannot be explained apart from each other: they constitute explanations of

the two fundamental principles – the ontological principle and the principle of relativity”. A.N.
Whitehead, PR, s. 173.

58 Zob. tam¿e, s. 54-57. 171-172. „This ontological principle means that actual entities are the only
reasons; so that to search for a reason is to search for one or more actual entities. It follows that
any condition to be satisfied by one actual entity in its process expresses a fact either about the
<<real internal constitutions of some other actual entities, or about the <<subjective aim>>
conditioning that process”. Ibidem, s. 29.

59 Por. A.N. Whitehead, PR, s. 261-262.
50 „God’s role is not the combat of productive force with productive force, of destructive force with

destructive force; it lies in the patient operation of the overpowering rationality of his conceptual
harmonization. He does not create the world, he saves it: or, more accurately, he is the poet of the
world, with tender patience leading it by his vision of truth, beauty, and goodness”. Ibidem, s. 408.
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zaistnieñ tworzy jeden wielki organizm staj¹cych siê bytów aktualnych po³¹czo-
nych ze sob¹ kategori¹ czucia (feeling)61. W ten sposób, ka¿da realizowana w œwie-
cie aktualnoœæ posiada swoje odniesienie do natury Boga. Jej wtórny aspekt z³o¿ony
jest z wielu samorealizuj¹cych siê elementów. Ich odniesienie do natury Boga po-
woduje przemianê ich czasowej aktualnoœci w trwaj¹cy wiecznie fakt. Zatem –
wyci¹ga Whitehead wniosek – „moc, któr¹ Bóg podtrzymuje œwiat, jest moc¹
idea³u, jakim jest sam Bóg. Bóg przydaje Siebie aktualnej podstawie, z której bierze
pocz¹tek wszelki akt tworzenia. Œwiat czerpie si³ê ¿ycia z wcielenia siê weñ same-
go Boga”62.

Ostatecznie wiêc, funkcja, jak¹ spe³nia Bóg w ewoluuj¹cej przyrodzie polega
na wprowadzaniu i respektowaniu praw przyrody, zasad logiki oraz kanonów este-
tycznych. Bóg jako zasada porz¹dkuj¹ca kosmos, w³¹cza siê w proces œwiata,
gwarantuj¹c jego racjonalnoœæ. Jako swoiœcie rozumiany podmiot obiektów ideal-
nych (pierwotna natura), przenika ca³¹ strukturê bytów aktualnych, ich wspó³-
wzrost, kreatywnoœæ, czucia (natura wtórna)63. „Na miejscu Arystotelesowskiego
Boga jako Pierwszego Poruszyciela – konstatuje Autor Science and the Modern
World – umieszczamy Boga jako Zasadê Konkretyzacji”64. Bóg jawi siê tu wiêc
jako aktywny czynnik, który nastêpuj¹cym po sobie ci¹gom zdarzeñ przyporz¹dko-
wuje strukturê idealnych odniesieñ – obiektów wiecznych. Jego rola polega na
ograniczaniu oraz wykluczaniu pewnych mo¿liwoœci ze sfery staj¹cych siê bytów
aktualnych. Natura Boga, Jego dzia³anie jako nieustanna interakcja ze œwiatem,
nie pe³ni tu ¿adnej roli uniesprzeczniaj¹cej istnienie i dzia³anie bytu aktualnego
w aspekcie struktury ontycznej, lecz jedynie logicznego uporz¹dkowania65.

Dokonuj¹c próby podsumowania rozwa¿añ Whiteheada dotycz¹cych wyjaœniania
rzeczywistoœci w kontekœcie przyczynowania celowego, nale¿y stwierdziæ, i¿ tu –
podobnie jak w przypadku uniesprzeczniania œwiata w perspektywie przyczyny
sprawczej i wzorczej – spraw¹ zasadniczej rangi, a wiêc te¿ przes¹dzaj¹c¹ o me-
rytorycznych rezultatach, jest przyjêcie okreœlonej wizji bytu. W filozofii organizmu
Alfreda N. Whiteheada rozumienie celu jako motywu i kresu dzia³ania ulega dale-
ko posuniêtej neutralizacji. Tutaj bowiem Bóg nie jest koniecznym Bytem, który
powoduje dzia³anie bytu aktualnego, poniewa¿ ten ostatni cechuje siê w³aœciwym
sobie z natury wewnêtrznym dynamizmem jako pochodn¹ jego autokreatywnoœci.

61 Ibidem, s. 171-173.
62 Ten¿e, RT, s. 126.
63 Por. J. ̄ yciñski, Teizm i filozofia, s. 98-99. „W jej [filozofii procesu] perspektywach Bóg jawi siê

jako ontyczna racja harmonii œwiata, której ró¿norodne aspekty mo¿na analizowaæ w rozma-
itych wariantach tego samego argumentu za istnieniem Boga – Czynnika uniesprzeczniaj¹cego
porz¹dek kosmiczny”. Ibidem, s. 111. Zob. Ten¿e, Bóg Abrahama i Whiteheada, s. 125-128.

64 A.N. Whitehead, NSW, s. 182. „Bóg jest ostatecznym ograniczeniem, a Jego istnienie to coœ
ostatecznie irracjonalnego. [...] Bóg nie jest konkretny, ale jest podstaw¹ konkretnej aktualno-
œci”. Ibidem, s. 187.

65 Por. E.L. Mascall, Otwartoœæ bytu, s. 206-207.
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66 „Ograniczeniem Boga jest jego dobroæ. Bóg zyskuje g³êbiê aktualnoœci dziêki swemu harmonijne-
mu wartoœciowaniu. To nieprawda, ¿e Bóg pod ka¿dym wzglêdem jest nieskoñczony. Gdyby
by³ nieskoñczony, by³by zarazem z³em, jak dobrem; taka nieograniczona fuzja z³a z dobrem
oznacza³aby zaœ li tylko nicoœæ. Bóg jest czymœ kategorycznie okreœlonym i dlatego jest ograni-
czony”. A.N. Whitehead, RT, s. 124.

Owszem, zapodmiotowane w pierwotnej naturze Boga obiekty ponadczasowe, ide-
alne struktury abstrakcyjne wyznaczaj¹ zakres pola racjonalnoœci, dostarczaj¹ ce-
lów zacz¹tkowych, ale skorelowane z bytami aktualnymi, nie stanowi¹ racji
t³umacz¹cej ich istnienie. Zarezerwowane dla Boga bycie Zasad¹ konkretyzacji
dla staj¹cych siê zdarzeñ, przypisuje Mu jedynie rolê gwaranta logicznej i estetycz-
nej harmonii, nie zaœ transcendentnego Dobra, jako Ÿród³a i celu procesualnie pojê-
tego kosmosu66.

Zakoñczenie

W metafizycznej wizji, której Autorem jest Alfred N. Whitehead Bóg jawi siê
jako Byt Aktualny charakteryzuj¹cy siê posiadaniem dwóch ró¿nych aspektów
swojej natury: pierwotnej i wtórnej. Owszem, jest to Byt wyró¿niony: w swej pier-
wotnej naturze jest podmiotem oddzia³ywania przedmiotów wiecznych na staj¹cy
siê œwiat, procesowi ewolucji poddaje preferowane przez siebie „cele zacz¹tko-
we”, wyznacza zakres „pola racjonalnoœci”, jest gwarantem spe³niania kanonów
estetyki i obowi¹zywalnoœci praw logiki, stanowi g³ówn¹ egzemplifikacjê wszel-
kich praw, którymi rz¹dzi siê procesualnie pojêta przyroda. Zdaje siê mieæ jednak
wiele ograniczeñ: nie jest Przyczyn¹ istnienia œwiata, ka¿dy bowiem byt ze swej
natury jest autokreatywny; Jego w³asne istnienie i doskona³oœæ uzale¿niona jest od
koniecznego w³¹czenia siê w proces kosmosu (aspekt natury wtórnej); jak inne
byty aktualne uczestniczy w procesie stawania siê œwiata; jest wiêc zmienny i
wewnêtrznie z³o¿ony oraz nie jest nieskoñczony.

Abstract

God’s activity with reference to the world in the philosophy of process
by Alfred N. Whitehead

The analysis of Alfred N. Whitehead’s writings indicates that cosmos – the
organic series of the influence of actual entities and eternal objects does not need
any transcendent reason for its existence; that is because each of an actual entity
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has the feature of self-creativity. In the philosophy of process we cannot talk about
any creation of the world because God himself, His consequent nature, requires
constant developing through the process in which all the cosmos participates. The
formal influence of God on a becoming actual entity follows the line of determining
the “field of rationality” – the domain of a primordial aspect of His nature. The
above mentioned “field” does not differ from the range of influence wielded on the
cosmos by eternal objects which form the structure of actual occasions. The con-
sequence of this approach is the fact that nothing guarantees here the identity
(transcendence) of the consequent nature of God and the world. God affects the
process of events only in terms of so called “initial aims” which, in the process of
creation, can be, but do not have to be, considered. Therefore God’s role here is to
be the “principle of concretion” – He is the individual “arbiter” of the occurring
process; He is the guarantor of the aesthetic and logical world harmony, the “chief
exemplification” of binding laws of nature.

Dzia³anie Boga w odniesieniu do œwiata w filozofii procesu...
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Karolina Krysiñska
(Poznañ)

Deficyty w zakresie umiejêtnoœci rozwi¹zywania

problemów u osób samobójczych

Wielu badaczy i klinicystów zwraca uwagê na poczucie niemo¿noœci rozwi¹zania
problemów wystêpuj¹ce u osób, które myœl¹ o samobójstwie lub stoj¹ na progu zama-
chu na swoje ¿ycie. Ringel1 w opisie syndromu presuicydalnego wymienia zjawisko
zawê¿enia sytuacyjnego, które polega m.in. na poczuciu „utraty równowagi miêdzy
warunkami ¿ycia a poczuciem w³asnych mo¿liwoœci. Cz³owiek uznaje wówczas, ¿e
sytuacja w której siê znalaz³, jest niesamowita, trudna do okreœlenia, nie daj¹ca siê
zmieniæ, przezwyciê¿yæ, on sam natomiast jest istot¹ ma³¹, bezradn¹, bezsiln¹ i zdan¹
na ³askê losu (...) Poczucie, ¿e nic nie mo¿na zmieniæ, równoznaczne jest z wra¿eniem
sytuacji bez wyjœcia, a pluralizm mo¿liwoœci przeradza siê w jednostronnoœæ przymu-
su... istnieje tylko jedno wyjœcie (samobójstwo, przyp. aut.)”.

Shneidman2 w modelu uniwersalnych cech samobójstwa podaje poszukiwanie
rozwi¹zania problemu jako najczêstsz¹ przyczynê samobójstwa, a zawê¿enie po-
znawcze, na skutek którego samozniszczenie jawi siê jako aristos, czyli najlepsze
dostêpne rozwi¹zanie trudnoœci, uwa¿a za charakterystyczny dla osób samobój-
czych sposób patrzenia na rzeczywistoœæ.

Równie¿ Williams3 4 w analizie samobójstwa jako „okrzyku bólu” (suicide as
a cry of pain) przedstawia je jako próbê ucieczki z subiektywnie odczuwanej
pu³apki i sytuacji bez wyjœcia, w której jednostka czuje siê pokonana i bezsilna oraz
jest przekonana, ¿e niemo¿liwe jest uzyskanie pomocy i wsparcia innych ludzi.

Pojawia siê pytanie o Ÿród³o poczucia bezradnoœci i niemo¿noœci poradzenia
sobie z problemami odczuwanego przez osoby samobójcze. Z jednej strony nale¿y
zwróciæ uwagê na wysoki poziom stresu i du¿¹ liczbê negatywnych zdarzeñ ¿ycio-
wych w tej grupie. Paykel i in.5 stwierdzili, ¿e osoby po próbie samobójczej w ci¹gu
6 miesiêcy przed zamachem doœwiadczy³y o 50% wiêcej takich zdarzeñ ni¿ badani
cierpi¹cy na depresjê i cztery razy wiêcej ni¿ osoby z grupy kontrolnej. W ich ¿yciu
mia³o miejsce wiêcej wydarzeñ niepo¿¹danych (np. powa¿na k³ótnia z ma³¿on-

1 Ringel, E., 1987, Kiedy ¿ycie traci sens. Wydawnictwo Glob, s. 58.
2 Shneidman, E. S., 1994, Definition of suicide. Northvale, NJ: Jason Aronson.
3 Williams, J. M. G., 1997, Cry of pain. London: Penguin Books.
4 Williams, J. M. G., Pollock, L. R., 2001, Psychological aspects of the suicidal process. (w:) K.

van Heeringen (red.). Understanding suicidal behaviour. The suicidal process approach to rese-
arch, treatment and prevention. (s. 76-93). New York: John Willey.
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kiem/ ma³¿onk¹, powa¿na choroba cz³onka rodziny) ni¿ w ¿yciu osób z obu grup
kontrolnych, przy zbli¿onej iloœci zdarzeñ o charakterze pozytywnym. Wiêkszoœæ
zdarzeñ wyst¹pi³a w ci¹gu miesi¹ca przed podjêciem próby samobójczej. Podobne
wyniki uzyskali Cochrane i Robertson6: badane przez nich osoby, które w ci¹gu
ostatniego roku podjê³y próbê samobójcz¹, doœwiadczy³y wiêcej negatywnych
wydarzeñ ¿yciowych ni¿ osoby nie-samobójcze (œrednio 5,94 w ci¹gu roku, a w gru-
pie kontrolnej 1,53), przy zbli¿onej liczbie zdarzeñ pozytywnych (1,39 w grupie
eksperymentalnej i 1,64 w grupie kontrolnej).

Wiele wyników badañ potwierdza tezê o trudnej sytuacji ¿yciowej i wysokim
poziomie stresu osób samobójczych, które mog¹ prowadziæ do poczucia bezna-
dziejnoœci i bezradnoœci oraz przekonania, ¿e samobójstwo jest jedynym sposobem
poradzenia sobie z problemami. Wielu suicydologów i psychologów przestrzega
jednak przed tak uproszczon¹ interpretacj¹ genezy zachowañ samobójczych i zwraca
uwagê, ¿e wiele osób boryka siê z takimi problemami jak osoby samobójcze, a jed-
nak potrafi¹ one radziæ sobie bez podejmowania prób odebrania sobie ¿ycia. Myœl
tê bardzo zrêcznie oddaje Stengel7, gdy pisze, ¿e „czêsto powody podawane przez
samobójców s¹ zrozumia³e, jednak prawie nigdy nie maj¹ one takiego charakteru,
¿eby samobójstwo by³o jedynym sposobem poradzenia sobie z nimi”.

Nale¿y zatem zwróciæ uwagê na indywidualne psychologiczne czynniki ryzyka,
które wp³ywaj¹ na emocjonalne i behawioralne reakcje jednostki, na jej doœwiad-
czenia ¿yciowe8 9. Badacze i klinicyœci zajmuj¹cy siê problematyk¹ suicydologiczn¹
zainteresowali siê jednym z elementów, który mo¿e silnie wp³ywaæ na negatywn¹
ocenê sytuacji oraz wywo³ywaæ poczucie braku mo¿liwoœci poradzenia sobie z trud-
noœciami, prowadz¹c do pojawienia siê tendencji samobójczych: deficytami w za-
kresie umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów.

Pierwszymi, którzy empirycznie zbadali zwi¹zek miêdzy zdolnoœci¹ rozwi¹zy-
wania problemów i zachowaniami samobójczymi byli Levenson i Neuringer10.
Uzyskane przez nich wyniki wskazywa³y, ¿e m³odzi ludzie po próbach samobój-
czych (w porównaniu z nie-samobójcz¹ m³odzie¿¹ hospitalizowan¹ w szpitalu psy-
chiatrycznym oraz m³odzie¿¹ nie zaburzon¹ psychicznie i nie-samobójcz¹) mieli
trudnoœci w koncentracji podczas rozwi¹zywania problemów, w ocenie zale¿noœci
pomiêdzy ró¿nymi komponentami problemu oraz dostosowywaniu rozwi¹zañ do
zmieniaj¹cych siê wymogów sytuacji.

5 Paykel, E. S., Prusoff, B. A., Myers, J. K., 1975, Suicide attempts and recent life events.
Archives of General Psychiatry, 32, March, s. 327-333.

6 Cochrane, R., Robertson, A., 1975, Stress in the lives of parasuicides. Social Psychiatry, 10, s.
161-171.

7 Stengel, E., 1964, Suicide and attempted suicide. Harmondsworth: Penguin Books, s. 39.
8 O’Connor, R., Sheehy, N., 2002, Zrozumieæ samobójcê. Gdañsk: GWP.
9 Williams, J. M. G., Pollock, L. R., op. cit.
10 Levenson, M., Neuringer, C., 1971, Problem-solving behavior in suicidal adolescents. Journal of

Consulting and Clinical Psychology, 37, 3, s. 433-436.
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Schotte i Clum11 badaj¹c grupê studentów zaobserwowali w sytuacji stresu
zwi¹zek miêdzy nisk¹ umiejêtnoœci¹ rozwi¹zywania problemów interpersonalnych
i fantazjami samobójczymi. T¹ sam¹ prawid³owoœæ autorzy12 stwierdzili u samo-
bójczych pacjentów psychiatrycznych: w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej
(pacjenci bez historii próby samobójczej i fantazji samobójczych): zaobserwowano
u nich trudnoœci w generowaniu alternatywnych sposobów rozwi¹zania problemu,
skupianie siê na potencjalnie negatywnych konsekwencjach proponowanych roz-
wi¹zañ („tak, ale...”) i wynikaj¹c¹ z tego mniejsz¹ gotowoœæ do wprowadzania
proponowanych rozwi¹zañ w ¿ycie. W obu badaniach autorzy stwierdzili zale¿-
noœæ miêdzy stresem, trudnoœciami w procesie rozwi¹zywania problemów, poczu-
ciem beznadziejnoœci i tendencjami samobójczymi. Wyniki badania Bonnera i Richa13

wykaza³y, ¿e w populacji osób samobójczych mo¿na stwierdziæ tak¿e pozytywn¹
korelacjê miêdzy niskim poczuciem kompetencji w rozwi¹zywaniu problemów i na-
tê¿eniem poczucia beznadziejnoœci w sytuacji stresu.

Dok³adn¹ analizê jakoœciow¹ sposobu rozwi¹zywania problemów u osób po-
dejmuj¹cych próby samobójcze lub myœl¹cych o samobójstwie przeprowadzi³ Or-
bach i in.14. U badanych osób samobójczych stwierdzili tendencjê do podawania
ujednoliconych propozycji rozwi¹zania ró¿nego typu problemów i unikania prób ich
rozwi¹zania. Czêsto podawane propozycje nie odpowiada³y charakterowi proble-
mu, wi¹za³y siê z zale¿noœci¹ od innych osób oraz z wystêpowaniem emocji nega-
tywnych i pesymizmu. By³y w mniejszym stopniu ukierunkowane na przysz³oœæ ni¿
propozycje badanych z grupy kontrolnej. Wyst¹pi³y tak¿e ró¿nice miêdzy osobami,
które podjê³y próby samobójcze i osobami z myœlami samobójczymi: osoby po pró-
bach samobójczych (podobnie jak osoby z grupy kontrolnej) generowa³y propozy-
cje bardziej aktywnych sposobów radzenia sobie z problemami ni¿ osoby myœl¹ce
o samobójstwie. Tak¿e badanie Biggam i Powera15, obejmuj¹ce grupê m³odych
wiêŸniów o ró¿nym natê¿eniu tendencji samobójczych wykaza³o, ¿e propozycje
rozwi¹zania problemów generowane przez osoby aktualnie myœl¹ce o samobój-
stwie mia³y bardziej bierny i nieadekwatny charakter ni¿ propozycje osób nie-sa-
mobójczych.

11 Schotte, D. E., Clum, G. A., 1982, Suicide ideation in a college population: A test of a model.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 5, s. 690-696.

12 Schotte, D. E., Clum, G. A., 1987, Problem-solving skills in psychiatric patients. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 55, 1, s. 49-54.

13 Bonner, R. L., Rich, A. R., 1988, Negative life stress, social problem-solving self-appraisal, and
hopelessness: Implications for suicide research. Cognitive Therapy and Research, 12, 6, s. 549-
556.

14 Orbach, I., Bar-Joseph, H., Dror, R., 1990, Styles of problem solving in suicidal individuals.
Suicide and Life-Threatening Behavior, 20, 1, s. 56-64.

15 Biggam, F. H., Power, K. G., 1999,Suicidality and the state-trait debate on problem solving
deficits: A re-examination with incarcerated young offenders. Archives of Suicide Research, 5, s.
27-42.

Deficyt w zakresie umiejêtnoœci rozwi¹zyania problemów...
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W badaniu Bartfai’ego i in.16 stwierdzono, ¿e osoby po próbie samobójczej
maj¹ trudnoœci w generowaniu du¿ej liczby alternatywnych sposobów rozwi¹zania
problemu. Nie stwierdzono jednak deficytu w zakresie zdolnoœci dostosowywania
alternatywnych rozwi¹zañ do zmieniaj¹cych siê wymogów sytuacji. Williams
i wspó³pracownicy17 18 zbadali zwi¹zek miêdzy umiejêtnoœci¹ rozwi¹zywania pro-
blemów i specyficznoœci¹ pamiêci autobiograficznej u osób po podjêtej próbie sa-
mozatrucia. Osoby z tej grupy (w porównaniu z grup¹ osób nie-samobójczych)
przedstawia³y zgeneralizowane wspomnienia autobiograficzne, podawa³y mniejsz¹
liczbê alternatywnych sposobów rozwi¹zania problemów oraz proponowane przez
nie sposoby te by³y mniej skuteczne. Stwierdzono pozytywn¹ korelacjê miêdzy
stopniem ogólnoœci wspomnieñ autobiograficznych i deficytami w zakresie roz-
wi¹zywania problemów.

Wilson i in.19 przeprowadzili badania nad grup¹ m³odzie¿y po próbach samobój-
czych. Ich wyniki wskaza³y, ¿e m³odzi potencjalni samobójcy charakteryzowali siê
tak¹ sam¹ zdolnoœci¹ do generowania du¿ej liczby alternatywnych sposobów roz-
wi¹zania problemów jak ich nie-samobójczy rówieœnicy, ale ich gotowoœæ do wpro-
wadzenia rozwi¹zañ w ¿ycie by³a mniejsza oraz mieli trudnoœci z odró¿nieniem
sposobów przystosowawczych i nieprzystosowawczych oraz nietrafnie oceniali
stopieñ kontrolowalnoœci problemów.

Kehrer i Linehan20, stwierdzi³y, ¿e ryzyko podjêcia próby samobójczej by³o wiêk-
sze dla chronicznie samobójczych pacjentek z diagnoz¹ zaburzeñ borderline, któ-
re generowa³y nietrafne propozycje rozwi¹zania problemów interpersonalnych
i wzbudzaj¹cych silne emocje ni¿ dla pacjentek z t¹ sam¹ diagnoz¹, które potrafi³y
jednak podawaæ adekwatne sposoby radzenia sobie z tego typu trudnoœciami.

Badacze zainteresowani opisywan¹ problematyk¹ zgadzaj¹ siê z faktem wy-
stêpowania w populacji osób samobójczych deficytów w zakresie zdolnoœci radze-
nia sobie z problemami. Kwesti¹ sporn¹ jest jednak natura tego czynnika ryzyka:
czy ma on charakter sta³ej cechy (trait), czy pojawia siê jedynie w sytuacji stresu
lub kryzysu i ma charakter przejœciowy (state). Zgodnie z niektórymi modelami

16 Bartfai, A., Winborg, I.-M., Nordstrom, P., Asberg, M., 1990, Suicidal behavior and cognitive
flexibility: Design and verbal fluency after attempted suicide. Suicide and Life-Threatening Beha-
vior, 20, 3, s. 254-266.

17 Evans, J., Williams, J. M. G., O’Loughlin, S., Howells, K., 1992, Autobiographical memory and
problem-solving strategies of parasuicide patients. Psychological Medicine, 22, s. 399-405.

18 Pollock, L. R., Williams, J. M. G., 2001, Effective problem solving in suiicde attempters depends
on specific autobiographica recall. Suicide and Life-Threatening Behavior, 31, 4, s. 386-396.

19 Wilson, K. G., Stelzer, J., Bergman, J. N., Kral, M. J., Inayatullah, M., Elliott, C. A., 1995,
Problem solving, stress, and coping in adolescent suicide attempts. Suicide and Life-Threatening
Behavior, 25, 2, s.241-252.

20 Kehrer, C. A., Linehan, M. M., 1996, Interpersonal and emotional problem solving skills and
parasuicide among women with bordeline personality disorder. Journal of Personality Disorders,
10, 2, s. 153-163.
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zachowañ samobójczych oraz wynikami badañ 21 22, deficyty w zakresie umiejêt-
noœci rozwi¹zywania problemów maj¹ charakter sta³y. Inni badacze23 24 nie zga-
dzaj¹ siê z tym twierdzeniem i postuluj¹ przejœciowy charakter deficytów w zakresie
rozwi¹zywania problemów. Pollock i Williams25 stwierdzaj¹, ¿e byæ mo¿e osoby
samobójcze mo¿na podzieliæ na dwie grupy: osoby, u których deficyty w zakresie
rozwi¹zywania problemów maj¹ charakter sta³y i niezale¿ny od aktualnego stanu
emocjonalnego oraz osoby, które na co dzieñ dobrze radz¹ sobie z trudnoœciami,
a dopiero w sytuacji stresu doœwiadczaj¹ powa¿nych deficytów w tym obszarze.

Celem badañ empirycznych przeprowadzonych przez autorkê niniejszego arty-
ku³u26 by³o sprawdzenie trafnoœci trzech hipotez postawionych na podstawie za-
prezentowanego wy¿ej przegl¹du wyników badañ.

Hipoteza 1 (H1) zak³ada, ¿e u osób, które podejmuj¹ próby samobójcze, w po-
równaniu z osobami, które nie wykazuj¹ tendencji samobójczych, wystêpuj¹ defi-
cyty w zakresie zdolnoœci rozwi¹zywania problemów zwi¹zane z wystêpowaniem
poczucia bezradnoœci w sytuacji problemowej, obni¿onej zdolnoœci do analityczno-
racjonalnego rozwi¹zywania problemów, impulsywnoœci w rozwi¹zywaniu proble-
mów oraz tendencji do uciekania przed problemami.

Zgodnie z hipotez¹ 2 (H2), przedstawione w hipotezie 1 deficyty w zakresie
umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów, maj¹ charakter sta³ej cechy.

Hipoteza 3 (H3) zak³ada, ¿e wy¿ej wymienione deficyty wystêpuj¹ zarówno
u osób, które podjê³y próby samobójcze, jak i u osób, u których wyst¹pi³y myœli
samobójcze.

21 Yang, B., Clum, G. A., 1996, Effects of early negative life experiences on cognitive functioning
and risk for suicide: A review. Clinical Psychology, 16, 3, s.177-195.

22 Priester, M. J., Clum, G. A., 1993, The problem-solving diathesis in depression, hopelessness,
and suicide ideation: A longitudinal analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Asses-
sment, 15, 3, s. 239-254.

23 Schotte, D. E., Cools, J., Payvar, S., 1990, Problem solving deficits in suicidal patients: Trait
vulnerability or state phenomenon. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 5, s. 562-
564. Biggam, F. H., Power, K. G., op. cit.

24 Biggam, F. H., Power, K. G., op. cit.
25 Pollock, L. R., Williams, J. M. G., 1998, Problem solving and suicidal behavior. Suicide and Life-

Threatening Behavior, 28, 4, s. 375-387.
26 Badanie finansowane w ramach grantu Komitetu Badañ Naukowych 1HO1F01916.
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METODA

Osoby badane i przebieg badañ

W celu zweryfikowania trafnoœci powy¿szych hipotez przeprowadzono bada-
nie z udzia³em 152 osób. Wiek oraz p³eæ badanych z podzia³em na piêæ grup po-
równawczych przedstawia tabela 1. Zastosowana procedura doboru osób badanych
uniemo¿liwia³a znalezienie grup równowa¿nych pod wzglêdem wieku.

Tabela 1. Wiek i p³eæ osób badanych w piêciu grupach porównawczych.

GE1 (n=30) GE2 (n=21) GE3 (n=33) GK1 (n=30) GK2 (n=38)
_ _ _ _ _
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD)

Wiek 28,87 (10,55) 22,48 (5,02) 20,70 (1,19) 28,97 (11,05) 20,84 (1,60)
P³eæ
kobiety 25 19 19 25 20
mê¿czyŸni 5 2 14 5 18

Grupa eksperymentalna 1 (GE1) sk³ada³a siê z 30 osób, które przebywa³y w szpi-
talu po podjêtej próbie samobójczej, a grupa kontrolna 1 (GK1, osoby bez historii
prób i myœli samobójczych) zosta³a dobrana pod wzglêdem kryterium wieku, p³ci
i wykszta³cenia do osób z GE1.

Osoby z GE1 podjê³y próbê samobójcz¹ przez samozatrucie lekami (29 osób)
i œrodkiem owadobójczym (1 osoba) w okresie od 24 godzin do 7 dni przed bada-
niem. Jako przyczyny podjêcia próby samobójczej badani wymieniali problemy ro-
dzinne, finansowe, problemy w pracy i bezrobocie, problemy w szkole, œmieræ
bliskiej osoby, groŸbê odbycia kary wiêzienia, problemy zdrowotne, samotnoœæ oraz
brak poczucia sensu ¿ycia.

Osoby z tej grupy by³y badane na terenie oddzia³u ostrych zatruæ, w którym
by³y hospitalizowane. Badanie mia³o charakter indywidualny i odbywa³o siê ok. 24
godziny po przyjêciu do szpitala (w przypadku jednej osoby ze wzglêdu na z³y stan
zdrowia po zatruciu badanie odby³o siê 7 dni po przyjêciu do szpitala). Osoby z po-
zosta³ych grup porównawczych by³y badane w grupie albo indywidualnie.

W sk³ad pozosta³ych grup porównawczych weszli studenci z histori¹ prób sa-
mobójczych (grupa eksperymentalna 2, GE2: 5 osób podjê³o próbê samobójcz¹
w ci¹gu 12 miesiêcy przed badaniem, 16 osób wczeœniej ni¿ w ci¹gu ostatniego
roku, razem N=21), myœli samobójczych (grupa eksperymentalna 3, GE3; N=33)
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oraz studenci bez tendencji samobójczych (grupa kontrolna 2, GK 2; N=38). Histo-
riê myœli i prób samobójczych badanych z tych grup okreœlono przy wykorzystaniu
kwestionariusza do badania natê¿enia tendencji samobójczych27.

Zastosowane metody

W badaniu wykorzystano Inwentarz Umiejêtnoœci Rozwi¹zywania Problemów
– Nowa Wersja (Social Problem Solving Inventory-Revised, SPSI-R)28. W ory-
ginalnej wersji anglojêzycznej kwestionariusz sk³ada siê z 52 twierdzeñ wchodz¹-
cych w sk³ad 5 skal: pozytywny stosunek wobec problemów, negatywny stosunek
wobec problemów, racjonalne rozwi¹zywanie problemów, styl impulsywny/niedba³y
w rozwi¹zywaniu problemów oraz styl unikania problemów.

W niniejszym badaniu wykorzystano polskojêzyczn¹ wersjê kwestionariusza
uzyskan¹ na podstawie jego adaptacji do polskiej populacji29. W wyniku przepro-
wadzonej analizy czynnikowej polska wersja SPSI-R sk³ada siê z 47 twierdzeñ w
4 skalach: skala bezradnoœci w sytuacji problemowej (SB, 14 twierdzeñ, np. „Trud-
ne problemy mnie przygnêbiaj¹”), skala analityczno-racjonalnego stylu rozwi¹zy-
wania problemów (SAR, 21 twierdzeñ, np. „Kiedy stoi przede mn¹ problem do
rozwi¹zania, analizujê sytuacjê i próbujê zidentyfikowaæ przeszkody, które stoj¹ na
drodze do osi¹gniêcia tego, czego pragnê”), skala impulsywnoœci w rozwi¹zywa-
niu problemów (SI, 7 twierdzeñ, np. „Kiedy próbujê rozwi¹zaæ problem, zwykle
realizujê pierwszy pomys³, który przychodzi mi do g³owy”) oraz skala aktywnej
postawy wobec problemów (SA, 6 twierdzeñ, np. „Zwykle czekam a¿ problem
sam siê rozwi¹¿e, zanim spróbujê go rozwi¹zaæ”). Osoba badana udziela odpowie-
dzi na skali typu Likerta (od 0 – ”wcale mnie nie opisuje” do 4 – bardzo trafnie
mnie opisuje”).

Analiza psychometryczna zaadaptowanej wersji kwestionariusza SPSI-R wy-
kaza³a, ¿e rzetelnoœæ ca³ej metody oraz jej skal jest zadawalaj¹ca i zbli¿ona do
rzetelnoœci jego wersji oryginalnej (wspó³czynniki rzetelnoœci uzyska³y wartoœæ od
0,74 do 0,90).

W przypadku osób, które w ci¹gu ostatniego tygodnia podjê³y próbê samo-
bójcz¹ przeprowadzono rozmowê psychologiczn¹, której celem by³o udzielenie
wsparcia emocjonalnego i informacyjnego oraz poznanie okolicznoœci podjêtej pró-
by.

27 Meehan, P. J., Lamb, J. A., Saltzman, L. E., O’Carroll, P. W., 1992, Attempted suicide among
young adults: Progress towards a meaningful estimate of prevalence. American Journal of Psy-
chiatry, 149, 1, s. 41-44.

28 D’Zurilla, T. J., Maydeu-Olivares, A., 1995, Conceptual and methodological issues in social
problem-solving assessment. Behavior Therapy, 26, s. 409-432.

29 Maruszewski, T., Krysiñska, K., 2000, Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI-R) –
opracowanie psychometryczne. (niepublikowany maszynopis). Poznañ: IP UAM.
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WYNIKI

Wyniki uzyskane w badaniu poddano analizie statystycznej za pomoc¹ pakietu
statystycznego SPSS/PC+. Weryfikuj¹c trafnoœæ H1 zak³adaj¹cej, ¿e u osób, które
podejmuj¹ próby samobójcze, w porównaniu z osobami, które nie wykazuj¹ ten-
dencji samobójczych wystêpuje szereg deficytów w zakresie umiejêtnoœci rozwi¹-
zywania problemów, porównano œrednie wyników w kwestionariuszu SPSI-R
w badanych grupach.

Porównanie wyników uzyskanych przez wszystkie osoby po próbie samobój-
czej (GE1 i GE2 ³¹cznie) i wszystkie osoby z grup kontrolnych (GK1 oraz GK2)
wskazuje na wystêpowanie miêdzy nimi szeregu istotnych statystycznie ró¿nic (tab.
2).

Tabela 2. Wyniki w Inwentarzu Umiejêtnoœci Rozwi¹zywania Problemów i jego
podskalach w dwóch grupach porównawczych (osoby po próbie samobójczej
GE=GE1+GE2 oraz osoby nie-samobójcze GK=GK1+GK2).

GE (N=51) GK (N=68)
_ _
X (SD) X (SD) t

Bezradnoœæ (SB) 2,24 (0,87) 1,40 (0,68) 5,91**
Styl analityczno-racjonalny (SAR) 2,01 (0,75) 2,21 (0,70) -1,54
Impulsywnoœæ (SI) 1,83 (0,73) 1,11 (0,70) 5,43**
Aktywnoœæ (SA) 2,53 (0,96) 3,03 (0,85) -2,99*

*p<0,05; **p<0,001

U osób z grup eksperymentalnych stwierdzono podwy¿szone poczucie bezrad-
noœci w sytuacji problemowej (t(117)=5,91; p<0,001), wy¿sz¹ impulsywnoœæ w roz-
wi¹zywaniu problemów (t(117)=5,43; p<0,001) oraz tendencjê do odwlekania
podejmowania prób rozwi¹zania problemów (t(117)= -2,99; p<0,05). Nie stwier-
dzono natomiast ró¿nic pod wzglêdem zdolnoœci do racjonalnego, celowego i sys-
tematycznego stosowania technik i zasad rozwi¹zywania problemów (t(117)= -1,54;
p>0,05), co mo¿na wyjaœniæ dwojako. Po pierwsze, osoby podejmuj¹ce próby sa-
mobójcze mog¹ byæ przekonane, ¿e racjonalnie analizuj¹ sytuacjê i samobójstwo
okazuje siê najlepszym wyjœciem z trudnej sytuacji (na t¹ mo¿liwoœæ wskazuje
opisywane przez Shneidmana30 i Ringela31 zjawisko zawê¿enia poznawczego i my-
œlenia tunelowego).

30 Ringel, E., op. cit.
31 Shneidman, E. S., op. cit.
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Po drugie, byæ mo¿e osoby samobójcze wykazuj¹ deficyty w zakresie tylko
niektórych komponentów tej zdolnoœci (np. podejmowanie decyzji co do wyboru
najlepszego sposobu rozwi¹zania problemu lub ocena jego skutecznoœci), co nie
mog³o zostaæ stwierdzone przy wykorzystaniu polskiej wersji kwestionariusz SPSI-
R, w której nie ma podskal mierz¹cych tak szczegó³owe zdolnoœci. Na trafnoœæ
niniejszego wyjaœnienia wskazuj¹ m.in. wyniki badania Pollocka32 , który wykorzy-
stuj¹c oryginaln¹ anglojêzyczn¹ wersjê SPSI-R (w której skala racjonalno-anali-
tycznego rozwi¹zywania problemów rozbija siê na cztery podskale) stwierdzi³ u
osób po próbach samobójczych deficyty w zakresie tylko niektórych aspektów tej
zdolnoœci, m.in. w dotycz¹ce umiejêtnoœci definiowania problemu oraz tworzenia
alternatywnych sposobów jego rozwi¹zania. Kwestia ta wymaga dalszych badañ
z zastosowaniem odpowiednich narzêdzi pomiarowych.

Hipoteza 2 zak³ada³a, ¿e deficyty w zakresie umiejêtnoœci rozwi¹zywania pro-
blemów u osób samobójczych maj¹ charakter sta³ej cechy. W celu jej weryfikacji
porównano wyniki osób, które podjê³y próbê samobójcz¹ w okresie ok. 24 godz.
przed badaniem (GE1) oraz osób, które podjê³y tak¹ próbê w ci¹gu ostatniego roku
lub wczeœniej (GE2).

Wyniki badania czêœciowo potwierdzi³y trafnoœæ H2. W przypadku poczucia
bezradnoœci, impulsywnoœci w sytuacji problemowej oraz aktywnej postawy wo-
bec problemów obie grupy nie wykazywa³y istotnych statystycznie ró¿nic. Istotne
statystycznie ró¿nice wyst¹pi³y w zakresie zdolnoœci do analityczno-racjonalnego
rozwi¹zywania problemów (t(49)= -2,29; p<0,05) – wy¿sze wyniki uzyska³y oso-
by, które podjê³y próbê samobójcz¹ wczeœniej ni¿ osoby aktualnie przebywaj¹ce w
szpitalu (por. tab. 3).

Tabela 3. Porównanie testem t œrednich wyników w Inwentarzu Umiejêtnoœci
Rozwi¹zywania Problemów i jego podskalach w dwóch grupach eksperymental-
nych (GE1 i GE2).

GE1 (N=30) GE2 (N=21)
_ _
X (SD) X (SD) t

Bezradnoœæ (SB) 2,41 (0,78) 1,99 (0,94) 1,71
Styl analityczno-racjonalny (SAR) 1,82 (0,80) 2,27 (0,60) -2,29*
Impulsywnoœæ (SI) 1,92 (0,74) 1,71 (0,73) 0,98
Aktywnoœæ (SA) 2,34 (0,96) 2,80 (0,90) -1,73

*p<0,05

32 Pollock, L R., 1999, Suicide and suicidal risk in a rural context-social and psychological factors
(niepublikowana praca doktorska). Bangor: University of Wales.
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Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e hipoteza 2 okaza³a siê czêœciowo trafna. Wiele
komponentów zdolnoœci rozwi¹zywania problemów wydaje siê mieæ charakter sta³ej
cechy. Do wniosku tego nale¿y jednak podchodziæ z pewn¹ ostro¿noœci¹: niniejsze
badania mia³y charakter poprzeczny a nie longitudinalny.

Hipoteza 3 zak³ada³a, ¿e deficyty w zakresie umiejêtnoœci rozwi¹zywania pro-
blemów wystêpuj¹ zarówno u osób, które podjê³y próby samobójcze, jak i u osób,
u których wyst¹pi³y myœli samobójcze. Za pomoc¹ testu t-Studenta porównano
wyniki uzyskane w grupie osób po próbie samobójczej (GE2), grupie z myœlami
samobójczymi (GE3) oraz grupie kontrolnej GK2 (osoby bez historii prób i myœli
samobójczych).

Wyniki wskazuj¹ na wiêksze podobieñstwo osób z myœlami samobójczymi do
badanych po próbach samobójczych ni¿ do osób z grupy kontrolnej (por. Tab. 4).
Miêdzy GE2 i GE3 stwierdzono brak istotnych statystycznie ró¿nic pod wzglêdem
badanych zmiennych. Istotne statystycznie ró¿nice stwierdzono natomiast miêdzy
osobami badanymi z GE3 i GK2: osoby myœl¹ce o samobójstwie by³y bardziej
bezradne i bierne w sytuacji problemowej ni¿ osoby nie-samobójcze (odpowiednio:
t(69)=3,36; p<0,001 oraz t(69)= -2,65; p<0,05).

Tabela 4. Porównanie testem t œrednich wyników w Inwentarzu Umiejêtnoœci
Rozwi¹zywania Problemów i jego podskalach w grupie osób po próbach samobój-
czych (GE2), z myœlami samobójczymi (GE3) oraz osób nie-samobójczych (GK2).

GE3 (N=33) GE2 (N=21) GK2 (N=38)
_ _ _
X (SD) X (SD) t X (SD) t

Bezradnoœæ (SB) 1,84 (0,84) 1,99 (0,94) -0,59 1,26 (0,58) 3,36**
Styl analityczno-racjonalny (SAR) 2,31 (0,73) 2,27 (0,60) 0,21 2,33 (0,62) -0,12
Impulsywnoœæ (SI) 1,38 (0,80) 1,71 (0,73) -1,58 1,09 (0,66) 1,63
Aktywnoœæ (SA) 2,64 (0,98) 2,80 (0,90) -0,62 3,16 (0,66) -2,65*

*p<0,05; **p<0,001

Mo¿na zatem stwierdziæ podobieñstwo w zakresie deficytów w umiejêtnoœci
rozwi¹zywania problemów miêdzy osobami, które myœla³y o samobójstwie i oso-
bami, które dokona³y zamachu samobójczego. Wynik ten wskazuje na podwy¿szo-
ne ryzyko samobójcze w populacji, w której wystêpuj¹ fantazje samobójcze i ma
du¿e znaczenie dla prewencji drugiego stopnia i psychoterapii.
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DYSKUSJA

Wyniki niniejszego badania prowadz¹ do podobnego wniosku jak rezultaty uzy-
skane przez innych badaczy: miêdzy osobami samobójczymi i osobami bez tenden-
cji samobójczych wystêpuj¹ ró¿nice w zakresie umiejêtnoœci rozwi¹zywania
problemów. Okazuje siê, ¿e osoby z pierwszej grupy maj¹ silne poczucie niemo¿-
noœci poradzenia sobie z problemami, szybko poddaj¹ siê i oczekuj¹ pomocy innych
oraz rzadko s¹ gotowe do podejmowania prób radzenia sobie. S¹ równie¿ bardziej
impulsywne: czêsto stosuj¹ pospieszne i niestaranne sposoby rozwi¹zywania pro-
blemów. Miêdzy badanymi grupami nie stwierdzono ró¿nic w zakresie umiejêtno-
œci racjonalnego, celowego i systematycznego stosowania technik i zasad
rozwi¹zywania problemów, obejmuj¹cych m.in. definiowanie problemu, tworzenie
alternatywnych sposobów jego rozwi¹zania problemu oraz póŸniejsz¹ ocenê ich
skutecznoœci. Wystêpuje zatem paradoks: instrumentarium poznawcze osób sa-
mobójczych jest w tym obszarze nienaruszone, a deficyty dotycz¹ jego wykorzy-
stania.

Opisane wy¿ej deficyty mo¿na traktowaæ jako czynnik zwiêkszaj¹cy ryzyko
samobójcze Takie ujêcie ma istotne konsekwencje dla prewencji samobójstw oraz
psychoterapii osób, które podjê³y próbê pozbawienia siê ¿ycia: wielu badaczy i prak-
tyków w dziedzinie suicydologii proponuje stosowanie treningu umiejêtnoœci roz-
wi¹zywania problemów jako metodê zmniejszania zagro¿enia samobójstwem. Na
przyk³ad, trening tego rodzaju jest jednym z komponentów terapii dialektyczno-
behawioralnej opracowanej przez Linehan33, a Ellis34 traktuje go jako jeden z pod-
stawowych elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Hawton i Kirk35

szczegó³owo opisuj¹ przebieg tego typu treningu oraz jego g³ówne cele: zidentyfi-
kowanie problemów aktualnie doœwiadczanych przez pacjenta, okreœlenie dostêp-
nych mu Ÿróde³ wsparcia i pomocy, opanowanie systematycznych strategii radzenia
sobie z aktualnymi problemami i trudnoœciami, które pojawi¹ siê w przysz³oœci oraz
zwiêkszenie poczucia kontroli. Równie¿ wiele programów prewencji samobójstw
dzieci i m³odzie¿y obejmuje trening umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów36.

Wyniki badañ nad skutecznoœci¹ tego podejœcia do terapii s¹ obiecuj¹ce. Wyni-
ki badañ oraz przeprowadzone w ostatnich latach szczegó³owe metaanalizy efek-
tywnoœci treningu rozwi¹zywania problemów wskazuj¹, ¿e jest to obecnie jedna
z najskuteczniejszych metod zapobiegania ponownym próbom samobójczym, zmniej-

33 Linehan, M. M., 1993, Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Ne-
wYork: Guilford Press.

34 Ellis, T. E., 1998, Rethinking suicide: Toward a cognitive-behavior therapy for the suicidal
patient. The Behavior Therapist, 4, s. 196-201.

35 Hawton, K., Kirk, J., 1989, Problem solving. (w:) K. Hawton, P. M. Salkovskis, J. Kirk, D. B.
Clark (red.). Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems. (s. 406-427). Oxford: Oxford
University Press.
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szania natê¿enia depresji i poczucia beznadziejnoœci37 38. Skutecznoœæ tej techniki
w zakresie suicydologicznej prewencji pierwszego stopnia nie jest jeszcze nauko-
wo udowodniona, co wynika z powa¿nych trudnoœci metodologicznych towarzy-
sz¹cych tego rodzaju badaniom39.

Niektórzy autorzy ostrzegaj¹ przed nadmiernym koncentrowaniem siê na tej
metodzie terapii poznawczo-behawioralnej. Zwracaj¹ uwagê, ¿e samobójstwo jest
zjawiskiem z³o¿onym i rezultatem oddzia³ywania szeregu ró¿nych zmiennych, a zdol-
noœæ do radzenia sobie z problemami jest jedynie jedn¹ z nich. Do takich wniosków
prowadz¹ np. wyniki badañ Sakinovsky’ego i Robertsa40, którzy stwierdzili, ¿e
samo rozwi¹zanie problemu nie zapobieg³o podjêciu ponownej próby samobójczej
przez osoby, które doœwiadcza³y silnego stresu, czu³y siê bezradne i kierowa³y sw¹
agresjê na zewn¹trz.

Na koniecznoœæ stosowania wieloaspektowej terapii osób samobójczych zwra-
ca uwagê Orbach41: „podejœcie poznawcze zak³ada, ¿e zaburzenia emocjonalne
i radzenie sobie s¹ bezpoœrednio uwarunkowane sposobem poznawczego funkcjo-
nowania jednostki i modyfikacja deficytów w tym obszarze spowoduje ogólne po-
lepszenie w sferze afektywnej i behawioralnej. Pojawia siê jednak pytanie czy tak
ograniczone podejœcie terapeutyczne mo¿e skutecznie wp³yn¹æ na szerokie spek-
trum osobistego doœwiadczenia cz³owieka, unikalne dla niego trudnoœci i cechy
osobowoœci oraz tak bardzo z³o¿one i czêsto g³êboko ukryte dynamizmy prowa-
dz¹ce do depresji i samobójstwa”.

Na zakoñczenie, warto zwróciæ uwagê na wa¿n¹ kwestiê teoretyczno-metodo-
logiczn¹. Dotyczy ona natury deficytów w zakresie zdolnoœci rozwi¹zywania pro-
blemów: czy stanowi¹ one sta³¹ cechê osób samobójczych, czy pojawiaj¹ siê dopiero
w sytuacji kryzysu i maj¹ charakter przejœciowy? Aby udzieliæ odpowiedzi na to
pytanie nale¿y przeprowadziæ badania longitudinalne. Opisane w tym tekœcie ba-
danie mia³o charakter poprzeczny i wynikaj¹ce z niego wnioski dotycz¹ce tej kwe-
stii nale¿y traktowaæ z ostro¿noœci¹.

36 Centers for Disease Control (1992). Youth suicide prevention programs: A resource guide. Atlan-
ta: CDC.

37 Salkovskis, P. M., Atha, C., Storer, D., 1990, Cognitive-behavioural problem solving in the
treatment of patients who repeatedly attempt suicide. A controlled trial. British Journal of
Psychiatry, 157, s. 871-876.

38 Hawton, K., Arensman, E., Townsend, E. i in., 1998, Deliberate self-harm: systematic review of
efficacy of psychosocial and pharmacological treatments in preventing repetition. British Medi-
cal Journal, 317, s. 441-447.

39 Centers for Disease Control, op. cit.
40 Sakinovsky, I., Roberts, R. S., 1990, Why parasuicides repeat despite problem resolution. Bri-

tish Journal of Psychiatry, 156, s. 399-405.
41 Orbach, I., 1999, Brief cognitive therapy for depressed and suicidal adolescents: A critical com-

ment. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 4, 4, s. 593-596, s. 594.
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Abstract

Problem solving deficits in suicidal individuals
Individuals considering suicide usually experience the feelings of helplessness

and inability to solve problems in a way other than self-destruction. One of the
sources of this cognitive constriction is the deficit in problem solving (PS) skills.
This paper presents an overview of studies in this field and data from an empirical
study aiming at verifying three hypotheses: (1) suicide attempters are more hel-
pless, impulsive, irrational and passive in PS in comparison to non-suicidal subjects,
(2) PS deficits are a trait characteristic and (3) PS deficits can be found in suicide
ideators. 152 subjects were divided into five groups (three experimental groups
and two control groups) according to the history of their suicidal behaviour/ ide-
ation. The statistical analysis of data obtained from the Social Problem Solving
Inventory–Revised lead to the following results: suicide attempters and ideators
are characterized by many deficits in PS skills, the majority of which may be
considered as their trait characteristics. The conclusions of the study deal mainly
with the issues of suicide prevention and therapy: problem solving skills training is
considered as a relatively effective method of psychological treatment of individu-
als at risk of suicide and repetition of suicidal behaviour.
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Adam Czabañski
(Poznañ}

Samobójstwa w wybranych miejscowoœciach Ziemi

Sieradzkiej podczas II wojny œwiatowej

Wprowadzenie

Wojna bezpoœrednio modyfikuje dotychczasowe style ¿ycia jednostek. Poprzez
wzbudzanie powszechnego zaniepokojenia w spo³eczeñstwie, przyczynia siê do
wzrostu jego spoistoœci i silniej wi¹¿e ze sob¹ jednostki1.

Spo³eczeñstwo zjednoczone w cierpieniu rzadziej generuje jednostki podejmu-
j¹ce zachowania samobójcze. Wed³ug B. Ho³ysta to poczucie wspólnoty z innymi
ludŸmi rekompensuje cierpienia wojenne2. Zdaniem T. Huxley’a podczas wojny
rodz¹ siê wyj¹tkowo silne emocje podtrzymuj¹ce wolê przetrwania: pojawia siê
uczucie solidarnoœci, dumy ale i nienawiœci. Uczucia te podnosz¹ wartoœæ ¿ycia
i niweluj¹ poczucie nudy3. Jak zauwa¿a M. Jarosz, podczas wojny, gdy œmieræ jest
zjawiskiem powszechnym o ¿ycie trzeba walczyæ. Wed³ug licznych relacji osób,
które prze¿y³y piek³o wiêzieñ i obozów hitlerowskich, samobójstwa zdarza³y siê
tam zaskakuj¹co rzadko, poniewa¿ walka o¿ycie by³a walk¹ o zwyciêstwo warto-
œci ludzkich i zdecydowana wiêkszoœæ wiêŸniów t¹ walkê podejmowa³a4.

Wydaje siê zatem, ¿e wojna i zwi¹zane z ni¹ cierpienia dotykaj¹ce powszechnie
cz³onków spo³eczeñstwa, odwracaj¹ uwagê jednostek od ich indywidualnych pro-
blemów (takich jak k³opoty mi³osne lub materialne), poniewa¿ wszyscy doœwiad-
czaj¹ traumy wojennej w mniejszym lub wiêkszym stopniu. W odczuciu spo³ecznym
jest to sprawiedliwe, ¿e wszyscy cierpi¹. Poza tym podczas wojny tak¿e dla indy-
widualnych niepowodzeñ mo¿na znaleŸæ wygodne wyt³umaczenie, zrzucaj¹c od-
powiedzialnoœæ za nie na okupanta, czy po prostu na sytuacjê wojenn¹. Odnalezienie
„koz³a ofiarnego” przynosi ludziom ulgê, poniewa¿ wówczas nie musz¹ szukaæ
przyczyn swoich rozlicznych niepowodzeñ w sobie.

1 Ringel E., 1993, Samobójstwo – apel do innych, Oficyna Wydawnicza „Profi”, s. 10.
2 Ho³yst B., 2002, Suicydologia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 450.
3 Ibidem.
4 Jarosz M., 1997, Samobójstwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, s. 56-57.
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Metodologia badañ

Niniejszy artyku³ dotyczy zjawiska samobójstw w wybranych miejscowoœciach
Ziemi Sieradzkiej podczas II wojny œwiatowej. W ramach badañ skorzystano ze
Ÿróde³ zastanych. Dokonano analizy dokumentów urzêdowych, którymi by³y Ksiê-
gi Zgonów Miejscowych, przechowywane w archiwach Urzêdu Stanu Cywilnego
w Sieradzu oraz w Warcie.

Podczas realizacji procedur badawczych stwierdzono, ¿e Ÿród³a z których za-
mierzano skorzystaæ posiadaj¹ nieusuwalne braki. W latach 1939 – 1940 w ksiê-
gach parafialnych nie umieszczano przyczyn zgonów. W analizie mo¿na zatem
by³o wykorzystaæ tylko dokumenty sporz¹dzane w latach 1941-1944 przez nie-
mieckie w³adze okupacyjne. Brakuje tak¿e Ksi¹g Zgonów Miejscowych za pocz¹-
tek roku 1945, co jest zrozumia³e, zwa¿ywszy na rozwijaj¹c¹ siê wówczas na Ziemi
Sieradzkiej b³yskawiczn¹ ofensywê radzieck¹. Prawdopodobnie w tamtym czasie
cywilne w³adze okupacyjne opuœci³y ju¿ ten rejon.

Tak wiêc w badaniach skoncentrowano siê na analizie cech spo³eczno – demo-
graficznych osób pope³niaj¹cych tu samobójstwa w latach 1941-1944. Ze wzglê-
dów ju¿ tu opisanych niemo¿liwe sta³o siê porównywanie tych danych z materia³ami
przedwojennymi czy powojennymi, poniewa¿ wtedy nie rejestrowano przyczyn
zgonów.

W ramach badañ podjêto analizê zjawiska samobójstw podczas II wojny œwia-
towej w Sieradzu, Warcie, Jeziorsku, Monicach, Bogumi³owie i Rossoszycy.

Okupacja hitlerowska na Ziemi Sieradzkiej

Ju¿ po 5.IX.1939 roku Sieradz wraz z okolicami znalaz³ siê pod okupacj¹ nie-
mieck¹. Rejon ten sta³ siê czêœci¹ przy³¹czonego do III Rzeszy tzw. Kraju Warty.

Od samego pocz¹tku niemieckie w³adze okupacyjne rozpoczê³y systematyczn¹
eksterminacjê ludnoœci polskiej i ¿ydowskiej. W Sieradzu i Warcie utworzono dla
ludnoœci ¿ydowskiej getta. Akcja rozpoczê³a siê w lutym 1940 roku. Na zboczu
pradoliny Warty, w czêœci Sieradza zamieszkanej g³ównie przez ̄ ydów utworzono
dla nich getto. Getto objê³o kwadrat ulic: Zamkowa, Sukiennicza, Wodna do stare-
go koryta Warty5. Ludnoœæ ¿ydowska podzielona zosta³a na zdolnych i nie zdol-
nych do pracy. Ci pierwsi byli zwykle wywo¿eni, jako elementy asocjalne do getta
w £odzi, lub na zag³adê. Z kolei ludzi zdolnych do pracy organizowano w kolumny
robocze i zatrudniano w miejscowych warsztatach rzemieœlniczych. W dniu 22
lipca 1942 roku nast¹pi³a likwidacja licz¹cego 4,5 tyœ. ludzi sieradzkiego getta.
Wiêkszoœæ spoœród wywiezionych z Sieradza ¯ydów zosta³a wymordowana

5 Ruszkowski A., 2000, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz, s. 31-32.
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w Che³mnie nad Nerem. W sierpniu 1942 roku dosz³o do likwidacji tak¿e innych
gett, tak¿e tego w Warcie6.

Podczas gdy trwa³a eksterminacja ludnoœci ¿ydowskiej w getcie sieradzkim,
w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku chorzy ze Szpitala Psychiatrycznego we
Warcie (499 osób) zostali wytruci gazem przez hitlerowców7.

Jesieni¹ 1939 roku rozpoczê³a siê akcja wysiedlania ludnoœci polskiej. Czêœæ
z nich wywieziono do Generalnej Guberni a czêœæ na przymusowe roboty do Rze-
szy. Podjêto tak¿e aresztowania miejscowej inteligencji. Akcja wysiedlania rozwi-
ja³a siê tak¿e w latach kolejnych. W miejsce wysiedlonych Polaków (ogó³em 50
tyœ. w powiecie sieradzkim8) przybywali na te tereny osiedleñcy sprowadzani z Rze-
szy, Besarabii, Wo³ynia i krajów nadba³tyckich9.Warunki okupacyjne na Ziemi Sie-
radzkiej nie ró¿ni³y siê specjalnie od innych rejonów tzw. Kraju Warty i by³y
wyj¹tkowo ciê¿kie dla ludnoœci polskiej (m.in. g³odowe racje ¿ywnoœciowe, niewy-
starczaj¹ca organizacja s³u¿by zdrowia dla Polaków)10.

Badany obszar przylega³ (Sieradz, Monice) do utworzonego w 1941 roku rozle-
g³ego poligonu wojskowego. Tworz¹c ten poligon hitlerowcy zlikwidowali sto piêæ-
dziesi¹t wsi i kolonii.

Na Ziemi Sieradzkiej przez ca³y okres okupacji trwa³y aresztowania i rozstrze-
liwania ludnoœci cywilnej. W noc sylwestrow¹ 1942 roku w Sieradzu aresztowano
czterdziestu cz³onków Armii Krajowej. Tak¿e 7 stycznia 1943 roku ujêto kolejnych
40 osób. Wiêkszoœæ spoœród nich zosta³a zamordowana w obozach i wiêzieniach11.

W odpowiedzi na represje ludnoœci polskiej na Ziemi Sieradzkiej rozwija³y swoj¹
dzia³alnoœæ organizacje konspiracyjne. Najsilniejsze by³y tu oddzia³y Armii Krajo-
wej, które w 1944 roku w obwodzie sieradzkim skupia³y oko³o 1800 ¿o³nierzy. Na
obszarze tym dzia³a³y tak¿e oddzia³y Batalionów Ch³opskich oraz inne liczne grupy
konspiracyjne12.

Na obszarze Ziemi Sieradzkiej, nale¿¹cym do Kraju Warty g³ównymi formami walki
by³y: sabota¿, samoobrona, szkolenie wojskowe, kolporta¿ prasy konspiracyjnej i ze
wzglêdu na bliskie po³o¿enie poligonu wojskowego – dzia³alnoœæ wywiadowcza13.

6 Milczarek J., 1977, Powiat Sieradzki w latach okupacji hitlerowskiej, w: Szkice z dziejów
Sieradzkiego, PWN, £ódŸ, s. 514; Ruszkowski A., op. cit., s. 32.

7 Osiem kilometrów od Warty w kierunku Rossoszycy, w odleg³oœci 400 metrów na prawo od szosy,
znajduje siê zbiorowa mogi³a zamordowanych pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Warcie.

8 Milczarek J., op.cit., s. 523.
9 Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz wspó³czesny, perspektywy rozwoju, 1980,

£ódŸ-Sieradz, s. 116.
10 Wiêcej na ten temat pisali m.in.: Jastrzêbski W., 1968, Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich

wcielonych do Rzeszy w latach 1939 – 1945, Instytut Zachodni, Poznañ; £uczak Cz., 1972,
„Kraj Warty” 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej, Wydawnic-
two Poznañskie, Poznañ.

11 Województwo sieradzkie, op.cit, s. 116.
12 Ibidem, s. 119.
13 Ibidem.
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W styczniu 1945 roku tempo natarcia wojsk radzieckich i polskich spowodowa-
³o, ¿e si³y niemieckie nie zdo³a³y zorganizowaæ skutecznego oporu na linii rzeki
Warty. 20 stycznia 1945 roku 3 Armia Gwardyjska z 1 Frontu Ukraiñskiego osi¹-
gnê³a Wartê wyzwalaj¹c miêdzy innymi Monice i Bogumi³ów. W trzy dni póŸniej
po zaciêtych walkach wojska 9 i 11 Korpusów Pancernych Gwardii z 1 Frontu
Bia³oruskiego opanowa³y Sieradz14.

W okresie hitlerowskiej okupacji na Ziemi Sieradzkiej zdarza³y siê przypadki
samobójstw. Analiza tego zjawiska w wybranych miejscowoœciach przedstawiona
zosta³a w kolejnym podrozdziale.

Cechy spo³eczno – demograficzne osób pope³niaj¹cych samobójstwo
w wybranych miejscowoœciach Ziemi Sieradzkiej podczas II wojny
œwiatowej

Najwiêcej ludnoœci, wœród miejscowoœci objêtych badaniem, zamieszkiwa³o
Sieradz. Wed³ug danych urzêdowych niemieckich z 22 listopada 1944 roku w Sie-
radzu mieszka³o 6724 Polaków i 2137 Niemców (ogó³em 8861 osób), natomiast
w Warcie (wraz z by³¹ gmin¹ Bartochów) mieszka³o 6589 Polaków i 2059 Niem-
ców (ogó³em 8648 ludzi)15.

Podczas II wojny œwiatowej ogólna liczba samobójstw w analizowanych miejsco-
woœciach by³a niska. Ogó³em w latach 1941-1944 w Warcie, Jeziorsku, Monicach,
Bogumi³owie Rossoszycy i Sieradzu samobójstwa pope³ni³o piêtnaœcie osób. Rozk³ad
liczby samobójstw w poszczególnych miejscowoœciach przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1: Samobójstwa w wybranych miejscowoœciach Ziemi Sieradzkiej w la-
tach 1941-1944

Rok Warta Jeziorsko Monice Bogumi³ów Rossoszyca Sieradz ogó³em

1941 – – – – – 3 3

1942 – 2 – 3 1 1 7

1943 – – – – – 1 1

1944 2 – 1 – – 1 4

ogó³em 2 2 1 3 1 6 15

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwów USC w Sieradzu i Warcie

14 Ibidem, s. 120.
15 Milczarek J., op.cit., s. 522.
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e najwiêcej samobójstw (6) dokonanych
zosta³o w Sieradzu. W badanych miejscowoœciach do samobójstw najczêœciej do-
chodzi³o w roku 1942 (7 przypadków).

Poszczególne przypadki samobójstw wymagaj¹ zliczenia pod wzglêdem cech
spo³eczno-demograficznych osób je dokonuj¹cych.

Tabela nr 2: P³eæ samobójców w latach 1941-1944 w wybranych miejscowoœciach
Ziemi Sieradzkiej

Rok Warta Jeziorsko Monice Bogumi³ów Rossoszyca Sieradz ogó³em

1941 – – – – – 3 mê¿- 3 mê¿

czyzna czyzn

1942 – 1 mê¿- – 2 mê¿czyzna, 1mê¿czyzna 1mê¿- 5 mê¿-

czyzna, 1 1 kobieta czyzna czyzn,

kobieta 2 ko-

biety

1943 – – – – – 1kobieta 1ko-

bieta

1944 2 mê¿- –  1 mê¿- – – 1kobieta 3 mê¿-

czyzn czyzna czyzn,

1 ko-

bieta

ogó³- 2 mê¿- 1 mê¿- 1mê¿- 2 mê¿czyzn, 1mê¿czyzna 4 mê¿- 11 mê¿-

³em czyzn czyzn czyzn 1 kobieta czyzn, czyzn,

1 kobiety 4 ko

biety

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwów USC w Sieradzu i Warcie

Wœród 15 przypadków samobójstw jedynie cztery dokona³y kobiety. Najwiêcej
takich przypadków by³o w Sieradzu (2).

Z badañ wynika, ¿e œredni wiek mê¿czyzn wynosi³ 41,3 lat natomiast kobiet 54
lata. Potwierdzi³o siê zatem, ¿e podczas wojny ujawnia siê du¿a ró¿nica w œredniej
wieku mê¿czyzn i kobiet i to kobiety maj¹ wy¿sz¹ œredni¹. Szczegó³owe dane
zawiera kolejna tabela:
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Tabela nr 3: Wiek samobójców z uwzglêdnieniem ich p³ci (w wybranych miejsco-
woœciach Ziemi Sieradzkiej)

Wiek Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

Poni¿ej 20 lat 2 – 2

21-30 lat 3 – 3

31-40 lat 1 1 2

41-50 lat – 1 1

51-60 lat 4 1 5

61-70 lat – – –

Powy¿ej 70 lat 1 1 2

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwów USC w Sieradzu i Warcie

Wœród mê¿czyzn samobójcy najczêœciej sytuowali siê w grupie wiekowej 51-
60 lat. W grupie wiekowej do 30 lat tylko mê¿czyŸni pope³niali samobójstwo (³¹cznie
5 przypadków). Najm³odsza kobieta, która pope³ni³a samobójstwo mia³a 38 lat.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e najczêœciej mê¿czyŸni dokonuj¹cy sa-
mobójstwa byli kawalerami (5 na 11). Natomiast w ogóle nie by³o panien wœród
kobiet które zmar³y w wyniku samobójstwa. Szczegó³owe dane przedstawia tabe-
la nr 4:

Adam Czabañski
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Tabela nr 4: Stan cywilny osób zmar³ych w wyniku samobójstwa w wybranych
miejscowoœciach Ziemi Sieradzkiej

Stan Cywilny Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

Kawaler/panna 5 – 5

¯onaty/zamê¿na 2 2 4

Wdowiec/wdowa 3 2 5

Rozwiedziony/ – – –
rozwiedziona

Nieznany 1 – 1

Ogó³em 11 4 15

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwów USC w Sieradzu i Warcie

Obszar Ziemi Sieradzkiej zamieszkiwa³a w przewa¿aj¹cej liczbie ludnoœæ rolni-
cza. Znalaz³o to tak¿e swoje odzwierciedlenie wœród samobójców. Spoœród pol-
skich mê¿czyzn czterech by³o rolnikami, natomiast wœród Niemców dwóch. Kobiety
nie legitymowa³y siê ¿adnym konkretnym zawodem.

Tabela nr 5: Zawód mê¿czyzn i kobiet zmar³ych w wyniku samobójstwa w wybra-
nych miejscowoœciach Ziemi Sieradzkiej

Zawód Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

rolnik 6 – 6

œlusarz 1 – 1

robotnik 1 – 1

in¿ynier 1 – 1

uczeñ 1 – 1

bez zawodu 1 4 5

Ogó³em 11 4 15

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwów USC w Sieradzu i Warcie
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Warto zaznaczyæ, ¿e dwóch najm³odszych mê¿czyzn (17 i 18 lat) pope³ni³o sa-
mobójstwo odbywaj¹c s³u¿bê wojskow¹. Jeden z nich w cywilu by³ rolnikiem a drugi
uczniem. Jak wynika z przedstawionych materia³ów osoby umieraj¹ce w wyniku
samobójstwa nie posiada³y wy¿szego wykszta³cenia, za wyj¹tkiem rosyjskiego in-
¿yniera, który w po³owie lipca 1941 roku powiesi³ siê w Sieradzu.

Spoœród piêtnastu osób, które zmar³y w tym okresie w wyniku samobójstwa
jedenaœcie by³o narodowoœci polskiej (w tym 4 kobiety). Wœród ludnoœci polskiej
co trzeci pope³niaj¹cy samobójstwo by³ kobiet¹. Inaczej sytuacja wygl¹da³a wœród
innych nacji. Samobójstwo pope³ni³o trzech Niemców i jeden Rosjanin. Na uwagê
zas³uguje te¿ wyj¹tkowo niska œrednia wieku Niemców dokonuj¹cych autodestrukcji
(22 lata). Mo¿na tylko domniemywaæ, ¿e byli to m³odzi ch³opcy, którzy nie mogli
przystosowaæ siê do funkcjonowania w wojsku, bali siê wys³ania na front, b¹dŸ
uczynili to ze wzglêdu na traumatyczne prze¿ycia których doznali na froncie.

Nie stwierdzono przypadków samobójstw wœród ludnoœci ¿ydowskiej zgroma-
dzonej w getcie sieradzkim i warciañskim. Prawdopodobnie w ich przypadku za-
dzia³a³ mechanizm szczegó³owo opisywany przez M.Jarosz16, skutecznie
powstrzymuj¹cy przed samobójstwem.

Tabela nr 6: Metody autodestrukcji w analizowanych przypadkach w wybranych
miejscowoœciach Ziemi Sieradzkiej

Metoda Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

autodestrukcji

Powieszenie siê 7 3 10

Skok z wysokoœci - 1 1

Zastrzelenie siê 1 - 1

Brak danych 3 - 3

Ogó³em 11 4 15

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwów USC w Sieradzu i Warcie

Najczêstsz¹ metod¹ pope³nienia samobójstwa by³o powieszenie (dwie trzecie przy-
padków). Dosz³o do jednego samobójstwa z u¿yciem broni palnej. Przypadek ten do-
tyczy 17-letniego ¿o³nierza niemieckiego, który zastrzeli³ siê w po³owie sierpnia 1944
roku w jednym z baraków na terenie poligonu wojskowego w rejonie Monic.

16 Jarosz M., op.cit., s. 56-57.
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Na podstawie posiadanych danych nic nie mo¿emy powiedzieæ o motywacjach
postêpowania osób, które dokona³y autodestrukcji.

W analizowanym okresie nie odnotowano ¿adnego przypadku zawi¹zania siê
skutecznego paktu samobójczego, nie dosz³o tak¿e do samobójstw rozszerzonych.

Wnioski koñcowe

W latach 1941-1944 na badanym obszarze samobójstwa by³y zjawiskiem doœæ
rzadkim. Samobójstwa dokonywane by³y przewa¿nie przez mê¿czyzn, ale odno-
sz¹c siê tylko do ludnoœci polskiej trzeba zwróciæ uwagê na znaczny udzia³ w ogól-
nej liczbie samobójstw autodestrukcji kobiet. Potwierdza siê tym samym pewna
prawid³owoœæ, któr¹ zaobserwowano podczas analizowania zjawiska samobójstw
podczas II wojny œwiatowej w wielkich miastach, takich jak Poznañ17 czy Wro-
c³aw18.

Stwierdzono tak¿e, ¿e podczas wojny wzrasta œrednia wieku samobójców i do-
tyczy to zw³aszcza kobiet. Podczas wojny zatem ludnoœæ kanalizuje swoj¹ agresjê
(jeœli ma tak¹ mo¿liwoœæ) na zewn¹trz i to chroni tych przede wszystkim m³odych
ludzi przed podejmowaniem zachowañ suicydalnych19.

Specyfika obszaru wskazuje na profil samobójcy jako osoby trudni¹cej siê naj-
czêœciej rolnictwem i nie legitymuj¹cej siê szczególnie wysokim poziomem wy-
kszta³cenia.

Mimo podjêtych prób nie zdo³ano dotrzeæ do innych dokumentów urzêdowych
czy osobistych na podstawie których mog³aby zostaæ przeprowadzona bardziej
dog³êbna analiza zjawiska samobójstw na tym obszarze. Brakuje jak¿e istotnych
danych dotycz¹cych jednostkowych splotów okolicznoœci prowadz¹cych osoby do
podejmowania prób autodestrukcji. Podejmowane wysi³ki maj¹ce na celu dotarcie
do rzucaj¹cych nowe œwiat³o na problem dokumentów byæ mo¿e zakoñcz¹ siê
sukcesem. Tak wiêc niniejszy artyku³ nale¿y traktowaæ jako zaledwie sygnalizuj¹-
cy podejmowan¹ problematykê. Zagadnienie samobójstw w wybranych miejsco-
woœciach Ziemi Sieradzkiej wymaga dalszego naukowego pog³êbienia i wyjaœnienia.

17 Czabañski A, 2003, Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939-1945. Socjologiczna analiza
zjawiska, Wydawnictwo Rys-Studio, Poznañ.

18 Badania autorstwa A. Czabañskiego dotychczas nie publikowane.
19 Do takich wniosków upowa¿niaj¹ wyniki badañ dotycz¹cych samobójstw podczas II wojny

œwiatowej przeprowadzonych przez A. Czabañskiego w Poznaniu, Wroc³awiu i w wybranych
miejscowoœciach Kotliny K³odzkiej.
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Abstract

The Suicides in the chosen places of Sieradz area during the 2nd World War.
As the research was going on, the analysis of the phenomenon of suicides was

made during the 2nd World War in Sieradz, Warta, Jeziorsko, Bogumi³ów and Ros-
soszyca. On the base of resources from 1941-1944 the social – demographic fe-
atures of 15 people who commited suicide were fixed.
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Marcin Olejniczak
 (Konin)

Wierz¹ca jednostka i wspólnota wiernych –

refleksje na gruncie socjologii interpretatywnej

Refleksja na temat obiektywizmu w socjologii, jak równie¿ szczególnie w so-
cjologii religii toczy siê niemal¿e od samego pocz¹tku istnienia dyscypliny, przybie-
raj¹c ró¿ne ods³ony objawiaj¹ce siê w ró¿nego rodzaju sporach o charakterze
metodologicznym.

Jednym z g³oœno dyskutowanych problemów jest relacja badacza (podmiotu
poznaj¹cego) do przedmiotu – obiektu swego zainteresowania, jak równie¿ pro-
blem ontologiczny, dotycz¹cy samego przedmiotu zainteresowania badacza. W kon-
cepcjach zaprezentowanych poni¿ej obiektywnoœæ dotyczyæ mo¿e aktorów
spo³ecznych, podmiotów, z których to perspektywy twórcy przywo³ywanych prze-
ze mnie koncepcji postuluj¹ ujmowanie rzeczywistoœci spo³ecznej. Poczucie obiek-
tywnoœci, poczucie realnoœci œwiata, subœwiata wiary, podobnie jak ca³a
rzeczywistoœæ jest konstruowana w procesie interakcji, dana jednostce w œwiecie
prze¿ywanym. W niniejszym tekœcie pragnê ukazaæ specyfikê œwiata wiary czy
te¿ wspólnoty wiernych i wierz¹cej jednostki z perspektywy koncepcji Herber-
ta Blumera i Alfreda Schütza.

Œwiat w wersji interakcjonizmu, któr¹ proponuje Blumer, jest kszta³towany po-
przez nieustanne definiowanie rzeczywistoœci, które to wi¹¿e siê z oznaczaniem
œwiata, to zaœ oznaczanie jest nadawaniem znaczenia œwiatu – rzeczywistoœci,
której to charakter wnika z nadanego przez podmiot lub te¿ podmioty znaczenia.
Jednostka dzia³a na bazie znaczeñ, które pochodz¹ z interakcji, a znaczenia te
modyfikowane s¹ w konkretnych sytuacjach, w myœl procesualnego ujêcia rze-
czywistoœci i œwiata spo³ecznego1. Na podstawie powy¿szych ustaleñ mo¿na wnio-
skowaæ o plastycznoœci œwiata – subœwiata wiary, konstytuowanego przez dzia³aj¹ce,
interpretuj¹ce jednostki, jawi¹ce siê jako kreatorzy tego œwiata2. Skoro œwiat ist-
nieje na bazie znaczeñ, b¹dŸ jest po prostu swoist¹ konfiguracj¹ znaczeñ, które
nadaje jednostka, to mo¿na powtórzyæ za Blumerem, ¿e ,,ludzie ¿yj¹cy obok siebie
mog¹ ¿yæ w ró¿nych œwiatach”3.

1 E. Ha³as, Symboliczny interakcjonizm – wieloœæ orientacji a podstawy jednoœci perspektywy,
„Studia Socjologiczne” 1981, nr 4, s. 110.

2 J. Tittenbrun, Interakcjonizm we wspó³czesnej socjologii amerykañskiej, Poznañ 1983, s. 106.
3 Por. J. Tittenbrun, Znaczenie, dzia³anie, spo³eczeñstwo (O symbolicznym interakcjonizmie Her-

berta Blumera), „Studia Socjologiczne” 1982, nr 1-2, s. 97.
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W odniesieniu do przywo³ywanej koncepcji perspektywa wierz¹cej jednostki
i wspólnoty wiernych przecinaj¹ siê, moim zdaniem, w tym sensie, ¿e zarówno
wierz¹ca jednostka jak i wspólnota wiernych funkcjonuj¹ na mocy definicji,
a ich status jest ci¹gle definiowany, b¹dŸ w przypadku wierz¹cej jednostki auto-
definiowany. Czêœæ sytuacji i zdarzeñ jest definiowana przez jednostki i przez jej
wspó³czesnych w podobny sposób i st¹d mo¿liwe jest zaistnienie wspólnoty wier-
nych. Wynika to z faktu, i¿ w toku minionych interakcji nabyte zosta³y wspólne
definicje dzia³ania w konkretnych sytuacjach. ¯ycie w spo³eczeñstwie czy te¿ we
wspólnocie wiernych jest zatem wzajemnym dope³nianiem siê dzia³añ. Ró¿ne
definicje sytuacji wynikaj¹ z niedopasowania dzia³añ, którego konsekwencj¹ jest
nieodpowiedni przebieg dzia³añ zespo³owych4, a to prowadziæ mo¿e w konsekwencji
do zaniku wiêzi o charakterze wspólnotowym.

W konstrukcji autoobrazu, w³asnego obrazu wierz¹cej jednostki, inny jest
tym, który dope³nia obraz w³asny. Pojawienie siê na horyzoncie interpretacyjnym
innego, umo¿liwia aktorowi – wierz¹cej jednostce przyjmowanie jego roli, dziêki
mo¿liwoœci przek³adalnoœci perspektyw, co jest zarazem podstaw¹ wszelkich dzia-
³añ zbiorowych5.

Takie ujmowanie aktora spo³ecznego jako refleksyjnej jednostki, na której za-
chowanie nie musi oddzia³ywaæ struktura spo³eczna, i której interpretacje nie mog¹
byæ sprowadzalne do nawyków kulturowych, przypominaæ mo¿e metaforê czarnej
skrzynki, w tym sensie, ¿e to, co jest istot¹ refleksyjnoœci pozostaje zawsze poza
horyzontem poznania, badacz mo¿e jedynie staraæ siê rekonstruowaæ znaczenia
nadawane obiektom przez aktorów w toku interakcji, prawdziwe motywy dzia³añ
zaœ pozostan¹ tajemnic¹.

Obiektywnoœæ œwiata, poczucie realnoœci wspólnoty wiernych, jest czêœci¹
procesu definiowania i negocjacji. Id¹c œladem aktora, którego prowadzi Blumer
przez œwiat znaczeñ, obiektywnym bêdzie ten aspekt œwiata, któr¹ jednostka lub
spo³eczeñstwo (wierz¹ca jednostka lub wspólnota wiernych) zdefiniuje w ten
sposób. Poczucie to musi byæ ci¹gle utwierdzane w toku interakcji, w niekoñcz¹-
cych siê redefinicjach innych i w³asnych autoredefinicjach.

 Poczucie ¿ycia w obiektywnym œwiecie, poczucie istnienia realnej wspólnoty
wiernych, zostaæ mo¿e podwa¿one przez niepewnoœæ. Spotkanie z innymi – wie-
rz¹cymi jednostkami, definiuj¹cymi rzeczywistoœæ w podobny sposób, mo¿e
wzmacniaæ to poczucie. Ponadto dziêki temu, ¿e jednostka posiada jaŸñ (self) mo¿e
wystêpowaæ wobec siebie jako obiekt i jednoczeœnie jako partner konwersacji.
Uczucie obiektywnoœci œwiata mo¿e byæ natomiast wynikiem tylko i wy³¹cznie
interpretacji tego œwiata, w myœl za³o¿enia mówi¹cego tym, ¿e obiekty istniej¹

4 H. Blumer, Spo³eczeñstwo jako symboliczna interakcja, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystycz-
ne tendencje w socjologii wspó³czesnej, E. Mokrzycki, Warszawa 1984, s. 80-81.

5 J. Tittenbrun, Interakcjonizm…, s. 118-119.
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realnie tylko wtedy, kiedy stoj¹ naprzeciw desygnuj¹cego podmiotu – wierz¹cej
jednostki6.

Alfred Schütz, podobnie jak Blumer, w swych analizach, przyjmuje perspekty-
wê aktora, bêd¹cego pewnego rodzaju punktem zerowym, wedle którego dopiero
œwiat posiada znaczenie, i który jest konstytuowany z punktu widzenia jednostki7.
Jaki to jest œwiat, lub lepiej, jakie to œwiaty? S¹ to œwiaty mo¿liwe, powo³ywane do
¿ycia przez jednostki dziêki temu, i¿ jednostki wierz¹ w jego realnoœæ. Dziêki tej
wierze, mo¿liwa jest modyfikacja podstawowych kategorii myœlenia: czasu, prze-
strzeni, przyczynowoœci, jak mia³o to miejsce w przypadku Don Kichota, do które-
go historii odwo³uje siê Schütz w jednym z tekstów8 . Mikroœwiat jest dla Don
Kichota miejscem, z którego interpretuje wszystkie inne sfery rzeczywistoœci. Jed-
nak œwiat Don Kichota rozsypuje siê, przez os³abienie wiary w realnoœæ swej uko-
chanej, za tym idzie wiary w realnoœæ swego œwiata. Sytuacja ta mo¿e mieæ
odniesienie do subœwiata wiary, który to mo¿e byæ pozbawiany w³aœciwoœci obiek-
tywnych, patrz¹c z perspektywy jednostki wierz¹cej, raczej w¹tpi¹cej jednostki.
Dziaæ to siê mo¿e dziêki ingerencji innego z subœwiatów, przyk³adowo naukowego,
i procesów ,,odczarowania œwiata” czy scjentyzmu9.

W opisie mikroœwiatów Don Kichota Schütz pos³uguje siê zapo¿yczon¹ od Wil-
liama Jamesa ide¹ istnienia wieloœci rzeczywistoœci i wynikaj¹cego z tego prze-
œwiadczenia o braku ontologicznej jednoœci œwiata10. Mikroœwiat wyznaczany jest
przez nastawienie jednostki, na tej podstawie Schütz wyró¿ni³: œwiat ¿ycia codzien-
nego, œwiat nauki, œwiat fantazji, œwiat snu, czy te¿ mo¿emy dodaæ œwiat wiary
i wierzeñ.

Lebenswelt, œwiat ¿ycia codziennego, konstruowany w przednaukowym do-
œwiadczeniu, stanowi oparcie dla jednostki, jest t¹ rzeczywistoœci¹, której obiek-
tywnoœci i oczywistoœci siê nie kwestionuje. Przypomina mi to œwiat dziecka w
socjalizacji pierwotnej, jawi¹cy siê je mu jako jedyny, prawdziwy i oczywisty, czê-
sto obejmuj¹cy systemy wierzeñ w to, co transcendentne. Analogia ta siêga dalej,
socjalizacja wtórna stanowi gwa³t na wra¿liwoœci socjalizowanego, jednoczeœnie
œwiadczy o jego otwarciu poznawczym. W przypadku mikroœwiatów ingerencja
jednego z nich, mikroœwiata nauki, mo¿e znacz¹co podwa¿yæ obiektywnoœæ innych
mikroœwiatów, o czym pisa³em powy¿ej. Lebenswelt pozostaje, jak s¹dzê odporny,
gdy¿ to on wyposa¿a w sens, stanowi punkt odniesienia dla aktora, choæ jest od-
rêbny od innych, to jednak sk³ada siê z elementów ró¿nych œwiatów11. Lebenswelt
jest miejscem, gdzie do g³osu dochodzi postawa naturalna, a aktor kieruje siê regu-

6 E. Ha³as, Obywatelska socjologia szko³y chicagowskiej, Lublin 1994, s. 52.
7 J. Sójka, Pomiêdzy filozofi¹ a socjologi¹. Spo³eczna ontologia Alfreda Schütza, Warszawa 1991,

s. 67.
8 A. Schütz, Don Kichot i problem rzeczywistoœci, „Literatura na œwiecie” 1985, nr 2, s. 246-268.
9 Odwo³aæ siê w tym miejscu mo¿na do koncepcji ,,odczarowania œwiata’’ Maxa Webera
10 A. Manterys, Wieloœæ rzeczywistoœci w teoriach socjologicznych, Warszawa 1998, s. 22.
11 J. Ni¿nik, Przedmiot poznania w naukach spo³ecznych, Warszawa 1979, s. 163.
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³ami potocznego myœlenia12. Do g³osu dochodziæ mog¹ charakterystyczne dla my-
œlenia potocznego potoczne koncepcje dotycz¹ce natury ludzkiej, czêsto konstru-
owane na bazie opozycji, przyk³adowo wierz¹cy – niewierz¹cy.

Nastawienie naturalne oznacza inaczej fenomenologiczne wziêcie w nawias
œwiata, czyli zawieszenie w¹tpliwoœci odnoœnie istnienia rzeczywistoœci, czy te¿
istnienia wspólnoty wiernych czy wierz¹cych jednostek. Œwiat nastawienia na-
turalnego jest tak¿e œwiatem innego, wynika to z jego oczywistoœci, czyli z przeko-
nania, ¿e inny, inny wierz¹cy istnieje. Pierwotne doœwiadczanie innego cz³owieka,
czyli doœwiadczenie intersubiektywne, to stosunek ,,my’’, dla którego konieczne
jest usytuowanie twarz¹ w twarz oraz wystêpuje wspólnota przestrzeni oraz orien-
tacja ,,ty’’13. Jest to podstawa œwiata jako podzielanego wspólnie, jak równie¿ pod-
stawa i element konieczny do zaistnienia wspólnoty wiernych.

Przy dotychczasowym moim rozumowaniu, obiektywnoœæ, jako kategoria stop-
niowalna, bêd¹c cech¹ rzeczywistoœci konstruowanej przy nadawaniu sensów
w Lebenswelt jest najpe³niejsza (jej poczucie jest pe³ne, choæ, paradoksalnie, nie
jest uœwiadomione przez swoja oczywistoœæ), a inni wzmacniaj¹ w aktorze poczu-
cie obiektywnoœci. Zatem nie mo¿na zgodziæ siê z krytyk¹ teorii Schütza, w myœl
której spo³eczeñstwo zbudowane jest egocentrycznie i monadologicznie i nie w nim
miejsca na uzgadnianie – wytwarzanie sensu14, wówczas inny nie mo¿e mieæ
wp³ywu na wzmacnianie lub os³abianie poczucia ¿ycia w obiektywnym œwiecie,
odczuwanego przez aktora – wierz¹c¹ jednostkê, a wspólnota wiernych nie
mog³aby zaistnieæ.

Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, pierwsza z wprowadzonych przeze mnie
kategorii: wierz¹ca jednostka dziêki definicjom sytuacji, które to mog¹ przybieraæ
charakter intersubiektywny, powo³uje do ¿ycia wspólnotê wiernych, któr¹ cechu-
je procesualny charakter, a która mo¿e funkcjonowaæ w du¿ej mierze dziêki prze-
k³adalnoœci perspektyw wierz¹cych jednostek.

12 M. Zió³kowski, Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa 1981, s.175.
13 J. Jakubowski, Racjonalnoœæ Racjonalnoœæ a normatywnoœæ dzia³añ, Poznañ 1998, s. 106-107.
14 Z. Krasnodêbski, Kryzys nowoczesnoœci a œwiat prze¿ywany, [w:] Kategoria potocznoœci, A. Jaw-

³owska (red), Warszawa 1991, s. 39-66.
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Abstract

Believing individual and congregation of believers – some reflections
on the grounds of interpretative sociology

The subject of those considerations are crossing and fulfilling perspectives of
a believing individual and congregation of believers. The conception of H. Blumer
and A. Schutz served to show the world of faith (believing individual and congre-
gation of believers). As one of the possible microworlds, called up and stayed alive
thanks to the constant defining believing individual and congregation of believers.
Above all what is brought up in that text is the problem of reality and objectivity of
the world of faith as gradable categories.
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Jan Domaradzki
 (Poznañ)

Spo³eczna rola pozytywizmu i Augusta Comte’a

Religii Ludzkoœci

O politycznym systemie comte’owskim ma³o pisano w literaturze œwiatowej
tycz¹cej pozytywizmu. Kiedyœ rozwijali szeroko ten temat najbli¿si Comte’owi jego
uczniowie, cz³onkowie za³o¿onego przezeñ Towarzystwa Pozytywistycznego, dla
których przysz³oœæ w kszta³cie uformowanym przez mistrza wydawa³a siê niedale-
ka. Dziœ rzadko kto tym siê interesuje, nowsze zaœ opracowania kwestie powy¿sze
pomijaj¹ albo traktuj¹ je na marginesie1. Fakt ten nie dziwi, jeœli, jak s³usznie za-
uwa¿a znawczyni filozofii pozytywistycznej i Comte’a – Barbara Skarga, „weŸmie
siê pod uwagê ci¹¿¹cy na historykach filozofii [i socjologii – J.D.], prawie do dzi-
siejszej chwili wp³yw interpretacji Littrégo”2, a tak¿e jego krytykê dokonan¹ przez
Milla i Marcusego3.

Wiêkszoœæ, w tym tak¿e znaczna czêœæ wspó³czesnych, badaczy, sk³onna jest
dzieliæ twórczoœæ Comte’a na dwa przeciwstawne sobie okresy, zapominaj¹c, ¿e
od najm³odszych lat d¹¿y³ on nie tylko do opracowania filozofii pozytywnej, której
zwieñczeniem mia³a byæ stworzona przezeñ nowa nauka spo³eczna – socjologia,
ale tak¿e do utworzenia na ich gruncie polityki spo³ecznej, zdolnej do wyprowadze-
nia porewolucyjnej Francji i Europy, z chaosu i anarchii, a czemu przyœwieca³a
ca³a póŸniejsza dzia³alnoœæ naukowa filozofa. Dominuj¹ce w filozofii i socjologii s¹
opinie, ¿e stworzony przez Comte’a system polityki pozytywnej, zw³aszcza zaœ
jego religia Ludzkoœci to „najca³kowitszy system duchowego i œwieckiego despoty-

1 Vide: Ko³akowski, L., 1966, Filozofia pozytywistyczna.(Od Hume’a do Ko³a Wiedeñskiego),
Warszawa: PWN; Mendieta y Nuñez, L., 1961, Homenajes. Augusto Comte – Emilio Durkheim
– Manuel Gamio, México: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional; Moraes
Filho, E. de, 1984, La sociología de los opusculos de Augusto Comte, México: Instituto de
Investigaciones Sociales, Universidad Nacional.; Palacz, R., 1988, Klasycy filozofii, Warszawa:
Krajowa Agencja Wydawnicza; Szacki, J., 2002, Historia myœli socjologicznej, Warszawa: PWN;
Szczepañski, J., 1967, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa: PWN; Turner, J. H.,
2004, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2 Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia.(Przes³anki filozoficzne utopii A. Comte’a). [w:] „Archi-
wum historii i filozofii i myœli spo³ecznej nr 10. Filozofia i utopia. Studia z dziejów ideologii.”
(red.) B. Baczko, Z. Krawczyk, Z. Kuderowicz, A. Sikora, B. Skarga, J. Szacki, S. Treugutt,
A. Walicki, Warszawa: PWN, s. 179.

3 Vide: Skarga, B., 1979, Mill i Marcuse o polityce Comte’a. (Z dziejów interpretacji doktryny).,
[w:] „Archiwum historii filozofii i myœli spo³ecznej nr 25.”, Wroc³aw: Wydawnictwo Pan,
Ossolineum.



66

zmu, jaki pojawi³ siê od czasów Ignacego Loyoli” (Mill), „jego najdziwniejsze i najza-
bawniejsze pomys³y”, „wynurzenia chorego umys³u” (Ritzer) „fantazja zapadaj¹ca
w pamiêæ” (Standley), „aberracja chorego umys³u” (Ko³akowski, Marcuse). Tymcza-
sem polityka pozytywna jest niezaprzeczalnie rozwiniêciem i konsekwencj¹ filozofii
pozytywnej i wy³¹czne jako taka mo¿e byæ postrzegana. S³usznie broni siê dziœ zasady,
¿e stwierdzenie choroby umys³owej nie dyskredytuje genialnej twórczoœci4. Szaleñ-
stwa Comte’a i potêga jego pism to bowiem dwie ró¿ne rzeczy.

Ma³o kto dziœ o tym pamiêta, jego prace zosta³y zlekcewa¿one i zapomniane
i tylko nieliczni dostrzegaj¹ wp³ywy Comte’a. A przecie¿ wiele jego za³o¿eñ, tak¿e
tych z zakresu polityki pozytywnej i religii Ludzkoœci jest dziœ ca³kowicie aktual-
nych, s¹ one niestety ignorowane, nie akceptowane. Tymczasem, jak zauwa¿a
Kaufmann, „kiedy zada siê sobie trud usuniêcia tu i ówdzie kurzu (Elias), w pra-
cach twórcy socjologii odnajduje siê zasadnicze idee s³u¿ce rozwojowi socjologii”5,
ale nie tylko. Warto w tym miejscu przytoczyæ tak¿e s³owa wybitnego myœliciela
Isaiaha Berlina, który stwierdza, ¿e „Comte jest zaiste wart wspomnienia i po-
chwa³y. By³ on myœlicielem bardzo powa¿anym przez swych wspó³czesnych, a je-
œli jego prace s¹ wspominane dziœ rzadko, to po czêœci wynika to z faktu, ¿e by³y a¿
nadto owocne”6.

Nie bêdê w tym miejscu omawia³ comte’owskie filozofii pozytywnej ani jego
teorii religii Ludzkoœci, co zosta³o uczynione gdzie indziej. Postaram siê jedynie
wskazaæ spo³eczn¹ rolê jego systemu oraz pokazaæ, ¿e wbrew licznym „niepowa¿-
nym opiniom powa¿nych badaczy” (Kozyr–Kowalski) nie by³ to tylko twór chore-
go umys³u, ale system, który w realny sposób przyczyni³ siê do przekszta³cenia
zastanej rzeczywistoœci spo³ecznej.

Republika Zachodnia i Zachodni Komitet Pozytywistyczny

Efektem oddzia³ywania filozofii pozytywnej, zw³aszcza zaœ religii Ludzkoœci,
mia³ byæ, w przeœwiadczeniu Comte’a „powszechny rozwój naprawdê nowo¿yt-
nych obyczajów jednoczeœnie pokojowych i racjonalnych”7, który mia³ siê przy-
czyniæ do wprowadzenia pomiêdzy wszystkie elementy Zachodu ¿ywio³owego
poczucia braterstwa. Mia³y one, bowiem zapewniæ jeden wspólny œwiatopogl¹d
i obyczaje, co zaœ mia³o sprawiæ, ¿e wreszcie realna stawa³a siê idea zjednoczo-

4 ¯eleñski (Boy), T., 1956, wstêp [w:] Rousseau, J., J., Wyznania, prze³o¿y³ i wstêpem opatrzy³
T. – ¯eleñski (Boy), Warszawa: PIW, s. 24.

5 Kaufmann, J.-C., 2004, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja jednostki i konstrukcji podmiotu,
t³.: K. Wakar, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s. 52.

6 Berlin, I., 2000, Cztery eseje o wolnoœci, t³.: D. Grinberg, D. Lachowska, J. £oziñski, Poznañ:
Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 106.

7 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o ca³okszta³cie pozytywizmu,
t³. J. K., B. Skarga, W. Wojciechowska, Warszawa: PWN, s. 281.
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nego Zachodu, i rozszerzenie cywilizacji zachodniej poza jego granice. A jak twierdzi
Comte: „pozytywizm jest jedyn¹ doktryn¹, która potrafi sprostaæ powy¿szej misji”8.
Tylko duch pozytywny i religia Ludzkoœci bowiem osi¹gn¹wszy doskona³oœæ i syste-
matycznoœæ s¹ zdolne przewodniczyæ tej odbudowie i ostatecznemu zjednoczeniu ca-
³ego Zachodu, a w koñcu i ca³ego œwiata. Co wszak bardzo istotne, to fakt, ¿e ³¹cz¹ca
go organizacja ma charakter „zachodnioeuropejski, a nie narodowoœciowy”9.

W centrum tej republiki Zachodu mia³a znajdowaæ siê Francja, której stolica
– Pary¿ – mia³a byæ jednoczeœnie stolic¹ ca³ego, zjednoczonego pod egid¹ nauki
i religii Ludzkoœci, Zachodu. Francja mia³a zawsze stanowiæ jego g³ówny oœrodek
i wiêŸ, a to zarówno za spraw¹ jej wy¿szych obyczajów i jêzyka, jak i po³o¿eniu
geograficznemu10. Jak przedstawia te pogl¹dy Comte’a Barbara Skarga: „Rewo-
lucyjny Pary¿ przoduj¹cy ca³ej Francji i œwiatu ma stworzyæ dyktaturê i utrzymaæ
j¹ tak d³ugo, a¿ siê wykszta³ci w³adza moralna i œwiecka, znikn¹ egoizmy narodo-
we, lokalne, klasowe, a¿ Zachód po³¹czy siê w jedn¹ federacjê eliminuj¹c¹ wojny
i rewolucje”11. Poza ni¹ mia³a ta republika obj¹æ tak¿e inne narody europejskie,
a zw³aszcza Angliê, Niemcy, Holandiê, W³ochy, Hiszpaniê, Portugaliê, oraz Grecjê
i Polskê, a w czasach póŸniejszych tak¿e Turcjê. „Zachód bowiem – pisze dalej
cytowana autorka – ma pierwszy stworzyæ uniê, w niej poszczególne pañstwa nie
bêd¹ przewy¿sza³y obszarem Belgii. Bêd¹ to pañstwa – miasta (cité)”12.

W celu zapanowania tego zjednoczenia pomocny mia³ byæ powo³any specjalnie
w tym celu Zachodni Komitet Pozytywistyczny z siedzib¹ w Pary¿u. W jego
pierwszym sk³adzie mia³o zasiadaæ oœmiu Francuzów, siedmiu Anglików, szeœciu
W³ochów i czterech Hiszpanów13. Jego zadaniem i obowi¹zkiem zarazem mia³o
zaœ byæ pracowanie nad dalszym rozwojem filozofii i religii pozytywnej, przetwa-
rzanie starych pojêæ oraz zak³adanie instytutów filozoficznych w celu kszta³cenia
nowych wspó³pracowników, a tak¿e szerzenie wychowania pozytywistycznego.
Jednym s³owem, przeobra¿enie ¿ycia praktycznego wed³ug zasad tej nowej religii.
I dlatego te¿, jak pisa³, pozytywizm i religia Ludzkoœci „musi domagaæ siê [...]
zupe³nej swobody wyk³adów i dyskusji”14. Dziêki temu zaœ bêd¹ w stanie przygo-
towaæ prawdziw¹ reorganizacjê ¿ycia umys³owego, potem moralnego, a wreszcie
i politycznego. Dlatego te¿ do trzydziestu cz³onków Komitetu nale¿y, jego zdaniem,
wprowadziæ tak¿e szeœæ wybitnych kobiet, dwie Francuzki i po jednej reprezen-
tantce ka¿dej zachodniej narodowoœci15.

8 Ibidem, s. 222.
9 Ibidem, s. 420.
10 Ibidem, s. 221.
11 Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia..., s. 218.
12 Ibidem, s. 219.
13 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 572.
14 Comte, A., 2001, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, t³. J. K., Kêty: Wydawnictwo ANTYK,

s. 73.
15 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 573.
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W celu zaœ zapewnienia tej jednoœci nale¿a³o, zdaniem Comte’a, oprócz wspól-
nej w³adzy, wspólnego kultu i religii, wprowadziæ równie¿ wspólne wojsko, a tak¿e
wspóln¹ monetê i jêzyk. Comte nie okreœli³ jednak jaki mia³ to byæ jêzyk, czy utwo-
rzony sztucznie, czy jeden z jêzyków europejskich. Nad ca³ym zaœ zjednoczonym
Zachodem mia³ powiewaæ jeden sztandar, który maj¹c „zarazem charakter za-
chodnioeuropejski i narodowy winien zast¹piæ dawne god³a”16. By jednak go okre-
œliæ potrzeba by³o wprowadziæ wpierw chor¹giew religijn¹, gdy¿ religia Ludzkoœci
mia³a nie tylko zjednoczyæ ca³¹ Ludzkoœæ, ale tak¿e i przede wszystkim nadaæ sens
i kierunek nowej polityce spo³ecznej. O tej chor¹gwi zaœ pisze Comte, co nastêpu-
je: „Usztywniona na podobieñstwo obrazu bêdzie przedstawiaæ na bia³ym tle Ludz-
koœæ uosobion¹ przez trzydziestoletni¹ kobietê trzymaj¹c¹ w ramionach syna. Na
drugiej stronie znajdzie siê œwiête has³o pozytywizmu: Mi³oœæ jako zasada, Po-
rz¹dek jako podstawa i Postêp jako cel. T³o bêdzie zielone, jest to, bowiem
barwa nadziei w³aœciwa dla god³a przysz³oœci”17. Jeœli zaœ chodzi o wspomniany
sztandar polityczny, to z tego samego wzglêdu „ta sama barwa jest równie¿ odpo-
wiednia [...]. Poniewa¿ bêdzie powiewa³ swobodnie, nie ozdobi go ¿adne malowi-
d³o, które zast¹pi umieszczony na szczycie osi pos¹¿ek Ludzkoœci. Podstawowa
dewiza zostanie rozdzielona na dwa has³a, a umieszczone po obu stronach zieleni:
jedno polityczne i naukowe brzmieæ bêdzie: Porz¹dek i Postêp, drugie – moralne
i estetyczne – ¯yæ dla innych”18. Jego skuteczne oddzia³ywanie zapewni zaœ to,
¿e pierwsze z nich przypadnie do gustu mê¿czyznom, drugie, bardziej uczuciowym
kobietom, które bêd¹ mog³y od tej pory poœwiêciæ siê szerzeniu nowej religii i idei
jednoœci Zachodu tak¿e na innych kontynentach, jako ¿e ta doktryna odpowiada,
zdaniem Comte’a, ludziom wszystkich ras i wszystkich klimatów.

Maj¹c, bowiem swe Ÿród³o na Zachodzie, ten ostateczny kierunek myœli, któ-
ry w koñcu zostanie przyjêty przez ca³y rodzaj ludzki, obejmowaæ bêdzie najpierw
te narody, które s¹ zwi¹zane z zachodnim pochodzeniem. Jednak, co podkreœla
„Wielka Istota nie bêdzie ca³kowicie ukszta³towana dopóki nie w³¹cz¹ siê w ni¹
wszystkie narz¹dy”19. Stopniowo zaœ rozszerzaj¹ce siê stale wp³ywy tej nowej
doktryny obejmowaæ bêd¹ coraz szersze krêgi tak, ¿e dostan¹ siê poza obrêb
rasy bia³ej. Ka¿da z nich zaœ mia³a przewidziane zadanie, odpowiednio do swych
zdolnoœci. Rasa bia³a bêdzie dominowaæ intelektem, rasa czarna – uczuciem, rasa
¿ó³ta aktywnoœci¹20.

Comte okreœli³ tak¿e dok³adny czas nawrócenia innych ras. G³ówny proces
tego przeobra¿enia mia³ siê, wed³ug niego, rozpocz¹æ jeszcze w XIX-ym stuleciu,
a jak pisa³: „Ju¿ w nastêpnym pokoleniu religia Ludzkoœci stanie siê powszechn¹.

16 Ibidem, s. 575.
17 Ibidem, s. 576.
18 Ibidem
19 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 578.
20 Vide: Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia..., s. 219-220.
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Siedem lat starczy, ¿eby nawróciæ monoteistów; dla politeistów i fetyszystów trze-
ba bêdzie poœwiêciæ lat trzynaœcie”21. Co jednak wa¿ne mia³o siê to dokonaæ drog¹
pokojow¹, gdy¿ Comte zdecydowanie wystêpowa³ przeciwko wszelkim akcjom
rewolucyjnym, wojnom, podbojom i kolonializmowi. Dziêki temu zaœ, realizacji ulec
mia³ ostateczny cel pozytywizmu, a mianowicie: ,,Reorganizacja spo³eczeñstw bez
Boga i bez króla jedynie za pomoc¹ normalnej przewagi uczucia spo³ecznego w
¿yciu tak prywatnym jak i publicznym, opartego na rozumie pozytywnym i dzia³al-
noœci realnej”22. Stanie siê tak zaœ nieuchronnie, gdy¿ jak twierdzi „ca³y kult pozy-
tywistyczny pozwoli wyraŸnie oceniæ, jak bardzo jednoœæ oparta na mi³oœci Ludzkoœci
przewy¿sza pod ka¿dym wzglêdem jednoœæ, któr¹ przynios³a mi³oœæ Boga”23.

Dlatego te¿ pozytywiœci powinni nak³oniæ wszystkie jednostki do dokonania
ostatecznego wyboru i opowiedzenia siê po stronie tego, co absolutne lub tego, co
wzglêdne, pomiêdzy daremnym poszukiwaniem przyczyn a rzeczywistym bada-
niem praw, miêdzy systemem arbitralnych woli, a daj¹cych siê dowieœæ konieczno-
œci. Jak pisze: „w imiê porz¹dku wzywamy, usilniej nawet ni¿ w imiê postêpu, tych
wszystkich, którzy chc¹ wydobyæ siê z katastrofalnych wahañ moralnych i intelek-
tualnych, aby wypowiedzieli siê wyraŸnie po stronie teologizmu lub pozytywizmu.
Obecnie, bowiem istniej¹ tylko dwa obozy: jeden zacofany i anarchiczny, gdzie
wœród nie³adu rz¹dzi Bóg, i drugi, twórczy i postêpowy, oddany na zawsze sprawie
Ludzkoœci”24.

Nawrócenie œwiata

Tak zorganizowana religia Ludzkoœci odmieni zatem, zdaniem Comte’a, ca³o-
kszta³t ¿ycia spo³ecznego jednostki. Sprawi bowiem, ¿e ¿ycie prywatne uzyska
ca³kowicie spo³eczny charakter, a ludzie ulegn¹ powszechnemu od tej pory prze-
konaniu, ¿e wszelkie dzia³ania winny mieæ na celu wy³¹cznie Ludzkoœæ i bêd¹ jej
s³u¿yæ. Jednym s³owem, sprawi, ¿e powszechnie obowi¹zuj¹c¹ stanie siê g³ówna
zasada ca³ej filozofii pozytywnej, a mianowicie: ¿yæ dla innych (vivre pour l’au-
trui), a jednostki zyskaj¹ s³uszne przekonanie, ¿e tylko ca³kowite oddanie siê w s³u¿bê
Wielkiej Istoty jest Ÿród³em prawdziwego pokoju, godnoœci i szczêœcia.

Bêd¹c przekonanym, ¿e religia Ludzkoœci stanie siê powszechn¹ i jedyn¹
panuj¹c¹ religi¹, twierdzi³ on jednoczeœnie, ¿e wy³¹cznie ona, g³osz¹c has³a roz-
woju i postêpu w imiê mi³oœci do Ludzkoœci, mo¿e byæ dŸwigni¹ zarówno moralno-
œci, jak i innych dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Dziêki niej „Zachód otworzy pole dla

21 Cyt. za: Gruber, H. o., 1897, ¯ycie i doktryna Augusta Comte’a, za³o¿yciela pozytywizmu.
Wed³ug badañ najnowszych, t³. ks. W³. M. Dêbicki, Warszawa: Nak³ad Redakcji NIWY, s. 223.

22 Ibidem, s. 245.
23 Comte, A, 1973, Rozprawa o duchu..., s. 532
24 Ibidem, s. 588.
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najszlachetniejszej dzia³alnoœci spo³ecznej opartej w nale¿yty sposób na prawdzi-
wej wiedzy. To naturalne dzia³anie bêdzie mia³o charakter prywatny, a jednocze-
œnie publiczny, narodowy i zachodnioeuropejski”25.

Do tego zaœ doprowadziæ mo¿e wy³¹cznie w pe³ni samodzielna, wszechstronna
i opracowana systematycznie doktryna pozytywistyczna, która bêd¹c doktryn¹ na-
ukow¹, w pe³ni dowiedzion¹ i racjonaln¹, jest zarazem jedyn¹, która mo¿e we w³aœci-
wy sposób po³o¿yæ nale¿yty fundament pod ¿ycie uczuciowe i spo³eczne. Fundamentem
tym zaœ jest w³aœnie oparta na wiedzy religia Ludzkoœci, która kieruj¹c wszystkie my-
œli, uczucia i czyny wszystkich ludzi ku Ludzkoœci, jako jedyna mo¿e doprowadziæ, i w
przekonaniu Comte’a, niechybnie to uczyni, do ostatecznego odrodzenia spo³eczeñ-
stwa we wszystkich jego przejawach, a wiêc w filozofii, sztuce i polityce. Jest to zaœ
mo¿liwe, gdy¿ jak s³usznie zauwa¿a Barbara Skarga „Pozytywizm jest nie tylko filozo-
fi¹, lecz tak¿e etyk¹ i polityk¹, jest systematyzacj¹ myœli, uczuæ i dzia³añ i w ten sposób
staje siê systemem uniwersalnym. Dziêki tej uniwersalnoœci odkrywa wewnêtrzn¹
jednoœæ wszystkich dziedzin ludzkiego ¿ycia, ³¹czy te¿ przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹
i przysz³oœci¹”26. Te zaœ zgodnie ze swymi za³o¿eniami bêd¹ j¹ wówczas badaæ i wiel-
biæ, a tak¿e i nade wszystko jej s³u¿yæ. „Nowa religia, – twierdzi Comte – poniewa¿
odznacza siê realizmem i u¿ytecznoœci¹, nie grozi jej wyrodzenie ani w kierunku asce-
tyzmu, ani kwietyzmu. Kieruj¹ca ni¹ mi³oœæ nie mog³aby byæ bierna. Pobudza ona
rozum, a zw³aszcza wyobraŸniê w tym celu jedynie, aby lepiej kierowaæ dzia³aniem.
Z niego w³aœnie wy³ania siê pozytywnoœæ, która w dalszym ci¹gu ogarnia dziedzinê
kontemplacji i uczuæ. Tym sposobem zadaniem naszego ¿ycia staje siê ci¹g³e doskona-
lenie naturalnego porz¹dku, pocz¹tkowo w dziedzinie warunków materialnych, a na-
stêpnie naszej w³asnej natury fizycznej, umys³owej i moralnej. Nastêpnie celem ¿ycia
staje siê moralny postêp osobisty, a zarazem rodzinny i spo³eczny, stanowi¹c tym sa-
mym g³ówne Ÿród³o osobistego szczêœcia i dobra publicznego. W koñcu polityka pod-
porz¹dkowana moralnoœci staje siê podstawow¹ umiejêtnoœci¹, dziêki której oddajemy
wszystkie wysi³ki s³u¿bie prawdziwej Najwy¿szej Istoty, stosuj¹c siê do ca³okszta³tu jej
w³asnych przyrodzonych praw”27.

I tak dochodzi Comte do ostatecznego urzeczywistnienia swych m³odzieñczych
marzeñ o stworzeniu nowego systemu, zdolnego wyprowadziæ ówczesne spo³e-
czeñstwo ze stanu kryzysu i umys³owej anarchii. W ostatecznej formie okreœla
te¿ cel tego systemu: reorganizacja spo³eczeñstwa bez Boga i bez króla. Ko-
dyfikuj¹c now¹ rolê kierownicz¹ nauki, przypisuje jej Comte to samo miejsce, jakie
w epoce teologicznej przypada³o teologii, a w epoce metafizycznej filozofii. Przez
to zaœ znacznie poszerza zakres jej dzia³ania, a tak¿e panowania. W ten sposób zaœ
religia nauki, maj¹ca za obiekt kultu ca³¹ Ludzkoœæ zajmuje w koñcu w sercach
ludzkich dawne miejsce bogów.

25 Ibidem, s. 579.
26 Vide: Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia..., s. 183.
27 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 584.
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Religia comteowska jak widaæ jest religi¹ ludzk¹, w której prawdziwego zna-
czenia nabiera has³o lewicy heglowskiej, zw³aszcza zaœ Ludwika Feuerbacha homo
homini Deus est. Cz³owiek jest w niej dla siebie swym w³asnym Bogiem, a ludz-
koœæ konstytuuje siê w pewnego rodzaju byt idealny, ugloryfikowany. Wa¿ne jest
jednak, ¿e czyni to ona nie w indywiduach, lecz w ci¹g³oœci wieków. Ludzkoœæ
ulega w niej wywy¿szeniu, absolutyzuje siê, staj¹c siê Wielk¹ Istot¹, gdy¿ jak pisze
Zofia Zdybicka: „okreœlaj¹c now¹ religiê jako kult Ludzkoœci, redukuje on Absolut
do ludzkoœci, a postawê podmiotu ogranicza do kultu”28. Sama ludzkoœæ staje siê
najwy¿sz¹ kategori¹ moraln¹, a wszystkie inne kategorie moralne od niej zale¿¹.
To w bêd¹cej przedmiotem tej religii ludzkoœci „konsoliduj¹ siê w sposób bezpo-
œredni trzy istotne cechy pozytywizmu: jego sprawca subiektywny, jego dogmat
obiektywny i cel aktywnoœci”29. Jak pisze Franciszek Indan „opiera zobowi¹zania
jednostki na pewnego rodzaju rzeczywistoœci podskórnej, która jednostkê przeni-
ka i przewy¿sza, na pewnego rodzaju wielkim Bycie, którym w ostatecznej anali-
zie jest ludzkoœæ”30.

Jego religia, bowiem i filozofia w ogóle mia³a wszak byæ, jak zauwa¿a Paul
Chauchard, „uogólnieniem i syntez¹ wyników naukowych, czyli po prostu wyja-
œnionym faktem”31. Okreœlaj¹c religiê jako kult Ludzkoœci, zredukowa³ on Absolut
do Ludzkoœci, a postawê jej podmiotu ograniczy³ wy³¹cznie do kultu. I tak zapewni³
podstawy do wyjaœnienia jej genezy i spo³ecznej roli, jedynej zreszt¹, jak¹ jej przy-
pisywa³. Definiuj¹c j¹ zaœ jako regulowanie indywidualnej natury i tworzenie wspólnej
p³aszczyzny dla poszczególnych jednostek, stworzy³ j¹ de facto na nowo, tyle, ¿e
tym razem na ludzkich podstawach, jedynych mog¹cych, jego zdaniem, zapewniæ
kompletn¹ i trwa³¹ harmoniê, bo opartych na mi³oœci do wewnêtrznego œwiata
ludzi i zewnêtrznego – ca³ej Ludzkoœci. Ta nowa religia musi wiêc nieuchronnie
zast¹piæ religiê chrzeœcijañsk¹. Jej podstawami nie s¹ ju¿ jednak, jak dawniej, obja-
wienia i sny, lecz jedynie rzetelne dowody, czyli odkrycia w dziedzinie nauki. Jego
religia Ludzkoœci nie jest ani „spontaniczna”, jak to by³o w epoce fetyszyzmu i po-
liteizmu, ani „objawiona”, jak w chrzeœcijañstwie, lecz „dowiedziona”. Na jej czele
zaœ stoj¹ nie prorocy, ale myœliciele i naukowcy – filozofowie, socjolodzy.

Dzia³alnoœæ arcykap³ana Comte’a

S¹dz¹c, ¿e wreszcie uda³o mu siê zatrzeæ przepaœæ miêdzy teori¹ i praktyk¹ i ¿e
dostatecznie ustali³ swe idee, co do pozytywistycznego przekszta³cenia spo³eczeñ-

28 Zdybicka, Z., 1978, Cz³owiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin: Wydawnictwo Wydzia³u
Filozoficznego KUL, s. 268.

29 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 507.
30 Indan, F., 1960, Pozytywizm etyczny Emila Durkheima, £ódŸ: PWN, s. 74.
31 Chauchard, P., 1968, Nauka i wiara, t³. O. Scherer, Pary¿: Editions du dialogue/ Znaki czasu, s. 14.
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stwa, przyst¹pi³ Comte do wprowadzania ich w ¿ycie. Pracuj¹c nad polityk¹ pozy-
tywn¹ zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹. W 1848 roku za³o¿y³
Towarzystwo Pozytywistyczne grupuj¹ce robotników, studentów i uczonych, a które,
jak pisze Marek Kucia, mia³o byæ „parti¹ k³ad¹c¹ fundament pod nowy ³ad spo-
³eczny przez wychowanie i nauczanie w myœl zasady Reorganizowaæ bez Boga
i króla, poprzez kult Ludzkoœci”32. Towarzystwo to mia³o te¿ byæ zwi¹zkiem dla
szerzenia oœwiaty i religii pozytywistycznej pomiêdzy ludem a ca³ym Zachodem.
Jego celem mia³a byæ praca dla ich triumfu za pomoc¹ debat, pism, prelekcji, me-
moria³ów do zgromadzeñ prawodawczych i rz¹dów, lecz co istotne bez ¿adnych
akcji rewolucyjnych, którym Comte siê sprzeciwia³. 19 paŸdziernika 1851 tak za-
koñczy³ on jeden ze swoich wyk³adów: „W imieniu przesz³oœci i wieków przy-
sz³ych teoretyczni i praktyczni s³udzy Ludzkoœci bior¹ teraz w godne swe rêce
kierownictwo powszechne spraw ziemskich, aby na koniec stworzyæ prawdziw¹
moraln¹, umys³ow¹ i materyaln¹ opatrznoœæ. Przy tem usuwaj¹ oni nieodwo³alnie
od supremacji politycznej wszystkich ró¿norodnych s³u¿alców Boga, zarówno ka-
tolików, jak i protestantów i deistów, jako ¿ywio³y wsteczne i szkodliwe”33.

Oprócz odczytów zajmowa³ siê tak¿e Comte pisaniem licznych memoria³ów
i okólników do w³adz i rz¹dów, og³asza³ odezwy do stronnictw i stowarzyszeñ na
ca³ym œwiecie. Nigdy bowiem nie zrazi³ siê tym, ¿e wielu spoœród jego uczniów
i zwolenników odwróci³o siê niego i g³oszonej przezeñ religii Ludzkoœci, uznaj¹c j¹
za godn¹ po¿a³owania aberracjê filozofa. Przeciwnie, by³ z tego zadowolony, gdy¿
twierdzi³, ¿e nie dojrzeli oni do przyjêcia nowej filozofii i religii pozytywnej. By³ te¿
przekonany, ¿e dziêki swej dzia³alnoœci arcykap³añskiej pozyska nowych zwolenni-
ków dla swego Koœcio³a. Dlatego te¿ rozsy³a³ listy do najpotê¿niejszych w³adców
tamtych czasów: cara Miko³aja I, wielkiego wezyra Pañstwa Ottomañskiego Re-
szyda Baszy, a tak¿e do genera³a zakonu jezuitów Beckxa. Wszystkich namawia³
do przyjêcia nowej religii i rozpowszechniania jej zasad. Wszystkie te okólniki zaœ,
co znamienne, sygnowa³ jako Twórca Religii Uniwersalnej, Wielki Kap³an Ludz-
koœci („The Founder of Universal Religion, Great Priest of Humanity”)34.

Poza tym udziela³ licznych wyk³adów z filozofii pozytywnej dla paryskiego pro-
letariatu, stworzy³ katechizm pozytywistyczny i stara³ siê przekonaæ konserwaty-
stów do nowej religii. W tym celu zreszt¹ systematycznie rozsy³a³ liczne listy i w³asne
pisma, o których mówi³, ¿e maj¹ tak¹ sam¹ wartoœæ, jak listy œwiêtego Paw³a.

32 Kucia, M., 1998, Comte Auguste [w]: Encyklopedia socjologiczna t I, Warszawa: Oficyna Na-
ukowa, s. 28.

33 Cyt. za: Gruber, H. o., 1897, op. cit., s. 255.
34 Coser, L. A., 1977, Masters of sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context, New

York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., s. 19.
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Koœció³ Pozytywistyczny w Brazylii

Pozytywizm Augusta Comte’a wywar³ donios³y wp³yw na ró¿norodne œrodo-
wiska. Jako doktryna o poznaniu i naturze myœli filozoficznej, po³¹czy³ siê z innymi
analogicznymi pr¹dami, które stawia³y sobie za cel podnoszenie znaczenia nauk
przyrodniczych i ich praktycznego zastosowania. Wraz z tymi pr¹dami pozyty-
wizm sta³ siê jednym z charakterystycznych nurtów filozoficznych, jakie rozwinê³y
siê w Europie w XIX wieku.

Spoœród najwierniejszych zwolenników Comte’a wy³ania siê postaæ leksyko-
grafa Émile Littré, który odrzuca³ jednak religiê Ludzkoœci. Inaczej rzecz siê mia³a
z Pierrem Laffite, który przyj¹³ w³aœnie ostatni etap filozofii mistrza. W Anglii po-
zytywizm Comte’a, wyj¹wszy now¹ religiê, bardzo siê rozpowszechni³, zyskuj¹c
takich zwolenników, jak filozof John Stuart Mill, czy inne, mniej znane postaci,
takie jak, G.H. Lewes, Harriet Martineau, Richard Congreve, za³o¿yciel Stowa-
rzyszenia Pozytywistycznego w Londynie.

Misje koœcio³a pozytywistycznego istnia³y w Hiszpanii, Anglii, Stanach Zjedno-
czonych i Holandii. Na jeszcze podatniejszy grunt trafi³ pozytywizm comteowski,
wraz z religi¹ pozytywistyczn¹, w krajach o mniej rozwiniêtej tradycji kulturowej
i pozbawionych ideologii w swoich d¹¿eniach do szybszego rozwoju. Zjawisko ta-
kie mia³o miejsce w Ameryce Po³udniowej, a g³ównie w Brazylii, ale tak¿e w Mek-
syku i w Chile, gdzie na rzecz pozytywizmu i szerzenia religii Ludzkoœci dzia³a³
Jorge Lazanique.

Pierwsze oznaki pozytywizmu w Brazylii siêgaj¹ roku 1850, kiedy to Manuel
Joaquim Pereira de Sá przed³o¿y³ pracê doktorsk¹ na wydziale fizyki i nauk przy-
rodniczych, w Szkole Wojskowej Rio de Janeiro. Do tej pracy przy³¹czy³y siê pra-
ca doktorska Joaquima Pedro Manso Sayão o cia³ach p³ynnych i praca doktorska
Manuela Pinto Peixoto o zasadach rachunku ró¿niczkowego. Ka¿da z nich jest
inspirowana filozofi¹ comteowsk¹35. Jednak¿e decyduj¹cy krok uczyni³ swoim
dzie³em Trzy filozofie, Luís Pereira Barreto (1840-1923), w którym opisa³ on filo-
zofiê pozytywistyczn¹ jako zdoln¹ do tego, by zast¹piæ z po¿ytkiem intelektualne
dowodzenie pozostaj¹ce w kraju w rêkach Koœcio³a katolickiego. Pereira Barreto
nie by³ ortodoksyjnym pozytywist¹, tak jak Miguel Lemos (1854-1917) i Raimundo
Teixeira Mendes (1855-1927), którzy wst¹pili w szeregi pozytywistów poprzez
matematykê i nauki œcis³e, studiuj¹c na Politechnice. Obaj dopatrywali siê w stwo-
rzonej przez Comte’a nauce podstaw polityki racjonalnej i przeczuwali, w swoich
filozoficznych uzgodnieniach, jak powie póŸniej sam Miguel Lemos, ostateczne
wspó³istnienie porz¹dku i postêpu36.

W roku 1876 powsta³o w Brazylii pierwsze stowarzyszenie pozytywistyczne, z
Teixeira Mendesem, Miguel Lemosem i Benjamin Constantem (1836-1891) na

35 Gianotti, J. A., Os Pensadores. Auguste Comte, [w:] http://www.cultrurabrasil.pro.br./comte.htm.
36 Ibidem.

Spo³eczna rola pozytywizmu Augusta Comte’a Religii Ludzkoœci



74

czele. Rok póŸniej, Teixeira Mendes i Miguel Lemos udali siê do Pary¿a, gdzie
poznali Émile’a Littré i Pierra Laffite. Miguel Lemos rozczarowa³ siê jednak pustk¹
littreizmu i sta³ siê ¿arliwym wyznawc¹ religii Ludzkoœci kierowanej przez Laffi-
te’a. Po powrocie do Brazylii za³o¿y³ Stowarzyszenie Pozytywistyczne Rio de Ja-
neiro i da³ pocz¹tek Pozytywistycznemu Apostolstwu Brazylii i Koœcio³owi
Pozytywistycznemu, których celem by³o formowanie wiernych i kszta³towanie opinii
poprzez stosowne interwencje w sprawy publiczne37.

Wœród tych interwencji, niew¹tpliwie zas³uguje na uwagê udzia³ pozytywistów
w ruchu republikañskim, choæ by³oby przesad¹ stwierdzenie, ¿e to w³aœnie pozyty-
wiœci og³osili kraj Republik¹ w 1889. Prawd¹ jest jednak, ¿e wp³ynêli oni na Kon-
stytucjê z 1891 roku. Dokona³o siê to zaœ g³ównie dziêki dzia³alnoœci brazylijskiego
polityka republikañskiego, a mianowicie Julie Prates de Castilhos, który urodzli³ siê
w 1859 roku i w sposób znacz¹cy przyczyni³ siê do uchwalenia w Brazylii konsty-
tucji, która by³a zainspirowana comte’owsk¹ filozofi¹ pozytywn¹38, a brazylijska
flaga zosta³a opatrzona jej g³ównym has³em Porz¹dek i Postêp. I w³aœnie na przy-
k³adzie brazylijskiej flagi narodowej widaæ pierwsze wp³ywy pozytywizmu w tym
kraju. Powsta³a ona w czasie proklamacji Republiki, i by³a dzie³em dwóch pozyty-
wistów brazylijskich: Miguel Lemosa i Texeira Mendesa. Z kolei kolory tej flagi
zosta³y jej nadane przez Decio Vilaresa i w obecnej formie przedstawiona zosta³a
przez Benjamina Constanta Botelho de Magalhaes, a 19 paŸdziernika 1889 oficjal-
nie zaakceptowana aktem nr 4 wczeœniej uchwalonej konstytucji39.

19 Cezara 93 roku kalendarza pozytywistycznego, a wiêc 11 maja 1881 roku
zosta³ powo³any do ¿ycia Pozytywistyczny Koœció³ Brazylii. Twórc¹ tego przed-
siêwziêcia by³ Miguel Lemos. Centralna siedziba tego koœcio³a, zwanego równie¿
Œwi¹tyni¹ Ludzkoœci, by³a pierwsz¹ tego typu budowl¹ powsta³¹ w celu przybli-
¿enia ludziom pozytywnej religii Ludzkoœci Augusta Comte’a i rozpowszechnienia
jej na ca³ym œwiecie40. 15 sierpnia 1891 brazylijski Apostolat Pozytywistyczny za-
inaugurowa³ dzia³alnoœæ pierwszej w Brazylii, ale tak¿e na œwiecie kaplicy poœwiê-
conej religii Ludzkoœci. Kaplica ta powsta³a na ulicy Benjamina Constanta pod
numerem 74, w Rio de Janeiro i po dziœ dzieñ, w sposób rygorystyczny i zgodny z
wol¹ i zaleceniami samego Comte’a, jest w niej praktykowana ta forma kultu ludz-
koœci41. Kaplica ta zreszt¹ powsta³a i zosta³a skonstruowana zgodnie z planami
samego Comte’a42.

37 Ibidem.
38 Boitex, Y., D., Barbera, Newton, Augusto Comte. The Founder of the Humanity Religion, [w:]

http://www.arras.com.br/igrposit/english/ac_11e.html..
39 Ibidem.
40 Silva, Oliveira, H. B. da, Positivist Church of Brazil [w:] http://www.arras.com.br/igrposit/en-

glish/igreja.html.
41 Boitex, Y., D., Barbera, Newton, Augusto Comte. The Founder of the Humanity Religion, [w:]

http://www.arras.com.br/igrposit/english/ac_12e.html.
42 Ibidem.
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W XX wieku powodzenie, jakim cieszy³ siê pozytywizm i religia Ludzkoœci
zmniejszy³o siê, lecz nie przesta³a ona istnieæ w ogóle i po dziœ dzieñ dzia³a w Bra-
zylii Pozytywistyczny Koœció³ Brazylii. Dzia³a on nieustannie od momentu powsta-
nia i choæ nie cieszy siê ju¿ takim powodzeniem jak sto lat temu, to jednak ma
w Rio de Janeiro, jak i w ca³ej Brazylii zreszt¹, wielu wyznawców, którzy regular-
nie, co niedzielê spotykaj¹ siê na wspólnych nabo¿eñstwach poœwiêconych Ludz-
koœci. Przed ka¿dym takim nabo¿eñstwem, czy te¿ ceremoni¹ przed Œwi¹tyni¹
Ludzkoœci odbywa siê uroczyste wci¹gniêcie na maszt flagi francuskiej oraz bra-
zylijskiej, czemu towarzyszy uroczyste odegranie hymnów obu krajów.

Salve lindo pendão da Paris é
Esperança... França,
Oh! Pátria Amada o Ocidente,
Idolatrada a Terra
Salve! Salve! (August Comte)
Dos filhos teus és
Mãe Gentil
Pátria amada
Brasil43

Samo nabo¿eñstwo obywa siê pod przewodnictwem kap³ana ludzkoœci, który
na pocz¹tku ka¿dego z nich wyg³asza nastêpuj¹c¹ mowê wstêpn¹:

Em nome da HUMANIDADE: o Amor por princípio e a Ordem por base;
o Progresso por fim.

Tens Senhora, tão grande potestade
Que quem a graça quer e a Ti não corre
Sem asas voar lhe quer a vontade.
A tua benignidade não socorre,
A quem T’implora só; com caridade
Frequentemente á suplica precorre.
Em Ti misericordia;
Em Ti piedade;
Em Ti magnifiçencia;

43 Silva, Oliveira, H. B. da, op. cit.
„Chwa³a Ci piêkna flago nadziei Pary¿ jest
O! Uwielbiona Ojczyzno Francj¹
Chwa³a! Chwa³a! Zachodem
Dla twych synów jesteœ Dobr¹ Matk¹ I Ziemi¹
Ukochana Ojczyzno
Brazylio
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Em Ti concorre
Tudo quanto no mundo
Há de bondade
Oh! Virgem-Mãe e Filha do teu filho!
A Ti, mais do que a nós mesmos,
Amemos sem cessar;
E a nós somente
O puro amor de Ti
Nos faça amar44.

Dalej nastêpuj¹ œpiewy przy akompaniamencie muzyki, po których kap³an wy-
g³asza kazanie, którego tematyk¹ s¹ problemy poruszane przez filozofiê pozytywn¹,
zw³aszcza zaœ te dotycz¹ce nauki i polityki pozytywnej. Na zakoñczenie ca³ej ce-
remonii zwracaj¹c siê do publicznoœci kap³an wyg³asza mowê koñcow¹, która brzmi
nastêpuj¹co:

Ergamos os nossos corações á HUMANIDADE e lhe testemunhemos o re-
conhecimento de que se sentem repletos pelos ensinamentos que acabamos
de receber.

Que estes frutifiquem em nossas mentes e que,ao sairmos deste recinto,le-
vemos a resolução feita de dedicar todos os nossos esforços a coadjuvar em
nós e em outrem a vitória final do ALTRUÍSMO sôbre o egoismo.

Rendamos graças especiais ao nosso AUGUSTO MESTRE e á sua IMA-

CULADA INSPIRADORA, aos quais devemos a revelação da HUMANI-

DADE e de sua sublime doutrina45.
44 Ibidem.

W imiê Ludzkoœci: Mi³oœæ jako zasada, Porz¹dek jako podstawa, Postêp jako cel.
W Tobie o Pani tyle anielskiej mocy,
¯e kto ³aski chce, a do Ciebie siê nie zwróci,
To tak, jakby pragn¹³ lataæ bez skrzyde³.
Twa ³askawoœæ nie zawiedzie tego,
Kto sam Ciebie b³aga.
W Twej dobroci czêsto wyprzedzasz b³agania.
W tobie ³aska,
W tobie troska,
W tobie wielkoœæ,
W tobie ³¹czy siê ca³a dobroæ tego œwiata.
O! Dziewico-Matko i Córko syna Twego!
Dla Ciebie raczej ni¿ dla nas samych
Niech mi³oœæ trwa nieustannie
A na nas niech sp³ynie czysta Twa mi³oœæ
Naucz nas mi³oœci.

45 Ibidem.
Wznieœmy nasze serca ku Ludzkoœci i przypieczêtujmy to przemieniaj¹c siê dziêki nauce,

któr¹ w³aœnie otrzymaliœmy.
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Zaœ zwracaj¹c siê do o³tarza mówi:

Que a tua palavra de vida, Oh! Santa HUMANIDADE, seja não somente
bem aceita e compreendida mas antes de tudo aplicada com zelo a todos os
atos de nossa vida pública e privada. Assim seja!46

Religia Ludzkoœci, ma jednak tak¿e swoich wyznawców w ojczystym kraju jej
za³o¿yciela, Augusta Comte’a, we Francji, gdzie w Pary¿u, na ulicy Payenne pod
numerem 5 znajduje siê Pozytywistyczna Kaplica. Podobnie jak wielka Œwi¹ty-
nia Ludzkoœci w Rio de Janeiro tak i ta powsta³a, choæ ju¿ po œmierci Comte’a,
œciœle wed³ug jego zaleceñ. Otwarcie jej zaœ zosta³o zainaugurowane w 1905 roku
przez propagatora religii Ludzkoœci w Brazylii, Raymundo Texeira Mendesa47.

Wp³yw Religii Ludzkoœci na rzeczywistoœæ spo³eczn¹ – od utopii do si³y
kszta³tuj¹cej rzeczywistoœæ

Wszystko to zdaje siê potwierdzaæ tezê, ¿e mimo i¿ stworzona przez Augusta
Comte’a religia Ludzkoœci pocz¹tkowo by³a traktowana bardzo pobie¿nie, to wy-
war³a bardzo du¿y wp³yw na przysz³e losy Europy, ale nie tylko, zw³aszcza, gdy
odnieœæ jego wizjê zjednoczonego Zachodu do wci¹¿ trwaj¹cego procesu posze-
rzania i pog³êbiania Unii Europejskiej. Oczywiœcie nie œmiem twierdziæ, ¿e to Au-
gust Comte by³ protoplast¹ zjednoczonej Europy, ¿e jego koncepcja by³a jedyn¹,
która siê do tego przyczyni³a, ani, ¿e dokona³o siê to w sposób zamierzony i œwia-
domy, jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, ¿e wiele konstytucji krajów Amery-
ki £aciñskiej zosta³o wzbogaconych o elementy jego teorii, w tym tak¿e jego
koncepcji religii Ludzkoœci. Wp³ywy jego filozofii widaæ tak¿e w dziewiêtnasto-
wiecznej Polsce, kiedy to w filozofii, literaturze a zw³aszcza polityce (!) realizowa-
no programy pracy u podstaw i pracy organicznej, oraz w Rosji, gdzie inspirowani
comte’owsk¹ koncepcj¹ Ludzkoœci, ideê Bogocz³owieczeñstwa tworzyli tacy fi-
lozofowie jak Miko³aj Bierdiajew, czy W³adimir So³owjow. Zaœ wiele lat po œmierci
Comte’a i ona straci³a charakter utopii. A to za spraw¹ tego, ¿e ca³a polityka spo-

Tak, by gdy opuœcimy to miejsce, owoce, które wyda w naszych umys³ach umocni³a w nas
powziête tu postanowienie, by poœwiêciæ ca³oœæ d¹¿eñ w³asnych i cudzych ostatecznemu zwy-
ciêstwu altruizmu nad egoizmem.

WyraŸmy szczególne wdziêcznoœæ naszemu mistrzowi Augustowi Comte’owi i jego nieska-
zitelnemu natchnieniu, którym zawdziêczamy objawienie nam Ludzkoœci i jej wznios³ej doktry-
ny.

46 Ibidem. O! Ludzkoœci Twój œwiêty œwiat nie bêdzie akceptowany i rozumiany dopóki pe³ni
troski nie przeniesiemy jej na nasze czyny prywatne i publiczne. Amen!

47 Boitex, Y. D., Barbera, Newton, Augusto Comte. The Founder of the Humanity Religion, [w:]
http://www.arras.com.br/igrposit/english/ac_12e.html.
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48 Kozyr-Kowalski, St., 2002, Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w
socjologii wspó³czesnej, [w:] http://hum.amu.edu.pl/~kozyr.

49 Aron, R., 2000, Opium intelektualistów, t³: Cz. Mi³osz, Warszawa: Wydawnictwo MUZA S.A.,
s. 310.

50 Berlin, Isaiah, 2000, Cztery eseje o wolnoœci, t³.: Daniel Grinberg, Dorota Lachowska, Jerzy
£oziñski, Poznañ: Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 106.

³eczna drugiej po³owy XX wieku by³a na zachodzie niczym innym, jak w³aœnie
prób¹ realizacji g³ównych za³o¿eñ comte’owskiej teorii, w tym i jego religii Ludzko-
œci. Wtedy to sta³y siê one podstaw¹ i g³ównym sk³adnikiem rzeczywistoœci pañ-
stwa opiekuñczego, przekszta³caj¹c siê po drugiej wojnie œwiatowej w praktykowane
przez zachodnich chrzeœcijañskich demokratów i socjaldemokratów zasady dzia-
³añ gospodarczych i spo³ecznych48. W tym to czasie kapitalizm by³ trzymany „na
³añcuchu”, a organizacje przedsiêbiorców-kapitalistów i pañstwo wyra¿a³y real-
noœæ koncepcji Comte’a. Gdy przyjrzymy siê uwa¿nie przywilejom robotników i pra-
cowników oraz ich wzajemnej relacji z pañstwem, to stwierdziæ mo¿na, ¿e realizuj¹
siê w nich za³o¿enia filozofa.

Dziœ zaœ naczelne idee religii Ludzkoœci widaæ najlepiej w realizowanej przez
wiêkszoœæ pañstw i narodów europejskich polityce tak gospodarczej, jak spo³ecz-
nej i kulturowej, której uwieñczeniem jest tworzenie, ci¹g³e poszerzanie i pog³êbia-
nie Wspólnoty Europejskiej, o której Comte tak bardzo marzy³. Elementy jego
koncepcji religii Ludzkoœci mo¿na jednak odnaleŸæ tak¿e w codziennym ¿yciu oraz
w obyczajach, zw³aszcza zaœ w nauce i bazuj¹cej na zasadach nowoczesnego
humanizmu moralnoœci. Przyk³adem tego zaœ niech bêd¹ choæby liczne, czcz¹ce
ludzkoœæ œwiêta, które, na co dzieñ obchodzimy, jak np. dzieñ matki, dzieñ dziecka,
œwiêto pracy czy te¿ Nowy Rok i Rok Mickiewiczowski. Wszystkie one realizuj¹
postulaty Comte’a i œwiadcz¹ dobitnie o tym, ¿e wbrew licznym opiniom, nie by³ to
tylko wymys³ chorego umys³u i „nigdy nie wykroczy³ poza rozmiary sekty”49.

Na zakoñczenie pragnê jeszcze raz zacytowaæ Isaiaha Berlina, który w nastê-
puj¹cy sposób podsumowuje wp³yw myœli Comte’a: „Idee Comte’a wp³ynê³y na
nasz sposób myœlenia w o wiele wiêkszej mierze ni¿ to siê zwykle s¹dzi. Nasze
ujêcie nauk przyrodniczych, materialnej podstawy ewolucji kulturowej, tego wszyst-
kiego, co okreœlamy jako postêpowe, racjonalne, oœwiecone, zachodnie, nasza wi-
zja powi¹zañ instytucji oraz publicznych symboli i ceremonii z ¿yciem emocjonalnym
jednostek i spo³eczeñstw, a w konsekwencji samo ujêcie historii wiele zawdziê-
czaj¹ jego teoriom i wp³ywom [...] wszystko co w jego charakterze i pracach
dziwaczne i utopijne, nie powinno przes³aniaæ nam jego zas³ug. Ojciec socjologii
nie jest w ¿adnym razie komiczn¹ figur¹, za jak¹ go zbyt czêsto uwa¿ano”50.
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Abstract

The social role of positivism and August Comte’s R of Humanity.

The article does not focus on the August Comte’s religion of humanity itself, but
on its social role and the influence it had on the social reality of the 19th century.

The author presents August Comte’s activity as “The Founder of Universal
Religion. Great Priest of Humanity” (Coser), and such effects of his activity as
creation of Western Posiyivist Committee, his vision of united Europe, and of the
whole world as well as his political and social actions.

There is focus on the influence that positivism and August Comte’s religion of
humanity has had in Brasil, the Latin America and other parts of the world, inclu-
ding France. It also shows how it affects social reality, especially when we consi-
der contemporary science, morality and social policy.
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Jan Domaradzki
(Poznañ)

Augusta Comte’a Religia Ludzkoœci. O ci¹g³oœci

w twórczoœci Augusta Comte’a

Nikt dziœ nie zaprzeczy, ¿e to August Comte okreœli³ wyraŸniej ni¿ wszyscy jego
poprzednicy, w tym tak¿e jego bezpoœredni mistrz – Henry Saint-Simon, zakres
przedmiotu nowej nauki spo³ecznej, socjologii, której de facto by³ twórc¹. To on
tak¿e po³o¿y³ fundamenty pod wszystkie dyscypliny szczegó³owe i kierunki tej¿e,
przedyskutowa³ obszernie metody naukowe, jakie mo¿na i nale¿y w tej nowej dzie-
dzinie wiedzy ludzkiej zastosowaæ, w tym g³ówn¹ zasadê myœlenia socjologiczne-
go: podporz¹dkowanie myœli i wyobraŸni obserwacji1. Lecz w³aœnie dlatego, ¿e na
plan pierwszy filozofii jego systemu wysuwa siê stworzona przezeñ nauka o spo³e-
czeñstwie ludzkim, tak ma³o mówi siê w socjologii o drugiej stronie, a raczej drugiej
czêœci systemu myœlowego tego wielkiego myœliciela i filozofa, tj. o systemie poli-
tyki, zw³aszcza zaœ religii pozytywnej, choæ w przekonaniu samego Comte’a socjo-
logia, a wraz z ni¹ i ca³a nauka by³a tylko koniecznym wstêpem, niezbêdnym do
opracowania tych¿e. Jak pisa³: „Moja polityka nie tylko nie zostaje w sprzecznoœci
z moj¹ filozofi¹, lecz przeciwnie stanowi jej naturalny ci¹g dalszy. Filozofiê opraco-
wa³em w tym w³aœnie celu, ¿eby s³u¿y³a bezpoœrednio za podstawê polityce”2.

Nie da siê, bowiem ukryæ, ¿e stworzy³ on swoj¹ filozofiê po to, aby przygoto-
waæ politykê pozytywn¹ i ustanowiæ now¹ w³adzê duchow¹, na czele, której sam
zreszt¹ zamierza³ stan¹æ, obwo³uj¹c siê Twórc¹ Religii Uniwersalnej, Wielkim
Kap³anem Ludzkoœci (The Founder of Universal Religion, Great Priest of Huma-
nisty)3. Jak sam pisa³ w „Rozprawie o ca³okszta³cie pozytywizmu”: „Pozytywizm
z istoty swej sk³ada siê z filozofii i polityki, które z koniecznoœci s¹ nierozdzielne,
albowiem jedna stanowi podstawê, a druga cel tego samego systemu uniwersalne-
go, w którym inteligencja i poczucie spo³eczne zosta³y œciœle powi¹zane”4. Jego

1 Kozyr-Kowalski, St., 1999, Neoklasycyzm socjologiczny, Wstêp do: Kaczmarek, K., Prasocjo-
logia Œwiêtego Tomasza z Akwinu, Poznañ: Wydawnictwo Wydzia³u Teologicznego UAM,
s. 17-18; Berlin, I., 2000, Cztery eseje o wolnoœci, t³.: D. Grinberg, D. Lachowska, J. £oziñski,
Poznañ: Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 106.

2 Cyt za: Gruber, H. o., 1897, ̄ ycie i doktryna Augusta Comte’a, za³o¿yciela pozytywizmu. Wed³ug
badañ najnowszych, t³. ks. W³. M. Dêbicki, Warszawa: Nak³ad Redakcji NIWY, s. 247.

3 Coser, L. A., 1977, Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context, New
York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, s. 19.

4 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o ca³okszta³cie pozytywizmu,
t³. J. K., B. Skarga, W. Wojciechowska, Warszawa: PWN, s. 123.
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zdaniem bowiem filozofia pozytywna, a wiêc jedyna prawdziwa filozofia ma na
celu usystematyzowanie ca³ego ¿ycia, tak indywidualnego, jak i zbiorowego we
wszystkich jego przejawach, a mianowicie myœli, uczuæ i dzia³añ, którym odpowia-
daj¹ w³aœnie tworzone przez niego filozofia, religia i polityka. To zaœ sprawia, ¿e jak
s³usznie twierdzi Barbara Skarga: „filozofia Comte’a nie tworzy dwóch przeciw-
stawnych sobie logicznie i czasowo systemów, lecz jeden, i wydaje siê, ¿e tylko tak
mo¿na j¹ traktowaæ”5.

Wszystko zaœ dlatego, ¿e bezustanne, niezbêdne interweniowanie stanowi g³ówne
zadanie polityki. Jednak¿e, jak twierdzi³ „prawdziwe pojêcie o tej interwencji mo¿e
wyp³ywaæ wy³¹cznie z filozofii”6. Uwa¿a³ on, bowiem, ¿e ¿adna koncepcja, czyli
filozofia, nie powinna nigdy wyprzedzaæ zanadto swego zastosowania, ¿e wpierw
musi ulec wspomnianej ju¿, a jak¿e niezbêdnej systematyzacji i uporz¹dkowaniu
tak, by mog³y siê nañ oprzeæ wszelkie dzia³ania praktyczne. Dobra praktyka wy-
maga zaœ wczeœniejszego opracowania dobrej, tj. u¿ytecznej spo³ecznie, czyli zgodnej
ze zdrowym rozs¹dkiem, który nakazuje wpierw poszukiwaæ realnych rozwi¹zañ,
teorii. Pierwszym, wiêc krokiem do spo³ecznej reformy i zaprowadzenia nowego
³adu umys³owego musi byæ stworzenie jednolitego, powszechnie przyjêtego i ak-
ceptowanego systemu idei, który bêdzie od tej pory dominowaæ na pozosta³ymi.
Powodzenie tej reformy zale¿y jednak nie tylko od fascynuj¹cej idei, ale jak przed-
stawia te pogl¹dy Comte’a Ryszard Palacz, konieczny jest tak¿e nowy cz³owiek,
aby zaœ go wychowaæ, trzeba zmieniæ dog³êbnie istniej¹cy system nauczania i stwo-
rzyæ nowe programy7. Zdaniem Comte’a bowiem nie ma polityki, jeœli nie ma teorii
polityki, a ta wymaga sformu³owania odpowiedniej teorii moralnoœci.

Poniewa¿ jednak wszystkie dawniejsze systemy religijne skompromitowa³y siê,
zosta³y w wiêkszoœci rozbite i nie mog¹ liczyæ na powszechne uznanie, nale¿y
w ich miejsce stworzyæ now¹ filozofiê – filozofiê pozytywn¹, systematyzuj¹c¹ praw-
dy naukowe, które bêd¹c udowodnionymi s¹ przez to nie do odparcia i nie mo¿na
ich poddaæ w w¹tpliwoœæ. Tylko ta nowa filozofia i stanowi¹ca jej podstawê religia
Ludzkoœci jest, zdaniem Comte’a, zdolna dostarczyæ niezbêdnej podstawy ideowej
dla nowej polityki spo³ecznej, a wiêc i integracji spo³eczeñstwa, rozbitego na sku-
tek krytyki dotychczasowych systemów. Ta zaœ, dziêki akceptacji i uznaniu, jakie
sobie zdobêdzie stanie siê nieuchronnie nowo przyjêt¹ i powszechnie panuj¹c¹
religi¹, religi¹ nauki i cz³owieka – religi¹ Ludzkoœci.

Jan Szczepañski s³usznie zauwa¿a, ¿e ca³y system Comte’a od pocz¹tku d¹¿y³
do tego by stworzyæ, co zreszt¹ mu siê uda³o, realny program, którego celem by³o
stworzenie nowego, organicznego spo³eczeñstwa, równie spójnego jak spo³eczeñ-

5 Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia.(Przes³anki filozoficzne utopii A. Comte’a). [w:] „Archi-
wum historii i filozofii i myœli spo³ecznej nr 10. Filozofia i utopia. Studia z dziejów ideologii.”
(red.) B. Baczko, Z. Krawczyk, Z. Kuderowicz, A. Sikora, B. Skarga, J. Szacki, S. Treugutt,
A. Walicki, Warszawa: PWN, s. 223.

6 Comte, A, 1973, Rozprawa o duchu..,s.. 130.
7 Palacz, R., 1988, Klasycy filozofii, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, s. 207.
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stwo œredniowieczne, a filozofia pozytywna i stanowi¹ca jej podstawê socjologia
zosta³y przezeñ skonstruowane tylko jako niezbêdne etapy przygotowawcze, na
których spo³eczeñstwo ludzkie oprzeæ mia³o odt¹d ca³e swe ¿ycie spo³eczne, tak
doczesne, jaki i duchowe8. Wiedza socjologiczna ma wszak, wed³ug Comte’a, cha-
rakter praktyczny: zapewni bowiem powrót do harmonii spo³ecznej. Wszystko to
sprawia, ¿e nie mo¿na dzieliæ twórczoœci Comte’a na dwa ró¿nie okresy, gdy¿
Come od najm³odszych lat pragn¹³ uczyniæ z polityki naukê pozytywn¹, snu³ te¿
swoje pierwsze polityczne koncepcje. Jak zauwa¿a cytowana autorka: ”Systema-
tyzacja polityki wymaga uprzednio opracowania socjologii. Ta zaœ z kolei wymaga
opracownia calego systemu wiedzy, bez którego nie mo¿na okreœliæ natury tych
zjawisk, zakresu i metody ich badania. Zacz¹³ wiêc Comte od stworzenia owego
systemu wiedzy, czyli od tak zwanej przez siebie filozofii pierwszej, której ukoro-
nowaniem by³a socjologia. Nie zapomnia³ jednak ani na chwilê o g³ównym zamie-
rzeniu. Myœl o polityce le¿a³a zawsze na dnie opracowanego systemu [...] System
mia³ byæ podstaw¹ dla polityki. stopniowo polityka stawa³a siê jego koniecznym
uzupe³nieniem, jego integraln¹ czêœci¹, bez której system nie móg³ osi¹gn¹æ zamie-
rzonej uniwersalnoœci”9.

I w³aœnie to uznanie przez Comte’a filozofii pozytywnej i opartej na niej religii
Ludzkoœci za podstawowe, obok domowej i spo³ecznej, wiêzi spo³eczne stanowi
g³ówn¹ cechê drugiego okresu jego twórczoœci, w którym wszêdzie stawia on tê
now¹ religiê na czele. W przeœwiadczeniu filozofa, nowy stworzony przez niego
system sprawia, ¿e w sposób konieczny zbli¿a siê moment, w którym Ludzkoœæ
ca³kowicie porzuci b³êdne – teologiczne i metafizyczne – wyobra¿enia o œwiecie
i samej sobie. Jego zdaniem, bowiem, jak zauwa¿a Lucio Mendieta y Nuñez, pod-
czas gdy poprzednie religie bazowa³y na dogmatach, ta nowa, wielbi¹ca Ludzkoœæ
jest ide¹ œciœle pozytywn¹ i znan¹, jedyn¹ mog¹c¹ zostaæ nale¿ycie przez cz³owie-
ka poznan¹10. Kiedy bowiem zapanuje, co wydawa³o mu siê nieuniknione, Ludz-
koœæ, jako ca³oœæ zdobêdzie pe³n¹ œwiadomoœæ swego istnienia i swej wielkoœci.
Raz zaœ odkrywszy sw¹ wielkoœæ zacznie adorowaæ sam¹ siebie. I w³aœnie to
przekonanie stanowi podstawowy dogmat opartej na rozumie nowej religii Ludz-
koœci. Pozytywizm jest, wiêc w swej istocie religi¹, ale religi¹ o nowych treœciach,
nie jest bowiem religi¹ objawion¹, nie uznaje si³ nadprzyrodzonych. Ze spo³eczne-
go punku widzenia bowiem, w religii wa¿na jest tylko wiara, a nie jej taki lub inny
przedmiot. Wiara jest potrzebna, poniewa¿ bez niej spo³eczeñstwo i Ludzkoœæ ule-
ga rozk³adowi. Jej istnienie jest wiêc dla Comte’a oczywist¹ koniecznoœci¹, gdy¿,

8 Szczepañski, J., 1967, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa: PWN, s. 51.
9 Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia..., s. 182.
10 ... porque mientras los credos religiosos existentes se basan en dogmas incomparables, la huma-

nidad es una idea perfectamente positiva, conocida y analizada por la historia. Mendieta y Nu-
ñez, L., 1961, Homenajes. Augusto Comte – Emilio Durkheim – Manuel Gamio, México: Instituto
de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional, s. 25.
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w jego mniemaniu, nie mo¿na oddzieliæ teorii nauki i filozofii od religijnej czêœci jego
systemu.

Niestety dziœ tylko nieliczni dostrzegaj¹ te wp³ywy Comte’a i jeœli w ogóle siê je
wspomina, to tylko dlatego, ¿e „có¿ innego mo¿na zrobiæ z twórc¹ socjologii”11.
I jeœli nawet comte’owska teoria religii Ludzkoœci i jego polityki pozytywnej poja-
wia siê w podrêcznikach socjologii, to wspomina siê o niej zdawkowo, okreœlaj¹c
przy tym jako „jego najdziwniejsze i najzabawniejsze pomys³y”, „wynurzenia cho-
rego umys³owo”12. Dziwi¹ przy tym takie stwierdzenia jak nastêpuj¹cy pogl¹d
znanego i powszechnie cenionego badacza klasycznej myœli socjologicznej: „Ich
analiza prowadzi do wniosku, ¿e bezpiecznie bêdzie dla socjologii zapomnieæ o
wiêkszoœci [podkreœlenie – J. D.] dokonañ Comte’a i pójœæ w³asn¹ drog¹, zosta-
wiaj¹c jego koncepcje daleko w tyle”13.

Celem niniejszego artyku³u bêdzie zaœ w³aœnie przedstawienie i przypomnienie
comte’owskiej religii Ludzkoœci, nieod³¹cznej, zdaniem autora, tak dla ca³ej myœli
tego wielkiego filozofa, ale tak¿e, o czym powszechnie siê dziœ zapomina, dla ca³e-
go dorobku filozoficznego i socjologicznego.

Pozytywizm jako nowa forma religii

G³ównym postulatem Comte’a by³o przekonanie o niezbêdnoœci i spo³ecznej
u¿ytecznoœci religii14 dla prawid³owego funkcjonowania ogarniêtego anarchi¹
i chaosem spo³eczeñstwa. Jednak w przeciwieñstwie do dawnych czasów, kiedy
panowa³a filozofia teologiczna i wieloœæ antagonistycznych wierzeñ jedynie ta nowa,
stworzona przez niego religia mo¿e zapewniæ jednoœæ ca³ej Ludzkoœci. Jak twier-
dzi cytowany autor, systematyzuje ona bowiem wszystkie jej wierzenia i wyobra-
¿enia o sobie samej i œwiecie15. A jak zauwa¿a Barbara Skarga, religia comte’owska
„przestawa³a byæ czymœ absurdalnym i anachronicznym”, przeciwnie stawa³a siê
koncepcj¹ racjonaln¹, jedyn¹, któr¹ mo¿na by³o traktowaæ powa¿nie. Religia ta
jest, wiêc jednoœci¹ ogarniaj¹c¹ ca³¹ ludzk¹ egzystencjê. Jest tak zaœ, dlatego, ¿e
czci ona Ludzkoœæ jako ca³oœæ, a tym samym sprawia, ¿e na ni¹ skierowana jest
ca³a dzia³alnoœæ zarówno poszczególnych jednostek, jak i ca³ego spo³eczeñstwa,
które w ten sposób staje siê najwy¿szym idea³em i celem. Jak pisze autorka, to
„idea³, który trzeba poznawaæ (wychowanie), kochaæ (religia), upiêkszaæ (sztuki

11 Kaufmann, J.-C., 2004, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja jednostki i konstrukcji podmiotu,
t³.: K. Wakar, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s. 52.

12 Ritzer, G., 2004, Klasyczna teoria socjologiczna, t³.: H. Jankowska, Poznañ: Zysk i S-ka Wy-
dawnictwo, s. 81-83.

13 Ibidem, s. 83.
14 Kehrer, G., 1997, Wprowadzenie do socjologii religii, t³.: J. Piegza, Kraków, Zak³ad Wydawni-

czy „Nomos”, s. 36.
15 Mendieta y Nuñez, L., 1961, Homenajes..., s. 24.
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piêkne) i wzbogacaæ (produkcja) i który w ten sposób ca³¹ nasz¹ egzystencjê indy-
widualn¹, rodzinn¹ i spo³eczn¹, obejmuje swym najwy¿szym kierownictwem”16.

Religia ta jest religi¹ ludzk¹, w której prawdziwego znaczenia nabiera has³o
lewicy heglowskiej, zw³aszcza zaœ Ludwika Feuerbacha: homo homini Deus est.
Cz³owiek jest w niej dla siebie swym w³asnym Bogiem, a Ludzkoœæ konstytuuje siê
w pewnego rodzaju byt idealny, ugloryfikowany. Wa¿ne jest jednak to, ¿e czyni to
ona nie w indywiduach, lecz w ci¹g³oœci wieków. Ludzkoœæ ulega w niej wywy¿-
szeniu, absolutyzuje siê, staj¹c siê Wielk¹ Istot¹, gdy¿ jak pisze Zofia Zdybicka:
„okreœlaj¹c now¹ religiê jako kult Ludzkoœci, redukuje on Absolut do ludzkoœci,
a postawê podmiotu ogranicza do kultu”17. Sama Ludzkoœæ staje siê najwy¿sz¹
moraln¹ kategori¹, a wszelkie inne kategorie moralne od niej zale¿¹.

Religia Ludzkoœci Comte’a, jak pisze Ernesto Riva, opiera siê, bowiem na œwia-
domoœci, ¿e jakiekolwiek spo³eczeñstwo nie mo¿e byæ zbudowane jedynie na bazie
stosunków techniczno-naukowych, które nie przenikaj¹ w sferê uczuæ, emocji na-
miêtnoœci, ale wymaga istnienia zbioru doktryn moralnych i w³aœnie religijnych, na
których dopiero mog³oby siê oprzeæ i zakorzeniæ pos³uszeñstwo jednostek, których
pe³ne przyst¹pienie do tej nowej religii spo³ecznej musi umieæ przekszta³ciæ stosu-
nek biernego pos³uszeñstwa poddanego w aktywne uczestnictwo obywatela18. Dla-
tego w³aœnie na miejsce Boga stawia on Ludzkoœæ, pojêt¹ jednak jako zbiór bytów
przesz³ych, teraŸniejszych i przysz³ych, które przyczyniaj¹ siê do doskonalenia po-
rz¹dku uniwersalnego.

Wed³ug Comte’a religia nie rodzi siê jednak wy³¹cznie z potrzeby intelektu, lecz
tak¿e (lub przede wszystkim) z potrzeby uczuæ, a te s¹ warunkowane potrzebami,
które w danych okolicznoœciach, epoce i miejscu Ludzkoœæ okreœla, zwracaj¹c siê
ku samej sobie. Œwiadczy o tym fakt, i¿ choæ zale¿y ona od œwiata przyrody, od
jego praw fizycznych, chemicznych i biologicznych, to jednak zmienia ona ten œwiat
w³aœnie wed³ug swych w³asnych potrzeb. Jednostka, bowiem sama tworzy histo-
riê i sama jest jednym z je produktów. To dziêki rozwojowi i nastêpstwie pokoleñ
ludzki umys³ siê rozwija. Ale jednoczeœnie natura ludzka w swych zasadniczych
elementach pozostaje, wed³ug Comte’a, taka sama19.

I tak pozytywizm staje siê religi¹, w której nauka i filozofia wspó³pracuj¹ jako
œrodki s³u¿¹ce rozwojowi dyscypliny i zgodnoœci ca³ej Ludzkoœci, która stanowi¹c

16 Skarga, B., 1967, Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim, Warszawa: PWN, s. 137.
17 Zdybicka, Z., 1978, Cz³owiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin: Wydawnictwo Wydzia³u

Filozoficznego KUL, s. 268.
18 La religione dell’umanitá ... si basa sulla consapevolezza che qualunque socitá non puñ essere

costruita sulla base dei soli rapporti technico-scientifici, che non penetrano nella sfera dei senti-
mienti, delle emozioni, delle passioni, bensé richiede l’esistenza di un corpo di dottrine morali
e religiose sulle quali possa radicarsi l’obbedienza dei cittandi, la cui piena adesione a quella
religione civile deve saper trasfosmare il rapporto di passive subordinazione del suddito nell’at-
tiva partecipazione del cittadino. Riva, E., Filosofia e dintorni. Auguste Comte, [w:] http://
utenti.lycos/filosofiaedintorni/comte.htm.

19 Vide: Skarga, B., Ortodoksja i rewizja..., s. 58.
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odt¹d byt transcendentalny wobec indywiduów, gdy¿ z³o¿ony z wszystkich jedno-
stek ¿ywych, umar³ych i jeszcze nienarodzonych przeciwstawia siê pojêciu Boga,
ducha, rozumu, natury, jednym s³owem, wszelkim pojêciom teologicznym i metafi-
zycznym, staj¹c siê tym samym rzeczywistoœci¹ sui generis, jedynym w³aœciwie
dostêpnym cz³owiekowi œwiatem.

Jednak w przeciwieñstwie do dawnych religii przestaje ona byæ fikcj¹ i chi-
mer¹, gdy¿ tylko w niej ludzie ¿yj¹, tylko ona ich tworzy i kszta³tuje. Poza Ludzko-
œci¹, spo³eczeñstwem jednostka w ogóle nie istnieje. Sens zyskuje jedynie przez
¿ycie w spo³eczeñstwie, które zapewnia mu ci¹g³oœæ i cel. I w³aœnie, dlatego po-
winna ka¿da jednostka oddaæ siê w s³u¿bê Ludzkoœci, winna j¹ wielbiæ. Zawdziê-
cza jej bowiem wszystko. Jak pisze Evaristo de Moraes Filho, nie jest ona mo¿liwa
poza spo³eczeñstwem i istnieje tylko w nim i przez nie20. To ona umo¿liwia jednost-
kom rozwój, gdy¿ „jest najbardziej ¿ywa spoœród znanych nam istot, rozprzestrze-
nia siê coraz bardziej, zwiêksza sw¹ z³o¿onoœæ na skutek sta³ego nastêpstwa
kolejnych ludzkich pokoleñ”21. Cz³owiek zaœ tym ró¿ni siê od zwierzêcia, ¿e siê
doskonali, a czyniæ to mo¿e tylko ¿yj¹c w spo³eczeñstwie. A poniewa¿ spo³eczeñ-
stwo to dla niego Ludzkoœæ, st¹d jasnym dlañ by³o to, ¿e to do tej jedynie prawdzi-
wej Wielkiej Istoty odnosiæ siê bêdzie ca³e ¿ycie ludzkie, tak indywidualne, jak
i zbiorowe, we wszystkich swoich aspektach. Jednostki s¹ dlañ bowiem produk-
tem Ludzkoœci. Ich myœli, ich upodobania i sentymenty, ich wierzenia, zdolnoœci
i umiejêtnoœci – wszystko to, zdaniem Comte’a, zawdziêczaj¹ jednostki spo³eczeñ-
stwu – Ludzkoœci. Staj¹ siê one rzeczywistymi jedynie dziêki niemu, a wiêc to
spo³eczeñstwo, Ludzkoœæ jest bytem pierwotnym, jednostka zaœ wy³¹cznie czymœ
wtórnym. Wobec tego to ono powinno byæ punktem wyjœcia wszelkich rozwa¿añ i
dociekañ, a co za tym idzie w pe³ni zas³uguje na to, by oddawaæ mu czeœæ i poœwiê-
ciæ mu ten sam kult, jaki ongiœ przys³ugiwa³ urojonym bogom.

Tak, wiêc ta opozycja jednostki i spo³eczeñstwa, uniemo¿liwiaj¹ca zaprowa-
dzenie tego nowego kultu jest przezwyciê¿ana w³aœnie przez tê jedyn¹ prawdziw¹
religiê, która staje siê od tej pory najwy¿sz¹ form¹ ludzkiej samoœwiadomoœci, wiedz¹
jak na ten czas najpe³niejsz¹ i praktyk¹ ¿ycia. To jedynie dziêki niej jest mo¿liwa
realizacja pe³nej jednoœci, to w niej, bowiem dokonuje siê ca³kowita synteza myœli,
uczuæ i dzia³añ. To w bêd¹cej przedmiotem tej religii Ludzkoœci „konsoliduj¹ siê
w sposób bezpoœredni trzy istotne cechy pozytywizmu: jego sprawca subiektywny,
jego dogmat obiektywny i cel aktywnoœci”22.

20 no basta sentir de manera general que la cultura de nuestra inteligencia no es posible sino en
sociedad y por la sociedad, Moraes Filho, E. de, 1984, La sociología de los opusculos de Augusto
Comte, México: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional, s. 107.

21 Comte, A., op. cit., s. 513.
22 Ibidem, s. 507.
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Wielka Istota – Ludzkoœæ, Wielki Fetysz i Wielkie Œrodowisko

Pozytywizm comte’owski stwierdza, ¿e rozwój ludzkoœci jest histori¹ ludzkiego
rozumu, pracy wielu ludzkich pokoleñ, a tak¿e licznych prze³omów i rewolucji,
histori¹ nauki i teorii o œwiecie i sobie, któr¹ on sam tworzy. Jest to historia idei,
których oddzia³ywanie w sposób znacz¹cy wp³ywa na ca³e spo³eczne ¿ycie za-
równo jednostki jak i ca³ego spo³eczeñstwa, a która okreœla i determinuje ich po-
czynania. Jak ju¿ jednak wspomniano, jest to wytwór ca³ego spo³eczeñstwa,
wszystkich pokoleñ: zarówno tych przesz³ych, tych, które ¿yj¹ obecnie, jak i tych,
które dopiero siê narodz¹. Tak wiêc, jednostka tak w spo³eczeñstwie, jak w ogóle
w historii nie odgrywa ¿adnej znacz¹cej roli, jest niczym, abstrakcj¹. Dla Comte’a
bowiem, jak wiemy, najwa¿niejsze jest tylko spo³eczeñstwo, Ludzkoœæ rozumiana,
jako zbiór jednostek, bêd¹cych istotami historycznymi i w³aœnie spo³ecznymi. W hi-
storii zaœ wszystko rozwija siê zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez prawo
trzech stanów. To natomiast, co wykracza poza nie jest dla niego pozbawion¹
znaczenia przypadkowoœci¹. Istotne znaczenie ma bowiem tylko wola powszech-
na, wola nie poszczególnych ludzi, ale ca³ej Ludzkoœci. Wola ta zaœ prowadzi Ludz-
koœæ do poznania samej siebie, jako jedynej, rzeczywiœcie istniej¹cej realnoœci, ca³oœci
i celu. Tylko dziêki niej jednostka uœwiadamia sobie, ¿e jest czêœci¹ ca³oœci, Ludz-
koœci, ¿e przez ni¹ i dla niej ¿yje.

Warunkiem tego procesu uœwiadomienia jednostek jest oczywiœcie pozytywizm
i stanowi¹ca jego uwieñczenie religia subiektywna. Tylko dziêki nim Ludzkoœæ
pozna, ¿e nie ma nic potê¿niejszego ponad ni¹, ¿e ona jest prawdziwie Wielk¹
Istot¹, zdoln¹ zast¹piæ poprzednich bogów. Jak pisze August Comte: „Podczas gdy
dawny Bóg nie móg³ przyjmowaæ naszych ho³dów bez poni¿ania samego siebie
w swej dziecinnej pró¿noœci, nowy Bóg bêdzie przyjmowa³ tylko ho³dy zas³u¿one,
które bêd¹ zwiêkszaæ jego doskona³oœæ”23 . Przewy¿szaj¹c jednostki, spo³eczeñ-
stwo staje siê w ten sposób œrodkiem ciê¿koœci pozytywnej religii, a wielka idea
Ludzkoœci nieodwo³alnie ruguje ideê Boga, wprowadzaj¹c w jej miejsce jednoœæ
ostateczn¹, zupe³n¹ i trwalsz¹. Ten sta³y kult podnieci zaœ i uszlachetni wszyst-
kie ludzkie uczucia, rozjaœni i uczyni wielkimi myœli o Ludzkoœci, jednocz¹c tak¿e
wszystkie czyny. „Do tej prawdziwej Wielkiej Istoty (Grand Çtre), której cz³onka-
mi koniecznymi jesteœmy, – pisze – bêdzie siê odt¹d musia³o odnosiæ ca³e nasze
zbiorowe i indywidualne istnienie we wszystkich kierunkach, a wiêc: nasze bada-
nia, ¿eby j¹ poznaæ, nasze uczucia, ¿eby j¹ mi³owaæ, nasze czyny, ¿eby jej s³u¿yæ.
Ten ustawiczny kult ludzkoœci uszlachetni i oczyœci wszystkie nasze uczucia po-
krzepi i uzacni, wszystkie nasze czynnoœci...”24.

Wielk¹ Istotê stanowi¹, zdaniem Comte’a wszyscy ludzie. Wszyscy jednak nie
znaczy dla niego, ¿e tylko ¿ywi, ale w³aœnie wszyscy ludzie wieków minionych,

23 Ibidem, s.. 535.
24 Cyt za: Gruber, H., o., op. cit., s. 185-186.
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¿yj¹cych obecnie i ci, maj¹cy dopiero ¿yæ w przysz³oœci, gdy¿ dzia³aj¹ w niej dwa
niezbêdne rodzaje uczucia spo³ecznego, pierwsze zwi¹zane jest z ocen¹ solidarno-
œci aktualnie ¿yj¹cych, drugie z ocen¹ historycznej ci¹g³oœci, jako ¿e w ka¿dym
spo³eczeñstwie przodkowie maj¹ zawsze wiêkszy udzia³ ni¿ wspó³czeœni. Nie wszy-
scy jednak ludzie s¹ weñ w³¹czeni, a jedynie ci zdolni do asymilacji, czyli tacy,
którzy s³u¿¹ jej rzeczywiœcie i nie s¹ dla niej ciê¿arem. Tylko oni, bowiem, jak
zauwa¿a Skarga, zdobyli „œwiadomoœæ koniecznoœci wspó³¿ycia i solidarnoœci,
a œwiadomoœci tej towarzyszy uczucie wszechmi³oœci i wiary”25. Nowa religia spe³-
nia zaœ to zadanie zalecaj¹c wszystkim ludziom, aby poznawali i wys³awiali Ludz-
koœæ nie po to tylko, aby zyskaæ poczucie s³odkiego zadowolenia zwi¹zanego
z kontemplacj¹ uczuæ, lecz w³aœnie po to, by przysposobiæ wszystkich do jak naj-
lepszego pe³nienia swej wobec niej s³u¿by. Za jej spraw¹ najwa¿niejszym i zara-
zem najbli¿szym sercu ka¿dego indywiduum celem staje siê ca³kowite wcielenie
w Ludzkoœæ, co mo¿e siê dokonaæ poprzez pracê i s³u¿bê, a wiêc asymilacjê, czyli
„prze¿ywanie wszystkich jej minionych kolei losu, przeczuwanie jej przysz³ych prze-
znaczeñ i czynny wspó³udzia³ w ich przygotowywaniu”26.

Ludzkoœæ posiada bowiem, zdaniem Comte’a, historiê, w której sw¹ kulturê,
ca³e spo³eczeñstwo i byt, zarówno jednostkowy, jak i spo³eczny, ukszta³towa³ wy-
³¹cznie wysi³kiem wielu pokoleñ. Dziêki temu zaœ ¿yje ona wy³¹cznie dziêki pracy
i myœli wszystkich jej cz³onków. Wk³ad poszczególnej jednostki w kulturê i ¿ycie
spo³eczne jest, wszak niewspó³miernie ma³y, w porównaniu do tego, co otrzyma³a
ona od Ludzkoœci. Wszystko, co jednostka posiada jest, w jego przekonaniu, do-
robkiem wszystkich pokoleñ, a poniewa¿ Ludzkoœæ rozwija siê od wielu tysiêcy lat,
dorobek przesz³ych pokoleñ góruje w sposób konieczny nad wk³adami jednego
pokolenia. Jak pisze Gruber: „Im wy¿ej postêpuje ludzkoœæ, tem bardziej ¿ywa,
obiektywna jej czêœæ podlega czêœci umar³ej, subiektywnej, albowiem rozwój zale-
¿y od ca³oœci. St¹d zasada: Umarli dominuj¹ nad ¿ywymi”27. Jest tak zaœ dlate-
go, ¿e ka¿de spo³eczeñstwo ma w swym gronie wiêcej ludzi zmar³ych ni¿ ¿ywych
i to oni tworz¹ w nim liczniejsz¹ grupê28. Comte twierdzi³ jednak, ¿e relacja ta ma
charakter zwrotny, a to dlatego, i¿ jednostki ¿yj¹ce, o¿ywione poczuciem solidarno-
œci z ca³¹ Ludzkoœci¹ powinny, co zreszt¹ robi¹ w sposób czynny, oddawaæ na-
stêpnym pokoleniom to, co wziê³y darmo od poprzednich i tylko dziêki temu mo¿liwy
jest sta³y i ci¹g³y postêp i rozwój Ludzkoœci. To zaœ sprawia, ¿e ka¿da jednostka
przyczynia siê do pe³nej realizacji tego zadania, którym jest w³aœnie sta³y rozwój
i postêp. A w ten sposób, zdaniem Comte’a, jednostce uda siê w³¹czyæ w Ludz-
koœæ, zasymilowaæ. Dlatego te¿ wy³¹cznym celem ka¿dego poszczególnego cz³on-

25 Skarga, B., 1966, Comte, Warszawa: Wiedza Powszechna, s. 107.
26 Comte, A., op. cit., s. 534.
27 Gruber, H., o., op. cit., s. 187.
28 Vide: Kozyr-Kowalski, St., 2000, Socjologia, spo³eczeñstwo obywatelskie i pañstwo, Poznañ:
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ka spo³eczeñstwa bêdzie od tej pory „wyra¿anie naszej szczerej wdziêcznoœci za
jej [Ludzkoœci – J. D.] obecne i dawne dobrodziejstwa, które stanowi¹ zapowiedŸ
przysz³ych”29. Jednostka zaœ zyska o tym wiedzê jedynie dziêki osi¹gniêciom na-
uki, zw³aszcza zaœ socjologii, która jako jedyna mo¿e w nale¿yty sposób opisaæ tê
tak minion¹ jak i dokonuj¹c¹ siê dzia³alnoœæ i wspó³zale¿noœæ wszystkich, tworz¹-
cych Ludzkoœæ jednostek.

Ludzkoœæ jednak, mimo i¿ jest rzeczywistoœci¹ nadrzêdn¹, to jednak, zdaniem
Comte’a, zale¿y tak¿e od innych, zw³aszcza zaœ od œrodowiska, w którym siê roz-
wija i od elementów, które siê na nie sk³adaj¹, tj. zarówno od dzia³añ si³ zewnêtrz-
nych œwiata, jak i si³ j¹ tworz¹cych. Bêd¹c bowiem bytem najbardziej skomplikowanym
jest ona równie¿ bytem bardziej od innych uzale¿nionym. Dlatego te¿ do Wielkiej
Istoty doda³ tak¿e Comte Wielki Fetysz (Grand Fétiche) i Wielkie Œrodowisko
(Grand Milieu), które tak¿e mia³y w nowej religii stanowiæ przedmiot kultu. Mia-
nem Wielkiego Fetysza, jak to przedstawia Gruber, okreœli³ Comte Ziemiê razem
z systemem s³onecznym. Przez Wielkie Œrodowisko z kolei rozumia³ on prze-
strzeñ30. W ten zaœ sposób dokona³ Comte ostatecznej i pe³nej absolutyzacji Ludz-
koœci. A uczyni³ to, gdy¿, jego zdaniem, pozytywna religia w swym praktycznym
kulcie nie powinna siê ograniczaæ wy³¹cznie do wielbienia samej tylko Ludzkoœci.
Ta bowiem zale¿y tak¿e od innych jeszcze czynników i dopiero razem wziête przy-
czyniaj¹ siê do rozwoju Wielkiej Istoty. By³ on przekonany, ¿e religia ta musi ogar-
niaæ wszystko, co sprawia, ¿e Ludzkoœæ wci¹¿ wzrasta i siê doskonali. Dlatego te¿
nazwa³ te trzy przedmioty kultu pozytywistycznego trójc¹ pozytywn¹, triumwi-
ratem religijnym. Uzasadnia to zaœ w nastêpuj¹cy sposób: „Przedmiotem kultu
pozytywistów nie jest, jak u teologów istota absolutna, izolowana, niepojêta, której
istnienia nie daje siê ani dowieœæ ani porównaæ z czymkolwiek realnym. ¯adna
tajemnica nie powinna naruszaæ samorzutnej oczywistoœci znamionuj¹cej now¹
Najwy¿sz¹ Istotê. Bêdziemy mogli godnie j¹ opiewaæ, mi³owaæ i nale¿ycie jej s³u-
¿yæ wówczas jedynie, gdy bêd¹ nam dostatecznie znane prawa przyrodzone rz¹-
dz¹ce jej istnieniem”31. Te zaœ da siê poznaæ w³aœnie dziêki badaj¹cej i poznaj¹cej
je nowej nauce spo³ecznej – socjologii.

Pozytywistyczny kult osobisty i publiczny: kult kobiet i zmar³ych

Kult pozytywistyczny rozpada siê na prywatny i publiczny. Ten pierwszy zaœ,
dzieli siê dodatkowo na osobisty i domowy. Kult osobisty stanowi, zdaniem Com-
te’a, podstawê systemu. K³adzie on bowiem nacisk na czeœæ, jak¹ wszyscy ludzie
winni oddawaæ p³ci afektywnej, co przyczynia siê do uœwiadomienia sobie przez

29 Comte, A., op. cit., s. 535.
30 Vide: Gruber, H., o., op. cit., s. 187.
31 Comte, A., op. cit., s. 511.
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ka¿d¹ jednostkê roli uczuæ w ¿yciu zarówno indywidualnym, jak i przede wszystkim
zbiorowym. Specyfika kobiety polega zaœ na tym, ¿e w przeciwieñstwie do mê¿czyzny
przewa¿aj¹ w niej uczucia sympatii, które s¹ g³ównym Ÿród³em jednoœci. Kobiety s¹
czêœci¹ Ludzkoœci o najwy¿szym poziomie moralnym i w³aœnie ta ich tendencja do
przyznawania wiêkszej roli zmys³owi spo³ecznemu ni¿ osobistemu sprawia, ¿e „p³eæ
¿eñska stoi niew¹tpliwie wy¿ej od naszej”32. Dziêki temu zaœ, kobiety w sposób nieja-
ko naturalny bêd¹ przedk³adaæ ów nowy system ponad wszystkie inne, gdy¿ g³osz¹c
zasadê wy¿szoœci moralnoœci nad polityk¹, jest on zgodny z ich natur¹.

A jak twierdzi Comte, ta nowa doktryna mo¿e ustanowiæ nale¿yty kult Ludzko-
œci, wtedy jedynie, gdy wczeœniej ustanowi dwa kulty pomocnicze, niejako wstêp-
ne, a mianowicie publiczny i zarazem prywatny kult kobiety oraz kult zmar³ych.
Kultem kobiety zajmuje siê kult prywatny, który polega na czci, która pozytywiœci
oddaj¹ p³ci uczuciowej, uwa¿aj¹c ka¿d¹ kobietê za najdoskonalsz¹ przedstawiciel-
kê Ludzkoœci. Kultem zmar³ych z kolei poœwiêcaj¹ siê ludzie w kulcie publicznym,
we wspólnym manifestowaniu swego przywi¹zania i oddania Ludzkoœci.

Jedynie pozytywizm umo¿liwia w pe³ni wprowadzenie tych kultów, gdy¿ ujmuje
je w sposób ca³kowity w obrêbie ca³ej religii Ludzkoœci. Jak pisze: „Pozytywizm
sk³ania ludzkie umys³y i serca do nale¿ytego zorganizowania tak w ¿yciu publicz-
nym, jak prywatnym indywidualnego, a zarazem zbiorowego kultu p³ci ¿eñskiej
przez p³eæ mêsk¹”33. Kult ten zaœ wysuwa na czo³o wszystkich cnót kobiecych
czu³oœæ, ale równie¿ przyznaje nale¿yt¹ wartoœæ, charakteryzuj¹cej je czystoœci,
której prawdziwym Ÿród³em i istotnym przeznaczeniem jest szczêœcie i doskonale-
nie wszystkich jednostek, a tym samym ca³ej Ludzkoœci.

Kobiety wszak s¹ urodzone by kochaæ i byæ kochane, co sprawia, ¿e „je-
dyn¹ istot¹, przed któr¹ mê¿czyzna ugnie kolano, bêdzie kobieta”34. Kult ten wy-
p³ywa, bowiem z g³êbokiej wdziêcznoœci ka¿dej jednostki, wywo³anej przez ocenê
dobrodziejstw, jakich doznaje mê¿czyzna ze strony kobiety, zw³aszcza zaœ ze stro-
ny matki i ¿ony, których ³agodz¹cy na nich wp³yw, jest godny podziwu i kultu, jako
najwspanialsze uczucie spo³eczne. Kiedy zaœ zostanie to zrozumiane i przyswojo-
ne przez wszystkie jednostki, ka¿da kobieta stanie siê dla ka¿dego mê¿czyzny naj-
doskonalszym uosobieniem Ludzkoœci.

Pierwszym i najwa¿niejszym uosobieniem Ludzkoœci jest, jak dowodzi³, dla ka¿-
dego matka. Dzieje siê tak natomiast za spraw¹ tego, ¿e posiada j¹ ka¿dy, a odda-
j¹c jej czeœæ, rozwijamy w sobie uczucia szacunku. Dla pe³nego rozwoju uczuæ,
zw³aszcza zaœ przywi¹zania i dobroci, nale¿y dodaæ do pozytywistycznego kultu
kobiety tak¿e kult ma³¿onki i córki, które jak kult matki mog¹ byæ zarówno obiek-
tywne, to znaczy dotyczyæ kobiet ¿yj¹cych, jak i subiektywne, czyli dotyczyæ ko-
biet umar³ych, ¿yj¹cych tylko w pamiêci.

32 Ibidem, s. 372.
33 Ibidem, s. 427.
34 Ibidem, s. 428.
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Zaœ ze wzglêdu na moraln¹ niedoskona³oœæ mê¿czyzn kult ten, wyp³ywaj¹cy
z samorzutnej dla kobiet wdziêcznoœci stanie siê dla mê¿czyzn œrodkiem do osi¹-
gniêcia na ich wzór szczêœcia i doskona³oœci. Bêdzie to zaœ mo¿liwe dlatego, ¿e
umo¿liwia on rozwijanie i æwiczenie uczuæ czu³oœci i mi³oœci, a tym samym przy-
czynia siê do rozpowszechnienia uczuæ altruistycznych i ukochania Ludzkoœci. Jak
twierdzi Comte: „jedynie kult kobiety, pocz¹tkowo prywatny a nastêpnie publiczny,
mo¿e przygotowaæ cz³owieka do prawdziwego kultu Ludzkoœci”35.

Przyczyniaj¹c siê do zwalczenia egoistycznych popêdów i ciasnoty pojêæ, do
których z koniecznoœci prowadzi ¿ycie aktywne, sprawia on, ¿e mo¿liwy staje siê
kult ca³ej Ludzkoœci i moralne oddzia³ywanie jej na wszystkie jednostki. Wszak
dziêki niemu uczucia mi³oœci ulegaj¹ wzmocnieniu i rozwojowi, a „ci, którzy oddaj¹
im [kobietom – J. D.] stale tajemny, szczery ho³d, bêd¹ mogli, wspólnie dzia³aj¹c,
rozpaliæ szlachetne uczucia doprowadzaj¹c je do stanu jak najbardziej zbawienne-
go entuzjazmu”36. Przyjêty bowiem przez pozytywizm i religiê Ludzkoœci subiek-
tywny, czyli spo³eczny punkt widzenia pozwala na oddanie ho³du celom
przyœwiecaj¹cym p³ci ¿eñskiej, gdy¿ „kult prywatny winien byæ przygotowaniem
do kultu zbiorowego, a ten ostatni, bêdzie polega³ przede wszystkim na bezpoœred-
nim okazaniu wdziêcznoœci p³ci ¿eñskiej, która spontaniczne realizuje podstawow¹
zasadê zjednoczenia Ludzkoœci i jest g³ównym elementem w³adzy reguluj¹cej”37.
Oddaj¹c wszak czeœæ kobiecej czu³oœci i us³ugom wyœwiadczanym przez nie Ludz-
koœci, rozpowszechni siê altruizm i przeœwiadczenie o Ludzkoœci, jako jedynym
realnym bycie, przewy¿szaj¹cym ka¿d¹ jednostkê i dlatego w³aœnie zas³uguj¹cym
i wymagaj¹cym sta³ego kultu.

Niezbêdnym elementem wstêpnej fazy kultu Ludzkoœci jest, oprócz kultu ko-
biet, tak¿e kult ludzi zmar³ych. Jest on zaœ dla niej nieod³¹czny, gdy¿ „¿yæ razem ze
zmar³ymi jest jednym z najcenniejszych przywilejów Ludzkoœci”38. Religia ta bê-
dzie wiêc zachêcaæ wszystkie jednostki, by razem op³akiwa³y ukochane groby przy-
nosz¹c tym samym ulgê osobistym cierpieniom, ale tak¿e umacniaj¹c wiêzy z nimi
i miêdzy sob¹. Op³akuj¹c zmar³ych okazuj¹ oni bowiem wspólne uczucia.

Kult ludzi zmar³ych zaczerpniêty zosta³ z katolicyzmu. Bowiem i w tym jego
aspekcie zwraca mu Comte honor, gdy¿ to dziêki niemu ludzie ¿ywi¹ wdziêcznoœæ
i szacunek do minionych pokoleñ za ich wk³ad w cywilizacyjny rozwój ludzkoœci,
a tym samym sami d¹¿¹ do przewy¿szenia w tym wszystkich swoich poprzedni-
ków, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do dalszego jej postêpu. Dziêki temu z kolei
rozpowszechnieniu w spo³eczeñstwie ulega „chêæ jak najwiêkszego zbli¿enia siê
z Wielk¹ Istot¹, której cz¹stk¹ pragnie siê staæ ka¿dy”39.

35 Ibidem, s. 430.
36 Ibidem, s. 432.
37 Ibidem, s. 433.
38 Ibidem, s. 431.
39 Ibidem, s. 526.
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Oddawanie czci pamiêci wszystkich zmar³ych bêdzie zaœ, zdaniem Comte’a,
mia³o na celu, przede wszystkim, w³aœnie to rozwijanie w ka¿dej jednostce natural-
nego pragnienia, aby uwieczniæ swe istnienie jedynym sposobem, jaki jest rzeczy-
wiœcie dla ka¿dej z nich dostêpny, a mianowicie oddanie siê w s³u¿bê Ludzkoœci
i wy³¹czne jej s³u¿enie. Bowiem „za nieporównywaln¹ z niczym satysfakcj¹, któr¹
daje sta³e rozwijanie uczuæ spo³ecznych, najlepsz¹ nagrod¹ za w³aœciwe postêpo-
wanie bêdzie powszechne uznanie”40. Zaœ pod wp³ywem tego kultu, choæ zmar-
³ych, to wielce zas³u¿onych ludzi ka¿dy bêdzie chcia³ zas³u¿yæ siê tak, by zostaæ
nieodwo³alnie wcielonym w ten olbrzymi i wieczny byt. Ten zaœ sk³ada siê w
mniemaniu Comte’a „raczej ze zmar³ych ni¿ z ¿ywych”41. A jak pisze: „Pragnie-
niem ka¿dego jest, bowiem postêpowanie godne wspomnienia w pamiêci innych”42.
Dziêki temu zaœ kult ten rozpowszechni siê ca³kowicie, a ludzie bêd¹ pamiêtaæ o
innych, tak¿e tych ¿yj¹cych, a tym samym wielbiæ ca³¹ Ludzkoœæ, pozwalaj¹c im
jednoczeœnie spodziewaæ siê pe³nego weñ wcielenia.

Z koniecznoœci bowiem pracujemy dla naszych nastêpców, a zaspokojenie na-
szych g³ównych potrzeb zale¿y od poprzedników. A jest tak z tej prostej przyczyny,
¿e „w ka¿dym zjawisku spo³ecznym, zw³aszcza w nowo¿ytnoœci, przodkowie maj¹
wiêkszy udzia³ ni¿ wspó³czeœni”43. Jak uwa¿a „wszystko co posiadamy – ¿ycie,
maj¹tek, talent, wykszta³cenie, cechy charakteru, dobra materyalne, umys³owe,
spo³eczne, a nawet moralne – nale¿y do Ludzkoœci i od niej pochodzi”44. Najdo-
skonalsze i najpracowitsze nawet jednostki s¹, bowiem w stanie oddaæ Ludzkoœci
tylko niewielk¹ cz¹stkê z tego, co od niej otrzyma³y.

Kult domowy: dziewiêæ pozytywistycznych sakramentów

Kult domowy, co dla Comte’a typowe, stanowi naturalne przejœcie, ogniwo
poœrednie miêdzy kultem osobistym a publicznym. Sk³ada siê zaœ z dziewiêciu po-
zytywistycznych sakramentów, przygotowuj¹cych jednostkê do po³¹czenia jej
z Wielk¹ Istot¹. Jednoczeœnie maj¹ one wyró¿niaæ najwa¿niejsze fazy ludzkiego
¿ycia. Pierwszym z tych sakramentów jest przedstawienie, czyli pozytywistyczny
chrzest, drugim, wtajemniczenie w ¿ycie publiczne i ma on przede wszystkim
zapobiegaæ buntowi rozumu przeciwko sercu. Trzeci to sakrament przyjêcia, po-
legaj¹cy na uznaniu pe³noletnioœci jednostki i upowa¿nieniu jej do œwiadomej s³u¿by
Ludzkoœci. Czwarty to przeznaczenie, czyli wybór specjalnoœci, jak¹ chce siê
wype³niaæ w tej s³u¿bie. Pi¹ty, sakrament ma³¿eñstwa, wymaga ukoñczenia dwu-

40 Ibidem, s. 288.
41 Ibidem, s. 527.
42 Ibidem, s. 288.
43 Ibidem, s. 547.
44 Cyt za: Gruber, H., o., op. cit, s. 214.
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dziestu jeden lat i jest nierozerwalny nawet po œmierci jednego z ma³¿onków. Szó-
stym jest sakrament dojrza³oœci decyduj¹cy o tym, czy ktoœ mo¿e byæ wcielony
w Wielk¹ Istotê. Siódmy to sakrament odejœcia i uœwiêca on usuniêcie siê jed-
nostki ze sprawowanej funkcji spo³ecznej w wieku szeœædziesiêciu trzech lat. Ósmy
sakrament, przeobra¿enia, polega na wyjaœnianiu jednostce przez kap³ana jej eg-
zystencji subiektywnej w Wielkiej Istocie, maj¹cej siê dokonaæ poprzez ostatni z
sakramentów, a mianowicie sakrament inkorporacji, który nastêpuje siedem lat
po œmierci, a umar³y na skutek s¹du i postanowienia ¿yj¹cych zostaje uroczyœcie
wcielony w Wielki Byt45.

Œwiêta ku czci Ludzkoœci

Obie te formy kultu maj¹ zaœ swe odzwierciedlenie w licznych œwiêtach, które
z nich siê wy³aniaj¹. Ze wzglêdu jednak na charakter przedmiotu czci, czyli Ludz-
koœci i zasadniczych jej cech, a mianowicie jej trwa³oœci (statykê) i zmiennoœci
w czasie (dynamikê) trzeba, zdaniem Comte’a, wprowadziæ ich dwa rodzaje, glo-
ryfikuj¹c w nich na zmianê istnienie i dzia³anie spo³eczeñstwa, w taki sposób, by
osi¹gn¹æ sta³y rozwój obu tych elementów. Tylko razem stanowi¹ one prawdziwe
poczucie spo³eczne, a wiêc oba trzeba czciæ i st¹d w³aœnie koniecznoœæ obu ro-
dzajów œwi¹t. Dzieli je wiêc na œwiêta statyki spo³ecznej i œwiêta dynamiki spo-
³ecznej. Jak pisze: „Œwiêta statyki spo³ecznej bêd¹ ujmowaæ porz¹dek i pobudzaæ
instynkt solidarnoœci; œwiêta dynamiki spo³ecznej bêd¹ charakteryzowaæ postêp,
aby daæ jej [jednostce – J. D.] lepiej odczuæ ci¹g³oœæ Ludzkoœci”46. Œwiêta dyna-
miki spo³ecznej maj¹ bowiem za zadanie wielbiæ historiê i rozwój Ludzkoœci od
pocz¹tku jej trwania, œwiêta statyki zaœ przedstawiaj¹ jej stan obecny. I dopiero
wzi¹wszy je razem nowy, zapocz¹tkowany przez pozytywizm kult „staje siê w nich
bardziej konkretny i ¿ywy, polega, bowiem na gloryfikacji najlepszych wzorów in-
dywidualnych z ró¿nych faz wielkiej ewolucji”47. Ich celem zaœ jest „o¿ywienie
wszystkich epok minionych”48.

Najpowszechniejszym i najwspanialszym ze wszystkich œwi¹t w tej religii mia³o
byæ œwiêto Ludzkoœci, które na ca³ym Zachodzie mia³o rozpoczynaæ ka¿dy nowy
rok. W ten zaœ sposób mia³o zapewniæ jednoœæ przekonañ, co do zasadniczego
przedmiotu kultu, w taki sposób, ¿e bêdzie on móg³ byæ zastosowany do wszelkich
od³amów ludzkiego gatunku. Œwiêto to mia³o byæ uzupe³nione trzema œwiêtami
pomniejszymi, które dotyczyæ mia³y narodu, prowincji i miasta. Po tych zaœ podsta-
wowych obchodach ku czci zwi¹zków spo³ecznych nastêpowa³y uroczystoœci ce-

45 Vide: Gruber, H., o., op. cit., s. 192-193; Skarga, B., 1966, Comte..., s. 110.
46 Comte, A., op. cit., s. 522.
47 Ibidem, s. 524.
48 Ibidem, s. 480.
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lebruj¹ce cztery zwi¹zki rodzinne, ³¹cz¹ce ma³¿onków, rodziców z dzieæmi oraz
rodzeñstwo, uzupe³nione o œwiêto s³u¿by domowej49.

Œwiêta dynamiki z kolei, czciæ mia³y trzy wielkie fazy przesz³oœci: fetyszyzm,
politeizm i monoteizm, a kresem tych obrzêdów mia³o byæ œwiêto przysz³oœci.
Ka¿dy zaœ dzieñ, ka¿dego miesi¹ca poœwiêcony zosta³ jednemu z g³ównych przed-
stawicieli najwa¿niejszych faz rozwoju Ludzkoœci. Czeœæ nale¿y im siê zaœ z tego
powodu, ¿e „ka¿da z nich [faz rozwoju – J. D.] stworzy³a najdoskonalszy wzór
cz³owieka: staro¿ytnoœci, œredniowiecza i epoki ³¹cz¹cej te dwa poprzednie wiêza-
mi katolicyzmu”50. W ten sposób ustanowi³ Comte kult wielkich ludzi, czego efek-
tem by³o powstanie kalendarza pozytywistycznego, w którym ka¿dy miesi¹c zosta³
poœwiêcony jednemu z g³ównych przedstawicieli ró¿nych faz ewolucji Wielkiej Istoty.
S¹ zaœ nimi Moj¿esz (teokracja pocz¹tkowa), Homer (staro¿ytna poezja), Arysto-
teles (filozofia staro¿ytna), Archimedes (nauka staro¿ytna), Cezar (cywilizacja
wojskowa), Œw. Pawe³ (katolicyzm), Karol Wielki (cywilizacja feudalna), Dante
(nowoczesna epopeja), Guttenberg (nowoczesny przemys³), Szekspir (nowocze-
sny dramat), Descartes (nowoczesna filozofia), Fryderyk II (nowoczesna polity-
ka) i Bichat (nowoczesna nauka)51. Stanowi¹ oni trzynastu najznakomitszych, jego
zdaniem, mê¿ów w historii Ludzkoœci. Na patronów tygodni wyznaczy³ z kolei
najwa¿niejszych wspó³zawodników ka¿dego z owych trzynastu. Ka¿dy dzieñ po-
wszedni równie¿ zosta³ przez niego poœwiêcony znakomitoœci trzeciego rzêdu,
która w sposób znacz¹cy przyczyni³a siê do rozwoju danej dziedziny. Wszystko
zaœ, dlatego, ¿e czeœæ oddana ludziom wybitnym stanowi, w przeœwiadczeniu Com-
te’a, nieodzown¹ i wielce istotn¹ rolê w kulcie pozytywnym. W tym zaœ celu nale-
¿y, zdaniem Comte’a, utrzymaæ i udoskonaliæ katolicki zwyczaj nadawania imion
chrzestnych, gdy¿ przy ich pomocy wi¹¿e siê ¿ycie prywatne z ¿yciem publicznym.
W ten sposób, ¿e powo³uje siê ka¿d¹ jednostkê do naœladowania jednego z uœwiê-
conych wzorów.

Zdaniem Comte’a jednak same te œwiêta, wielbi¹ce Ludzkoœæ nie wystarcz¹.
W jego opinii nale¿y zorganizowaæ jednoczeœnie uroczyste potêpienie wstecznic-
twa52 . Coroczne œwiêta hañby przyczynia³yby siê równie¿ do wzmocnienia jed-
noœci Zachodu poprzez piêtnowanie zasad negatywnych, a tym samym wskazanie
w³aœciwych, zgodnych z now¹ religi¹.

Ca³y ten kult publiczny, dopóki pozytywiœci nie wytworz¹ sobie w³asnego stylu
budowlanego winien siê zaœ, wed³ug Comte’a, odbywaæ w œwi¹tyniach ju¿ istnie-
j¹cych. Tak¿e i w tej dziedzinie mia³a, bowiem nowa religia czerpaæ z osi¹gniêæ
religii minionych. Ich zaœ œwi¹tynie, s³u¿¹c nowej doktrynie, staæ siê mia³y z cza-
sem coraz bardziej bezu¿yteczne dla starych wierzeñ. „Prawdziwe œwi¹tynie Ludz-
koœci – pisze – zaczn¹ byæ wznoszone dopiero wraz z nadejœciem pokolenia, którego

49 Vide: ibidem, s. 523.
50 Ibidem, s. 244.
51 Vide: Gruber, H., o., op. cit., s. 197-205.
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powo³aniem bêdzie dostosowanie moralnej i umys³owej odnowy do ca³kowitej re-
organizacji politycznej. Do tej chwili nowy kult bêdzie siê pos³ugiwa³ gmachami
wzniesionymi dla kultu dawnego, w miarê, gdy bêd¹ one dobrowolnie opuszcza-
ne”53.

Religia Ludzkoœci jako obyczajnoœæ

Reorganizacja opinii i obyczajów oraz prze³amanie egoizmu przez altruizm, o któ-
re tak walczy³, a które s¹, jego zdaniem, podstaw¹ nowego porz¹dku spo³ecznego,
mog¹ siê wiêc dokonaæ tylko w imiê Ludzkoœci. I tak ka¿dy winien podporz¹dko-
waæ siê celom zbiorowym i im s³u¿yæ. Nie mo¿na tego jednak uczyniæ, dopóki nie
pozna siê tego, co gatunek stworzy³, jeœli nie przyjmie siê jego wiedzy za swoj¹
a jego d¹¿eñ za w³asne. I w³aœnie temu celowi ma s³u¿yæ nowa religia, która jak
wszelkie inne bêdzie jednoczyæ ludzi i porz¹dkowaæ ich ¿ycie. Tyle tylko, ¿e, jak
s³usznie stwierdzi³ Leszek Ko³akowski „bêdzie ona budziæ œwiadomoœæ wszystkie-
go, co wi¹¿e ich z Bytem Wy¿szym, bêdzie objaœniaæ ludziom ich obowi¹zki (nigdy:
uprawnienia), w odró¿nieniu od dawnych mitów, pozytywna religia zdo³a uzgodniæ
afektywne i intelektualne potrzeby ludzkie w doskona³ej harmonii”54.

Wola ta zaœ prowadzi Ludzkoœæ do poznania samej siebie, jako jedynej, rzeczy-
wiœcie istniej¹cej realnoœci, ca³oœci i celu. Tylko dziêki niej jednostka uœwiadamia
sobie, ¿e jest czêœci¹ ca³oœci, Ludzkoœci, ¿e przez ni¹ i dla niej ¿yje. To zaœ mo¿e siê
dokonaæ w³aœnie dziêki comteowskiej filozofii pozytywnej i stanowi¹cej jej uwieñ-
czenie religii Ludzkoœci. Dziêki nim bowiem Ludzkoœæ jako ca³oœæ pozna, ¿e nie
ma nic ponad ni¹, ¿e ona jest prawdziwie Wielk¹ Istot¹.

Jak ka¿da religia, tak¿e ta stworzona przez Comte’a musia³a mieæ swój do-
gmat, czyli systematyzacjê myœli, poprzez który by siê utwierdza³a i rozwija³a. Jak
twierdzi Barbara Skarga: „Dla Comte’a dogmatem tym powinna siê oczywiœcie
staæ filozofia pozytywna, dziêki niej bowiem zyska ona sobie miano religii nauko-
wej, dowiedzionej”55. Dogmatyka pozytywistyczna, opieraj¹c siê na zdobytej przez
Ludzkoœæ wiedzy, w tym przede wszystkim tej o spo³eczeñstwie ludzkim, bêdzie
odt¹d w stanie okreœliæ ca³oœæ zewnêtrznego porz¹dku œwiata, a tym samym za-
pewni jej jednoœæ. Wszak tylko prawdziwa nauka pozytywna – socjologia – po-
zwala „poznaæ naturê i stan prawdziwej Wielkiej Istoty, której pe³ny kult musi
znamionowaæ ca³e nasze ¿ycie”56.

52 Vide: Comte, A., op. cit., s. 245.
53 Ibidem, s. 530.
54 Ko³akowski, L., 1966, Filozofia pozytywistyczna.(Od Hume’a do Ko³a Wiedeñskiego), Warsza-

wa: PWN, s. 72.
55 Skarga, B., 1966, Comte ..., s. 103.
56 Comte, A., op. cit., s. 510.
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Szczególn¹ rolê w doktrynie nale¿y jednak przyznaæ metodzie subiektywnej,
która harmonizuj¹c wszelk¹ wiedzê podda³a teoriê praktyce, czyli tak wa¿nej dla
Comte’a spo³ecznej u¿ytecznoœci. Dziêki metodzie tej poznajemy Ludzkoœæ w jej
dzie³ach, a przez to kochamy j¹ i podziwiamy. W ten zaœ sposób metoda ta staje siê
podstaw¹, dogmatem w³aœnie religii pozytywnej, przynosz¹c pe³n¹ realizacjê idei
jednoœci. Przedstawiaj¹c, bowiem wszystko z ludzkiego punktu widzenia, przecho-
dzi ona nie od œwiata do cz³owieka, lecz przeciwnie, od cz³owieka do œwiata, meto-
da ta dowodzi w sposób œciœle naukowy przewagi serca nad umys³em, która to
zasada staje siê kolejnym dogmatem pozytywnym nauki nowoczesnej, której „ju¿
¿adne dyskusje sofistyczne obaliæ nie zdo³aj¹”. Jak pisze: „Nieodwo³alnie poœwiê-
cona badaniu Ludzkoœci, nauka stanie siê rzecz¹ prawdziwie œwiêta, bêdzie, bo-
wiem stanowiæ usystematyzowan¹ podstawê kultu. Ona jedynie bêdzie w stanie
zapoznaæ nas nie tylko z charakterem i stanem Wielkiej Istoty, ale równie¿ z jej
przeznaczeniem i kolejnymi tendencjami”57.

Opracowanie systemu wiedzy, czyli pozytywistycznego dogmatu jest jednak
tylko pierwszym warunkiem z tych, które winny byæ spe³nione, jeœli owa cudowna
religia ma zapanowaæ i zaprowadziæ na œwiecie harmoniê i jednoœæ ca³ej Ludzko-
œci. Jak pisze Barbara Skarga, ten jeden warunek zosta³ ju¿ jednak spe³niony. Dru-
gim jest zaœ, wed³ug autorki, rozpowszechnienie kultu pozytywistycznego, który
w sposób bezpoœredni oddzia³ywa³by na ludzkie uczucia i wyobraŸniê, pobudzaj¹c
je tym samym do dzia³ania i reorganizacji spo³eczeñstwa. Trzecim zaœ warunkiem
jest stworzenie odpowiedniego systemu politycznego, który bêd¹c zgodny z do-
gmatem i kultem, bêdzie zarazem prawdziwym ich celem zdolnym do przebudowy
spo³eczeñstwa58.

Ta nowa religia i zapocz¹tkowany przez ni¹ kult pozytywistyczny tym w³aœnie
ma siê ró¿niæ od kultu poprzedniego, teologicznego, ¿e nie czci siê w nim owej
Wielkiej Istoty wy³¹cznie, jak to mia³o miejsce w epokach wczeœniejszych, w celu
prawienia mu komplementów, lecz w tym, aby mu s³u¿yæ, jednoczeœnie doskonal¹c
siebie. Jak pisze Comte: „Kochamy j¹ [Ludzkoœæ – J. D.] mi³oœci¹ równie szla-
chetn¹, jak tkliw¹, która sk³ania nas do usilnych starañ o jej doskona³oœæ, a nie do
haniebnych pochlebstw”59. Jest to, bowiem relacja zwrotna. Z jednej strony do-
skonal¹c siebie, doskonalimy zarazem Ludzkoœæ, z drugiej natomiast tylko w niej
nasza indywidualna egzystencja nabiera sensu i umo¿liwia nam pe³ny rozwój. To
zaœ za spraw¹ tego, ¿e kult ów nie stawia sobie za cel dóbr materialnych, a wy³¹cz-
nie pewien idea³ ¿ycia, wspólny dla ca³ej Ludzkoœci, a tym samym „podnosi, krzepi,
uœwiêca nasze uczucia, nasze myœli i czyny”, staj¹c siê dŸwigni¹ postêpu. Pod-
staw¹ tego kultu jest natomiast wspomniana metoda subiektywna, gdy¿ tylko z jej
pomoc¹ religia mo¿e jednoczeœnie skupiæ siê zarówno na przedmiocie, jak i pod-

57 Ibidem, s. 517.
58 Vide: Skarga, B., 1967, Ortodoksja i rewizja..., s. 62.
59 Comte, A., op. cit., s. 521.
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miecie kultu, które w tej religii nie s¹ rozdzielone, lecz przeciwnie, s¹ tym samym.
Jest zaœ nimi Ludzkoœæ, a przez to mo¿e ona regulowaæ indywidualne natury po-
szczególnych jednostek i tworzyæ dla nich wspóln¹ p³aszczyznê. Tylko ona spra-
wia, ¿e „nasze kontemplacje odbywaj¹ siê œwiadomie wewn¹trz nas, wówczas,
gdy nasi poprzednicy usi³owali na pró¿no widzieæ na zewn¹trz to, co istnia³o tylko
w nich samych”60.

Jednak jak wielokrotnie powtarza³ sam Comte, ostatecznej racji, dla której na-
ukê powinno siê o¿ywiæ tak, aby sprosta³a spo³ecznym potrzebom Ludzkoœci, nie
mo¿na znaleŸæ w samej tylko nauce. Jedyn¹ realn¹ i skuteczn¹ podstaw¹ zjedno-
czenia ca³ej Ludzkoœci mo¿e byæ nie rozum, lecz jedynie uczucie, a uczuciem tym
mo¿e byæ wy³¹cznie mi³oœæ, mi³oœæ Ludzkoœci, a wiêc zasady altruizmu i humani-
zmu. Te uczucia powinny stanowiæ punkt centralny syntezy, a jak uwa¿a Etienne
Gilson „w³aœnie w pozytywizmie intelekt przyjmuje w³aœciw¹ sobie pozycjê uleg³o-
œci sercu”, a tym samym „umo¿liwia zbudowanie pe³nego systemu ludzkiego ¿ycia”61.
Wszelka polityka, a w szczególnoœci polityka spo³eczna musi siê, wiêc oprzeæ na
moralnoœci, której konieczn¹ podstaw¹ jest w³aœnie mi³oœæ Ludzkoœci. Comte do-
szed³, bowiem do przekonania, ¿e jednym z zasadniczych, jeœli nie najwa¿niejszych,
warunków ¿ycia spo³ecznego jest moralnoœæ, która stanowi zarazem jedn¹ z najsil-
niejszych wiêzi spo³ecznych. Jak pisze w „Rozprawie o duchu filozofii pozytyw-
nej”: „moralny punkt widzenia staæ siê musi ³¹cznikiem naukowym i regulatorem
logicznym wszystkich innych aspektów filozofii pozytywnej [...], tym samym wy-
wrze g³êboki wp³yw umoralniaj¹cy nie tylko na elitê intelektualn¹, lecz i na masy”62.
I tylko moralnoœæ, któr¹ w póŸniejszym okresie ¿ycia umieœci³ Comte jako etykê na
koñcu swej hierarchii nauk, mo¿e je ze sob¹ po³¹czyæ. Bez przeobra¿eñ moral-
nych, bowiem nie mog¹ siê dokonaæ zmiany w spo³eczeñstwie ludzkim, a tylko one
s¹ w stanie zapewniæ jednoœæ spo³eczn¹, gdy¿ opieraj¹c siê na wiedzy, wyprze-
dzaj¹ politykê. Jak twierdzi Barbara Skarga: „W ujêciu Comte’a metoda subiek-
tywna jest metod¹ wartoœciuj¹c¹ [bo odnosz¹c¹ siê do ludzkoœci – J. D.], ale
w³aœnie przez wprowadzenie do socjologii s¹dów wartoœci, socjologia mo¿e
siê staæ podstaw¹ polityki [podkreœlenie – J. D.]”63.

To poczucie spo³eczne jest konieczn¹ podstaw¹ wszelkiej zdrowej moralnoœci,
gdy¿ jedynie altruizm dostarcza si³y do hamowania osobistych, egoistycznych sk³on-
noœci. Wszak przypominaj¹c ludziom, ¿e to, co przechodzi granicê potrzeb nie-
odzownych, nale¿y do bliŸnich, utrzymuje on ten niszczycielski egoizm w ryzach
i sprawia, ¿e ca³kowite oddanie siê dobru wspólnemu jest dla ka¿dej jednostki Ÿró-
d³em prawdziwego pokoju, godnoœci i szczêœcia. Twierdzi Comte, ¿e „wy¿szoœæ tej

60 Cyt za: Gruber, H., o., 1897, op. cit., s. 191.
61 Gilson, E., 2001, Jednoœæ doœwiadczenia filozoficznego, t³. Z. Wrzeszcz, Warszawa: Wydawnic-

two Altaya, s. 184.
62 Comte, A., 2001, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, t³. J. K., Kêty: Wydawnictwo ANTYK,

s. 58-59.
63 Skarga, B., 1964, Pozytywizm i utopia..., s. 197.
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64 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 385.
65 Miœ, A., 2000, Filozofia wspó³czesna. G³ówne nurty, Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR, s. 22.
66 Comte, A., 1973, Rozprawa o duchu..., s. 544.
67 Ibidem, s. 547.

mi³oœci ujawni dostatecznie jedna tylko obserwacja, któr¹ potwierdzi ka¿da czuj¹-
ca jednostka: jeszcze lepiej jest kochaæ ni¿ byæ kochanym”64. W ten sposób zaœ
zosta³o sformu³owane podstawowe prawid³o pozytywizmu, które mia³o od tej pory
wyznaczaæ wszelkie dzia³ania ludzkie, a mianowicie ¿yæ dla innych (vivre pour
l’autrui). Sprawi ono zaœ, ¿e wszyscy ludzie odczuwaæ bêd¹ odt¹d tylko jedno
pos³annictwo: ¿e musz¹ kochaæ innych. W przeciwieñstwie jednak do wiêkszoœci
ówczesnych hase³ g³osz¹cych potrzebê zjednoczenia wszystkich ludzi, Comte’owi
nie chodzi³o o zwyk³¹ solidarnoœæ ludzk¹, któr¹ uwa¿a³ za has³o obiegowe. Jak
zauwa¿a Andrzej Miœ: „nie chodzi³o tylko o komunikacjê duchow¹, intelektualne
porozumienia, lecz o wspólnotê totaln¹, przejawiaj¹c¹ siê na wszystkich polach
ludzkiej egzystencji”65.

Niezbêdnym i koniecznym elementem wprowadzenia moralnoœci altruistycznej
jest zaœ, dla Comte’a, zniesienie pojêcia praw, które s¹ w jego mniemaniu absur-
dalne i niemoralne. Uzasadnia to zaœ tym, ¿e pojêcie prawa wynika z egoizmu.
Tak, wiêc jednostka nie posiada praw, ma tylko obowi¹zki spe³niania ró¿nych funk-
cji wyznaczonych jej przez spo³eczeñstwo, stosownie do swoich talentów i mo¿li-
woœci. Pisze o tym w sposób nastêpuj¹cy: „To zupe³ne odrodzenie polega przede
wszystkim na zast¹pieniu praw przez obowi¹zki, a to w celu podporz¹dkowania
zmys³u osobistego zmys³owi spo³ecznemu. Wyraz prawo musi byæ tak samo usu-
niêty z jêzyka polityki, jak wyraz przyczyna z jêzyka nauki”66. Powód tego jest zaœ
taki, ¿e w rzeczywistoœci jednostki nie posiadaj¹, zdaniem Comte’a, innych praw,
jak tylko prawa spe³niania swych obowi¹zków. Praw mog³yby siê one domagaæ
jedynie wówczas, gdyby zwróci³y Ludzkoœci to wszystko, co od niej otrzyma³y,
gdy¿, przypomnijmy: „w ka¿dym spo³ecznym zjawisku, zw³aszcza w nowo¿ytnoœci
przodkowie maj¹ wiêkszy udzia³ ni¿ wspó³czeœni”67. A poniewa¿ jest to niemo¿li-
we, wszelkie ludzkie prawo jest, jego zdaniem, zarówno niedorzeczne, jak i niemo-
ralne. Wszelkie gwarancje osobiste wyp³ywaj¹, wiêc jedynie z powszechnej
wzajemnoœci zobowi¹zañ, która jest moralnym odpowiednikiem dawnych praw.

Dziêki temu zaœ mo¿liwe stanie siê zrozumienie przez ka¿d¹ jednostkê roli, jak¹
winna ona pe³niæ w spo³eczeñstwie i w s³u¿bie Ludzkoœci. Tylko ona mo¿e te¿ staæ
siê podstaw¹ nowej religii – religii Ludzkoœci, która nie jest jednak niczym innym,
jak w³aœnie stanem harmonii miêdzy dwoma egzystencjami: indywidualn¹ – jed-
nostkow¹ i powszechn¹ – spo³eczn¹. Jak pisze Comte: „Nieunikniona wy¿szoœæ
moralnoœci opartej na dowodach nad moralnoœci¹ objawion¹ sprowadza siê do
ostatecznego zast¹pienia mi³oœci Boga przez mi³oœæ Ludzkoœci. Ta nowa zasada
wyklucza w równym stopniu metafizykê, co teologiê, poniewa¿ odrzuca wszelkie
rachuby osobiste i znajduje szczêœcie prywatne, a tak¿e publiczne, w ci¹g³ym i bez-
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poœrednim rozwijaniu uczuæ ¿yczliwoœci. Ca³a zdrowa moralnoœæ polega w istocie
na ukochaniu Ludzkoœci”68. Bez woli podporz¹dkowania siê i bez uznania tego
najwy¿szego autorytetu nie ma zaœ, zdaniem Comte’a, porz¹dku spo³ecznego, bez
którego z kolei nie jest mo¿liwy postêp i szczêœcie Ludzkoœci.

Podsumowuj¹c, stworzona, przez Auguta Comte’a religia Ludzkoœci mo¿e byæ
scharakteryzowana, jako religia mi³oœci, religia porz¹dku i religia postêpu. A to
dlatego, ¿e mi³oœæ szuka w niej porz¹dku i prowadzi do postêpu, porz¹dek konsoli-
duje i umacnia mi³oœæ oraz prowadzi Ludzkoœæ ku nieustannemu postêpowi, postêp
z kolei rozwija porz¹dek i prowadzi Ludzkoœæ ku altruizmowi, a wiêc mi³oœci.
Wszystko to wynika zaœ z g³ównego has³a pozytywizmu, które brzmi: Mi³oœæ jako
podstawa, Porz¹dek jako zasada i Postêp jako cel. Tylko ona bowiem mog³a
byæ, zdaniem Comte, jedyn¹ podstaw¹, która w sposób realny mog³a wyprowadziæ
Ludzkoœæ z kryzysu, w jakim siê wówczas znajdowa³a69 , i doprowadziæ do zjedno-
czenia Europy, ale i ca³ego Zachodu. Tylko ona wszak mog³a pogodziæ ze sob¹
dwie g³ówne si³y tkwi¹ce w ka¿dej jednostce, a mianowicie rozum i serce. A to
dlatego, ¿e z jednej strony zezwala ona umys³owi na swobodne dociekania, bez
czego, Ludzkoœæ nie mog³aby siê rozwijaæ zarówno w sferze jednostkowej, jak
i zbiorowej – spo³ecznej, z drugiej zaœ odnosz¹c je wszystkie wy³¹cznie do Ludzko-
œci, poddaje je kontroli, ograniczaj¹c naturaln¹ tendencjê umys³u do nieograniczo-
nych spekulacji i dygresji. Dziêki temu z kolei uczucia spo³eczne wszystkich
cz³onków spo³eczeñstwa zostaj¹ zespolone i skupiaj¹ siê odt¹d na jednym celu,
a mianowicie s³u¿bie Ludzkoœci, co jest dla Comte’a jednoznaczne z moraln¹ re-
generacj¹, a ta z kolei doprowadzi do reorganizacji politycznej. ¯ycie spo³ecz-
ne jednak nie mo¿e byæ w nale¿yty sposób zrozumiane, bez wczeœniejszego
uœwiadomienia sobie, przez wszystkie jednostki, ale i przez ca³e spo³eczeñstwo,
istnienia medium, poprzez które siê one rozwijaj¹ i w którym trwaj¹70, czyli w³aœnie
Ludzkoœci.

Abstract

August Comte’s Religion of Humanity.

The aim of the article is to present August Comte’s theory of religion and,
especially, religion of humanity so characteristic for the latest period of his life.

68 Ibidem, s. 538.
69 Vide: Comte, A., 1957, A General View of Positivism, t³. J. H. Bridges, R. Speller and Sons, [w:]

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/comte.htm.
70 Ibidem.
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First of all, it is argued that it is a big mistake and dishonor for the founder of
sociology to divide his philosophy into two different and opposite parts: one – large-
ly accepted, in which he created his positive philosophy, invented a new social
science and coined the term “sociology”, and second, when he developed his sys-
tem of positive policy basing just on religion of humanity. The paper claims that
they cannot be split and, futhermore, that they are fully integrated whole and this is
the only way they should be treated.

Thus, August Comte’s religion of humanity is shown as a fully integrated sys-
tem of beliefs and practices which, in Comte’s opinion, was to substitute Catholi-
cism and all other religions and assure “order and progress”. There are also
presented such elements of his theory as religion as a basic social bond, his vision
of humanity as a Great Being, cult of women and the dead, dogmas of a new
morality – altruism, subjective method as a basic form of all knowledge and aban-
donment of all laws.
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Krzysztof Prêtki
(Poznañ)

Wybory parlamentarne 1989 roku jako element

transformacji ustrojowej w Polsce

7 kwietnia 1989 r. Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarnoœæ” podjê³a
decyzjê o powierzeniu kierownictwa kampani¹ wyborcz¹ Komitetowi Obywatelskie-
mu i rozbudowie jego struktur poprzez utworzenie komitetów regionalnych. Mia³y za-
j¹æ siê opracowaniem list kandydatw, wy³onieniem przedstawicieli „Solidarnoœci” do
komisji wyborczych oraz agitacj¹ wyborcz¹. Decyzja KKW spotka³a siê z krytyczn¹
ocen¹ czêœci dzia³aczy „Solidarnoœci”, którzy uwa¿ali, ¿e Komitet Obywatelski nie jest
cia³em wystarczaj¹co reprezentatywnym do wystêpowania w imieniu opozycji1.

W dniu 8 kwietnia 1989 roku odby³o siê posiedzenie Komitetu Obywatelskiego
„Solidarnoœæ”, który wywodzi³ siê z powo³anego 18 grudnia 1988 r. Komitetu Oby-
watelskiego przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ”, maj¹ce ustaliæ strategiê
obozu solidarnoœciowego w obliczu wyborów parlamentarnych. Powsta³y dwie
koncepcje tworzenia list wyborczych.

Pierwsza koncepcja zmierza³a zdaniem publicysty Tomasza Wo³ka „do stworzenia
zwartej ideowo w¹sko zakrojonej dru¿yny Wa³êsy w postaci odgórnie skonstruowane-
go klosza rozpostartego nad ca³¹ opozycj¹ i zapewniaj¹cego absolutn¹ dominacjê jed-
nemu tylko œrodowisku, skupionemu wokó³ dawnych dzia³aczy Komitetu Obrony
Robotników”2. Zwolennikami tej koncepcji byli m. in. Bronis³aw Geremek, Jacek Kuroñ
i Lech Wa³êsa. Uwa¿ali oni, ¿e najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest utrzymanie jednoœci obozu
solidarnoœciowego, a próby jego rozszerzenia doprowadz¹ do jego rozpadu i pora¿ki
wyborczej. B. Geremek uzna³, ¿e „mimo istniej¹cych w opozycji ró¿nic trzeba d¹¿yæ
do utrzymania jednoœci ideowej, siêgn¹æ do wszystkich naszych zasobów. Najcenniej-
szym z nich jest s³owo Solidarnoœæ i treœæ, która siê za nim kryje. Trzeba przekonywaæ,
¿e moment jest wa¿ny, ¿e musz¹ ust¹piæ regionalizmy i partykularne interesy. Na pew-
no s¹ lepsze mo¿liwoœci organizowania kampanii wyborczej, ale nie ma czasu – Komi-
tet Obywatelski przekszta³cony w Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ” mo¿e nadaæ
sens kampanii, stworzyæ szansê, ¿e tych wyborów nie przegramy, ¿e suwerenna wola
narodu bêdzie spe³niona”3.

1 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002, s. 35-37.
2 T. Wo³ek, Tadeusz Mazowiecki – polityk zgody, (w:) Rodem z Solidarnoœci. Sylwetki twórców

NSZZ Solidarnoœæ, pod redakcj¹ B. Kopki, R. ¯elichowskiego, Warszawa 1997, s. 147.
3 Wybory pod firm¹ „S”. Dyskusja w Komitecie Obywatelskim, „Tygodnik Mazowsze”

z 12.04.1989, cyt. za: W. Turek, J. Zalesiñski, Z³ote rogi czapki z piór. Z publicystyki politycz-
nej 1986-1993, Gdañsk 1993, s. 52.
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Druga koncepcja zmierza³a do opracowania pluralistycznej listy, uwzglêdniaj¹-
cej równie¿ te ugrupowania opozycyjne, które nie bra³y udzia³u w obradach Okr¹-
g³ego Sto³u4. Zwolennikami propozycji poszerzenia zaplecza politycznego Komitetu
Obywatelskiego byli m. in. A. Hall, A. Strzembosz, T. Mazowiecki, J. Olszewski,
W. Chrzanowski, J. M. Rokita.

A. Hall zauwa¿y³, ¿e „istnia³y 3 modele tworzenia list wyborczych KO. Pierw-
szy: wybory firmuje „S”, która doprowadzi³a do tego prze³omu i ma prawo wysu-
waæ swoj¹ listê, ewentualnie zapraszaj¹c wybranych przez siebie opozycjonistów.
Nie uwzglêdnia to jednak zmian, jakie na politycznej mapie Polski zasz³y od 1981
roku.„S” ma na niej najwa¿niejsze miejsce, ale dziœ dzia³a o wiele wiêcej organiza-
cji. Drugi: Komitet Obywatelski bêdzie wybory jedynie formalnie firmowa³, a kan-
dydatury faktycznie ustali kierownictwo krajowe i regionalne „S”. Wreszcie trzeci,
do którego przekonywa³ Hall: Komitet Obywatelski zwróci siê z apelem o utwo-
rzenie koalicji na rzecz demokracji do ró¿nych œrodowisk i organizacji opozycyj-
nych, które wysun¹ kandydatów na pos³ów i senatorów. Pierwsza tura spe³ni rolê
prawyborów, dopiero potem, spoœród tych, którzy przejd¹, metod¹ consensusu wy³oni
siê wspóln¹ listê do drugiej tury. Te wybory – apelowa³ – powinny byæ sprawdzia-
nem, ¿e opozycja i „S” stosuj¹ g³oszone wartoœci demokracji i pluralizmu tak¿e wobec
siebie. Ideê Halla rozwin¹³ A. Strzembosz, proponuj¹c powo³anie przy Komitecie Oby-
watelskim Komitetu Politycznego, który zgrupowa³by ró¿ne od³amy opozycji. Koncep-
cjê powo³ania Komitetu Politycznego popar³ T. Mazowiecki. Proponowa³ jednak, by
znaleŸli siê tam przedstawiciele tylko tych organizacji, które akceptuj¹ platformê Okr¹-
g³ego Sto³u. Mazowiecki wzywa³ do zastanowienia siê, czym jest i ma byæ Komitet
Obywatelski, a tak¿e do wykszta³cenia struktur decyzyjnych”5.

 Ostatecznie za przyjêciem propozycji Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ
„Solidarnoœæ” zak³adaj¹cej wystawienie do wyborów jednolitej „dru¿yny Wa³êsy”
g³osowa³o 66 cz³onków Komitetu, 19 wypowiedzia³o siê za wnioskiem Halla budo-
wy szerokiej koalicji, 13 wstrzyma³o siê od g³osu.

Socjolog Andrzej Ma³kiewicz uwa¿a³, ¿e „ta arbitralna decyzja sta³a siê od razu
przedmiotem licznych kontrowersji, jednak póŸniejsze wydarzenia wykaza³y, ¿e w
ówczesnych warunkach by³a decyzj¹ optymaln¹, umo¿liwiaj¹ca zdobycie niemal
wszystkich mandatów, które by³y do zdobycia”6.

Publicysta Jacek WoŸniakowski w nastêpuj¹cy sposób komentowa³ sposób two-
rzenia list wyborczych: „Wolno uwa¿aæ, ¿e to niewystarczaj¹ca forma pluralizmu, ale
nie udawajmy, ¿e by³oby nas w tej chwili bez ciê¿kich szkód staæ na coœ wiêcej”7.

 A. Dudek wskaza³, ¿e „spór do jakiego dosz³o w ³onie KO zwiastowa³ narasta-
nie ró¿nic, które w pe³ni mia³y siê ujawniæ dopiero po 1989 r. Ju¿ wówczas jednak

4 M. Dehnel-Szyc, J. Stachura, Gry polityczne – orientacja na dziœ, Warszawa 1991, s. 37.
5 Wybory pod firm¹ „S”. Dyskusja w Komitecie Obywatelskim, op. cit., s. 52-53.
6 A. Ma³kiewicz, Wybory czerwcowe 1989, Warszawa 1994, s. 48.
7 J. WoŸniakowski, Po kolei, „Tygodnik Powszechny” z 14.05.1989.
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widaæ by³o pocz¹tek œcierania siê dwóch wizji przysz³oœci obozu solidarnoœciowe-
go. Pierwsza zak³ada³a stworzenie na jego bazie amorficznego, ale organizacyjnie
jednolitego ruchu obywatelskiego, o obliczu po czêœci socjaldemokratycznym, po
czêœci demoliberalnym, natomiast druga – faktyczn¹ parcelacjê obozu Solidarno-
œci na partie polityczne ró¿nych orientacji. Dla powodzenia obu tych projektów,
najistotniejsze znaczenie mia³a postawa Wa³êsy, dysponuj¹cego ostatnim s³owem
we wszystkich sprawach dotycz¹cych Solidarnoœci. Wiosn¹ 1989 r. w obliczu
wyborów, Wa³êsa uzna³ za rozs¹dniejsze poparcie koncepcji zwartej dru¿yny. Jed-
nak ju¿ po kilku miesi¹cach, kiedy okaza³o siê, ¿e kierownictwo owej dru¿yny wy-
myka mu siê z r¹k, sta³ siê zagorza³ym zwolennikiem pluralizacji ca³ego ruchu”8.

 K. Kny¿ewski uzna³, ¿e „powy¿szy spór mia³ po czêœci zwi¹zek z walk¹ o przy-
wództwo w obozie opozycyjnym, znajduj¹c swoje przed³u¿enie w konflikcie Wa³êsa –
Mazowiecki w okresie pierwszych wolnych wyborów prezydenckich w 1990 roku”9.

Publicysta Tomasz Wo³ek twierdzi³, ¿e „by³ to wa¿ny spór o sam¹ istotê i prak-
tyczny kszta³t rodz¹cej siê dopiero polskiej demokracji. Przysz³oœæ pokaza³a nieba-
wem, ¿e w¹ska koncepcja dru¿yny Wa³êsy niekorzystnie zaci¹¿y³a na dalszym
biegu spraw i sta³a siê praprzyczyn¹ póŸniejszej wojny na górze”10.

Kazimierz M. Ujazdowski uwa¿a³, ¿e „nie akceptuj¹c rodz¹cego siê w roku
1988 ruchu stowarzyszeñ i klubów opozycyjnych, jeszcze przez kilka miesiêcy po
okr¹g³ym stole opozycyjny establishment blokowa³ narodziny pluralizmu politycz-
nego. Nie dopuszczono na listy Komitetu Obywatelskiego ludzi, których wk³ad
w podziemn¹ dzia³alnoœæ opozycji, a niekiedy nawet samego zwi¹zku by³ ogromny.
Natomiast na listach kandydatów na pos³ów w czerwcu 1989 r. znalaz³o siê wiele
osób, którym opozycja zawdziêcza³a niewiele lub zgo³a nic”11.

B. Dobek-Ostrowska zadawa³a pytanie: „Jaki typ osób dominowa³ na listach
wyborczych Solidarnoœci” i odpowiada³a: „Warunkiem wejœcia do postopozycyj-
nego establismentu by³ zwi¹zek z opozycj¹ antysystemow¹. ̄ yciorysy wiêkszoœci
kandydatów by³y bardzo podobne: udzia³ w strajkach w 1980 roku, dzia³alnoœæ
w strukturach Solidarnoœci, internowanie lub wiêzienie, odcinanie siê od powi¹zañ
z parti¹ komunistyczn¹ i jej sojusznikami. Poza nielicznymi wyj¹tkami pos³owie
i senatorowie nie mieli innego doœwiadczenia politycznego ni¿ to, które uzyskali
w czasie dzia³alnoœci konspiracyjno-opozycyjnej. Tak wiêc podstawowym kryte-
rium naboru do elity parlamentarnej by³y zas³ugi w walce z komunizmem, tzw.
kombatanctwo, a nie umiejêtnoœci oraz profesjonalizm”12.

8 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, op. cit., s. 37.
9 K. Kny¿ewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa

1998, s. 82.
10 T. Wo³ek, Tadeusz Mazowiecki – polityk zgody, op. cit., s. 147.
11 K. M. Ujazdowski, Prawica dla wszystkich, Warszawa 1995, s. 31.
12 B. Dobek-Ostrowska, Polska i hiszpañska elita polityczna w okresie tranzycji do demokracji,

(w:) Elity polityczne w Polsce, pod redakcj¹ K. Pa³eckiego, Warszawa 1992, s. 89.
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 A. Ma³kiewicz uwa¿a³, ¿e „mimo arbitralnego trybu podejmowania decyzji po-
starano siê, aby dru¿yna by³a w miarê reprezentatywna dla ró¿nych nurtów opozy-
cji, akceptuj¹cych formu³ê kontraktowych wyborów. Obok dzia³aczy zwi¹zkowych
znaleŸli siê wœród kandydatów weterani walk z w³adz¹ ludow¹ w latach czterdzie-
stych, aktywiœci Komitetu Obrony Robotników, przedstawiciele demokratycznej
opozycji lat osiemdziesi¹tych, jak Ruch M³odej Polski i PPS ”13.

23 kwietnia 1989 roku Komitet Obywatelski zatwierdzi³ listê kandydatów na
pos³ów i senatorów oraz przyj¹³ program wyborczy.

Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ” opracowa³ platformê wyborcz¹, któr¹ og³o-
szono jako „Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”. Stwier-
dzono w nim m.in.:

„Wzywamy wszystkich do udzia³u w wyborach dlatego, ¿e widzimy po¿ytek, jaki
Polska mo¿e osi¹gn¹æ przez udzia³ si³ niezale¿nych w Sejmie i Senacie. To wa¿na
szansa na dziœ i na przysz³oœæ. Staj¹c do wyborów nie zamykamy oczu na nadal niede-
mokratyczny charakter systemu rz¹dzenia krajem i nie zamierzamy go uwiarygodniaæ.
Chcemy ten system zmieniaæ, dokonuj¹c tego w drodze ewolucyjnych przemian, wy-
korzystuj¹c tak¿e metody parlamentarne. Ju¿ z gór¹ czterdzieœci lat rz¹dy w Polsce s¹
niedemokratyczne i nie kontrolowane. Tegoroczne wybory nie uczyni¹ ich demokra-
tycznymi. Mog¹ jednak sprawiæ, ¿e odt¹d spo³eczeñstwo bêdzie kontrolowaæ rz¹dy
przez swych niezale¿nych przedstawicieli. Stanie siê tak, jeœli w obu izbach znajdzie siê
odpowiednia liczba wybranych przez nas osób. Naszym celem jest suwerennoœæ na-
rodu i niepodleg³oœæ kraju, naprawa Rzeczypospolitej. Chcemy d¹¿yæ do tego celu,
stosuj¹c metody legalnej dzia³alnoœci parlamentarnej walki politycznej”14.

 K. Kny¿ewski zauwa¿y³, ¿e „program wyborczy Komitetu Obywatelskiego
nie uwzglêdnia³ pogl¹dów szerszego spektrum politycznego opozycji, z³o¿onej ewo-
lucji ideowo-programowej, jak¹ przesz³a opozycja w latach osiemdziesi¹tych (cho-
dzi szczególnie o œrodowiska prawicowe). Jego formu³a by³a bardzo zawê¿ona;
zawiera³a rozbudowany pakiet postulatów spo³ecznych, których realizacja prze-
kracza³a ówczesne mo¿liwoœci gospodarcze pañstwa, a jednoczeœnie bardzo s³abo
by³a w niej wyeksponowana potrzeba ograniczenia roli pañstwa w ¿yciu publicz-
nym. W sensie organizacyjnym „Solidarnoœæ” bardziej wystêpowa³a z pozycji ru-
chu spo³ecznego ni¿ partii politycznej. Dopiero rozpad tej formacji ujawni³ bardziej
wyraziste opcje ideowo-programowe. Ówczeœnie, jak siê wydaje, wyobra¿ano sobie
politykê jako realizacjê etyki wartoœci w sensie weberowskim, co uzasadnia³o
monopol Solidarnoœci na reprezentowanie opozycji, która jawi³a siê wyborcom jako
monolit. G³ównym zadaniem sta³o siê utrzymanie jednoœci i zaprezentowanie jed-
nolitego frontu wobec w³adzy komunistycznej”15.

13 A. Ma³kiewicz, Wybory czerwcowe 1989, op. cit., s.48.
14 Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”, (w:) Polska wybory ’89, pod

redakcj¹ R. Ka³u¿y Warszawa 1989, s. 71-72.
15 K. Kny¿ewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, op. cit., s. 75-83.
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Komitet Obywatelski nie by³ jedyn¹ formacj¹ opozycyjn¹, która zdecydowa³a
siê na uczestnictwo w wyborach parlamentarnych. Podobn¹ decyzjê podjêli tak¿e
przywódcy Konfederacji Polski Niepodleg³ej, utworzonej 1.IX.1979 r., okreœlaj¹-
cej siê jako partia niepodleg³oœciowa o orientacji centroprawicowej16. Pocz¹tkowo
KPN zamierza³a d¹¿yæ do porozumienia z „Solidarnoœci¹”, ale propozycja 3 miejsc
na liœcie KO „Solidarnoœæ” by³a nie do przyjêcia dla tej partii. W konsekwencji
tego faktu KPN wystawi³ samodzielnie 16 kandydatów na pos³ów i 6 na senato-
rów. Konfederacja Polski Niepodleg³ej nie wyra¿a³a aprobaty dla kompromisu z w³a-
dzami komunistycznymi i by³a przekonana o wadliwoœci parlamentu wy³onionego
w trakcie wyborów kontraktowych. Jednoczeœnie jednak uwa¿a³a, ¿e jej udzia³
w wyborach by³ œrodkiem na drodze do ostatecznego celu, jakim by³o pokonanie
komunistów. Bardzo celnie istotê stanowiska KPN wobec wyborów przedstawi³
Krzysztof Król: „Potêpiamy wybory jako niedemokratyczne, uwa¿amy, ¿e nie
wy³oni¹ one reprezentacji spo³eczeñstwa, ¿e ani Sejm, ani powo³any przezeñ rz¹d
nie bêd¹ mia³y prawa reprezentowania Polaków. Idziemy jednak do wyborów, aby
uzyskaæ jeszcze jedn¹ platformê do walki z komunistami. Tak jak wykorzystywa-
liœmy ³awy s¹dowe w czasie procesu, tak gotowi jesteœmy wykorzystywaæ ³awy
sejmowe do g³oszenia naszych pogl¹dów”17.

Solidarnoœæ Walcz¹ca programowo przeciwna dialogowi i porozumieniom z re¿i-
mem, odmawia³a prawa reprezentowania opozycji przez Komitet Obywatelski „S”
oraz potêpia³a Lecha Wa³êsê i jego otoczenie za podjêcie dialogu. W sprawie wybo-
rów organizacja og³osi³a apel, którego adresatem mia³a byæ m³odzie¿: „nie zaczynajcie
¿ycia publicznego od udzia³u w niedemokratycznych wyborach”. Zawiera³ on wezwa-
nie do bojkotu wyborów. Mia³y one bowiem potwierdzaæ „³amanie zasady suwerenno-
œci narodu”18 . Program „Solidarnoœci Walcz¹cej” wyklucza³ ideê porozumienia:
„Chcemy aktywnie uczestniczyæ w procesie przezwyciê¿ania i wychodzenia z komu-
nizmu. Chcemy byæ tego procesu znacz¹cym czynnikiem – inicjowaæ opór i wspó³-
dzia³aæ z walcz¹cymi o prawa i sprawiedliwoœæ. Doceniaj¹c rolê kompromisu w
osi¹ganiu celów politycznych, odrzucamy mo¿liwoœæ porozumienia z komunistami –
oni wszelkie umowy ograniczaj¹ce ich w³adzê lekcewa¿¹ sobie i ³ami¹, gdy tylko mog¹”19.

Samuel P. Huntington uzna³, ¿e „bojkoty oznacza³y czêsto utratê pewnych oka-
zji, stanowi³y wybór bezproduktywnego wyjœcia zamiast znacz¹cego g³osu. Samo
uczestnictwo w kampanii wyborczej mog³o czêsto byæ okazj¹ – w zale¿noœci od
ograniczeñ wprowadzonych przez stronê rz¹dow¹ – do krytykowania rz¹du, mobi-
lizowania i organizowania zwolenników opozycji oraz odwo³ywania siê do szer-
szych rzesz ludnoœci. Stanowi³o bodziec do aktywnoœci politycznej, a systemy
autorytarne mog¹ zostaæ zmienione lub obalone wy³¹cznie na drodze aktywnoœci

16 M. Dehnel-Szyc, J. Stachura, Gry polityczne – orientacja na dziœ, op. cit., s. 127.
17 K. Król, KPN. Jeszcze jedna platforma walki, „Gazeta Wyborcza” z 15 maja 1989.
18 K. B. Janowski, Polska rok 1989. W krêgu refleksji nad zmian¹ polityczn¹, Kielce 1998, s. 78.
19 L. Wa³êsa, Droga do wolnoœci 1985-1990. Decyduj¹ce lata, Warszawa 1991, s. 133-134.

Wybory parlamentarne 1989 roku jako element transformacji...



106

politycznej. Gdy wybory by³y przeprowadzane z przynajmniej minimaln¹ uczciwo-
œci¹, opozycja na ogó³ uzyskiwa³a bardzo korzystne rezultaty. W najlepszych przy-
padkach odnosi³a zaskakuj¹ce zwyciêstwo i obala³a rz¹d”20.

Andrzej Walicki sformu³owa³ tezê, ¿e „typowy antykomunista, zw³aszcza pol-
ski, minimalizowa³ znaczenie zachodz¹cych przemian, nie wierzy³ bowiem w szcze-
roœæ intencji komunistów, w ka¿dym ich posuniêciu widzia³ d¹¿enie do utrzymania
lub umocnienia w³asnej w³adzy”21.

Publicysta paryskiej „Kultury” Leopold Unger opisywa³ punkt widzenia prze-
ciwników porozumienia z w³adz¹ komunistyczn¹ w nastêpuj¹cy sposób: „Uwa¿aj¹
oni, ¿e „Solidarnoœæ” da³a siê wci¹gn¹æ w pu³apkê, w system, ¿e posz³a za daleko
rezygnuj¹c z has³a niepodleg³oœci i zgadzaj¹c siê na tak szybki, czerwcowy termin
wyborów. Przeciwnicy czerwcowej daty uwa¿aj¹, ¿e pañstwo genera³a Jaruzel-
skiego dysponuje ogromnym i wyæwiczonym aparatem ludzkim i mechanicznym,
szerok¹ sieci¹ gazet, ma monopol na radio i telewizjê, ma nieporównanie wiêksze
mo¿liwoœci przeprowadzenia skutecznej kampanii wyborczej. Demokracja, powia-
daj¹, to nie tylko g³osowanie, ale przede wszystkim liczenie g³osów, a pod tym
wzglêdem strona rz¹dowa jest silniejsza, albowiem ma doœwiadczenie manipulo-
wania wszystkimi wyborami od 45 lat. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e opozycji grozi rozbi-
cie lub rozmycie, miêdzy innymi na tle faktu, i¿ rz¹d liczy na to, ¿e „Solidarnoœæ”
bêdzie pomagaæ w gaszeniu po¿arów spo³ecznych, ¿e wiêc sprzeniewierzy siê
swej misji zwi¹zkowej. Skutkiem tego bêdzie koniec legendy Wa³êsy i spadek jego
autorytetu, co bêdzie prawdziwym dramatem”22.

4 czerwca 1989 r. odby³y siê wybory kontraktowe do Sejmu oraz wolne wybo-
ry do Senatu. W pierwszej turze frekwencja wyborcza wynios³a 62,11%23 upraw-
nionych do g³osowania, co ze wzglêdu na ówczesn¹ sytuacjê polityczn¹ mo¿na
by³o uznaæ za zaskakuj¹co niski poziom. Wyniki pierwszej tury wyborów okaza³y
siê byæ wielkim sukcesem Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” i jednoczeœnie
olbrzymi¹ klêsk¹ koalicji rz¹dz¹cej. Kandydaci KO do Sejmu uzyskali 160 z 161
mo¿liwych do uzyskania miejsc w tej izbie parlamentu. Otrzymali oni 69,9% –
72,5% wa¿nie oddanych g³osów24.

 A. Paczkowski wskaza³, ¿e„wysoka absencja powodowa³a jednak, i¿ 68-72%
g³osuj¹cych na „Solidarnoœæ” stanowi³o nie wiêcej ni¿ 40-42% wszystkich doro-
s³ych Polaków, tak wiêc dru¿yna Wa³êsy nie posiada³a bezwzglêdnej wiêkszoœci
w spo³eczeñstwie”25.

20 S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 193.
21 A. Walicki, Zniewolony umys³ po latach, Warszawa 1993, s. 280.
22 L. Unger, Z Brukseli, Warszawa 1991, s. 252.
23 M. Chmaj, Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Lublin 1996, s. 49.
24 S. Gebethner, Wybory do Sejmu i Senatu (wstêpne refleksje), „Pañstwo i Prawo” nr 8/1989, s. 8-9.
25 A. Paczkowski, Od sfa³szowanego zwyciêstwa do prawdziwej klêski. Szkice do portretu PRL,

Kraków 1999, s. 177-178.

Krzysztof Prêtki



107

 W wyborach do Senatu w pierwszej turze 92 mandaty na 100 mo¿liwych do
uzyskania wywalczyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”. Zdo-
bywali oni przeciêtnie oko³o 64% g³osów wa¿nych, a rekordziœci powy¿ej 80%.
8 kandydatów KO „S”, którzy nie zdobyli wymaganej wiêkszoœci g³osów, wesz³o
do drugiej tury wyborów do Senatu.

 Wed³ug Macieja Koz³owskiego „wyborcy ograniczeni do prawa wypowiedze-
nia siê o sk³adzie Senatu i sk³adzie 35 procent izby poselskiej zachowali siê w
sposób jedynie w tej sytuacji racjonalny, to znaczy wybory potraktowali jako swo-
isty plebiscyt”26.

 Koalicja rz¹dowa nie zdoby³a ani jednego miejsca w Senacie, a w wyborach
do Sejmu wymagan¹ wiêkszoœæ g³osów zdoby³o tylko 3 kandydatów. Pozosta³e
mandaty koalicyjne mia³y zostaæ obsadzone dopiero w drugiej turze wyborów. Praw-
dziw¹ klêskê ponios³a lista krajowa kandydatów koalicyjnych. Spoœród 35 manda-
tów obsadzonych zosta³o zaledwie 2, co na podstawie ówczeœnie obowi¹zuj¹cej
ordynacji wyborczej mia³o oznaczaæ, ¿e 33 mandaty poselskie bêd¹ nieobsadzone,
gdy¿ ordynacja nie przewidywa³a procedury obsadzenia mandatów z listy krajowej
w przypadku, gdy nie zostan¹ rozdzielone w I turze.

 A. Cheæko wskaza³, ¿e „stan taki by³ sprzeczny z ustaleniami Okr¹g³ego Sto³u
o podziale mandatów w Sejmie, a wiêc z ustaleniem zagwarantowanym politycz-
nym i moralnym autorytetem obu stron. Paradoks polega³ wiêc na tym, ¿e opozy-
cja upieraj¹c siê przy nie obsadzeniu 33 mandatów mia³oby za sob¹ obowi¹zuj¹ce
prawo, lecz tym samym ³ama³aby ustalenia Okr¹g³ego Sto³u”27.

 A. Paczkowski zauwa¿y³, ¿e „Solidarnoœæ posiada³a 45% g³osów w Zgroma-
dzeniu Narodowym, a w przypadku zmniejszenia liczby pos³ów o 33 nie wybra-
nych z listy krajowej – opozycja mia³aby 49,3% g³osów”28.

8 czerwca 1989 roku kierownictwo Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”
wyrazi³o zgodê na zmianê ordynacji wyborczej, która umo¿liwia³a obsadzenie 33
mandatów z listy krajowej przy równoczesnym jej zniesieniu. 12 czerwca Rada
Pañstwa og³osi³a dekret o zmianie ustawy – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej X Kadencji na lata 1989-199329. Na mocy tego
dekretu 33 nieobsadzone mandaty przekazano do okrêgów w celu dokonania wy-
boru do tych okrêgów spoœród nowych kandydatów30.

Lech Wa³êsa komentuj¹c zmianê ordynacji stwierdzi³: „My zgodziliœmy siê prze-
cie¿ na 65 procent, daliœmy nasze s³owo. Czy powinniœmy je teraz z³amaæ, tak jak

26 M. Koz³owski, Godzina prawdy, (w:) Polska wybory ’89, op. cit., s. 155-156.
27 A. Cheæko, Krajowa lista b³êdów, (w:) Polska wybory ’89, op. cit., s. 170.
28 A. Paczkowski, Od sfa³szowanego zwyciêstwa do prawdziwej klêski, op. cit., s. 178.
29 Dekret z dnia 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy- Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej X Kadencji, na lata 1989-1993, Dz. U. 1989, nr 36, poz. 198.
30 Uchwa³a Rady Pañstwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego g³osowania do manda-

tów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej, Dz. U. 1989, nr 26, poz. 199.
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rz¹d zawsze to robi³ w stosunku do nas w przesz³oœci? Tego nie uczynimy, nie
bacz¹c na to, jak silny móg³by byæ nacisk ze strony wyborców”31.

Zdaniem Hanny Suchockiej „dokonana 12 czerwca dekretem Rady Pañstwa
zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu nie by³a sprzeczna z liter¹ prawa obowi¹zu-
j¹cego w PRL, natomiast narusza³a zarówno normalne obyczaje parlamentarne
(nie zmienia siê ordynacji w czasie wyborów), jak i ogólnego ducha prawa”32.

Wed³ug J. Majcherka „spór co do listy krajowej wywo³a³ powa¿ne napiêcia
wewn¹trz obozu solidarnoœciowego. Niektórzy dzia³acze uznali, ¿e rzucenie przez
Wa³êsê ko³a ratunkowego komunistycznej w³adzy, w niezgodnoœci z prawem (zmiana
ordynacji w trakcie wyborów), a na dodatek bez obietnicy uzyskania w zamian
¿adnych ustêpstw z jej strony, by³o wyrazem strachu czêœci solidarnoœciowych elit
przed braniem odpowiedzialnoœci za pañstwo lub wrêcz zdrady wobec wyborców
Solidarnoœci”33.

Publicysta paryskiej „Kultury” W³odzimierz Bolecki uwa¿a³, ¿e zmiana ordyna-
cji „zosta³a odebrana jako sygna³ instrumentalnego traktowania prawa przez ów-
czesn¹ dru¿ynê Solidarnoœci i œwiadectwo nie liczenia siê z wol¹ wyborców”34.

 Podobnie twierdzi³ A. Dudek, wed³ug którego „zgoda na manipulowanie ordy-
nacj¹ dowiod³a, ¿e przywódcy Komitetu Obywatelskiego sk³onni s¹ dla realizacji
swoich planów politycznych instrumentalnie traktowaæ wolê wiêkszoœci spo³eczeñ-
stwa. Dla wielu Polaków oznacza³o to zdradê ideowych fundamentów, na których
zbudowana zosta³a „Solidarnoœæ” i pocz¹tek epoki moralnego relatywizmu, który
w nastêpnych latach niepodzielnie zapanowa³ w polskim ¿yciu publicznym”35.

18 czerwca 1989 roku odby³a siê druga tura wyborów do Sejmu i Senatu. Wziê³o
w niej udzia³ tylko 25,11% uprawnionych do g³osowania. Komitet Obywatelski
„Solidarnoœæ” zdoby³ jeden mandat poselski i 7 z 8 mo¿liwych do uzyskania man-
datów senatorskich.

M. Chmaj uwa¿a³, ¿e elektorat strony solidarnoœciowej uzna³, ¿e „bojkotuj¹c tê
turê wyborów po raz kolejny mo¿e okazaæ swoj¹ niechêæ do ówczesnej w³adzy”
a tak¿e „dystans a niekiedy i niewiarê do uczestników Okr¹g³ego Sto³u i jego usta-
leñ”36.

 A. Ma³kiewicz wskaza³, ¿e „znaczna czêœæ wyborców uzna³a, ¿e po oddaniu
g³osów na „Solidarnoœæ” wszystko co by³o istotnego w tych wyborach zosta³o ju¿

31 Wywiad Lecha Wa³êsy dla Der Spiegel z 19.06.1989 r., (w:) Polska wybory ’89, op. cit., s. 300.
32 Opiniê tak¹ wyrazi³a H. Suchocka 4 lipca 1989 r. na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do

rozpatrzenia sprawozdania Pañstwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu
oraz Dekretów Rady Pañstwa, cyt. za: A. Ma³kiewicz, op. cit., s. 61.

33 J. A. Majcherek, Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999, Warszawa 1999, s. 30.
34 W. Bolecki, Dwadzieœcia jeden starych i nowych przyczyn polskiego kryzysu, „Kultura” nr 3/

1993.
35 A. Dudek, op. cit., s. 50.
36 M. Chmaj, Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Pol-

skiej, op. cit., s. 49-50.

Krzysztof Prêtki



109

rozstrzygniête, a wyniki g³osowania w obrêbie mandatów partyjnych ju¿ ich nie
interesuj¹”37.

R. Chruœciak uzna³, ¿e „polityczna istota drugiej tury wyborów polega³a na tym,
¿e „Solidarnoœæ” mia³a znaczny wp³yw na wyniki wyborów w tej turze. Wed³ug
doœæ zgodnych opinii znaczna czêœæ elektoratu us³ucha³a apelu o g³osowanie na
kandydatów koalicyjnych popieranych przez „Solidarnoœæ”. W drugiej turze wy-
borcy zdecydowali w wiêkszoœci przypadków o wyborze kandydatów popiera-
nych lub rekomendowanych przez Solidarnoœæ. Przyczynili siê równie¿ do pora¿ki
kandydatów, których Solidarnoœæ zaleci³a skreœlaæ”38.

***

Publicysta Timothy Garton Ash podsumowuj¹c sytuacjê po wyborach czerw-
cowych 1989 roku niezwykle trafnie wskaza³, ¿e „Polska wykona³a z wyskoku
skok do g³êbokiej wody, ale nikt nie wie, jak poradzi sobie z p³ywaniem. Na drugim
odleg³ym brzegu morza rozci¹gaj¹ siê z³ote piaski pla¿y z napisami: Parlamentarna
demokracja, Wolny rynek, Europa, ale w wodzie s¹ rekiny, wiry, a przede wszyst-
kim jest mnóstwo ska³.”39.

Abstract

Parliamentary election in the 1989 in Poland as an element of to
political transformation in Poland

The aim of the present article is to characterize parliamentary election in the
1989 in Poland as an element of the political transformation in Poland. The analysis
includes the conflict concerned with the strategy of the camp “Solidarnoœæ” in the
face of the parliamentary election in the 1989, has been presented. Also a Komitet
Obywatelski (Civic Committee) “Solidarnoœæ” a manifest was described, as well
as the following partiea’ and coalitions’: Konfederacji Polski Niepodleg³ej (the
Confederation of Independent Poland) and Solidarnoœci Walcz¹cej (Solidarity Fi-
ghter) attidude towards parliamentary election. Results of the parliamenrtary rese-
arch in the 1989 have been characterizesed and the opinions concerning them
have been given.

37 A. Ma³kiewicz, op. cit., s.68.
38 R. Chruœciak, Wybory parlamentarne i prezydenckie, (w:) Przeobra¿enia ustrojowe w Polsce,

pod redakcj¹ W. Zieliñskiego, Warszawa 1993, s.134.
39 T. Garton-Ash, Polskie problemy, (w:) Polska wybory ’89, op. cit., s.83.
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Tomasz Paluszyñski
(Poznañ)

Czy islamizacja? Stan obecny, perspektywy

Na wstêpie pragnê zaznaczyæ, ¿e zaprezentowane poni¿ej ogólne rozwa¿ania
odnosz¹ siê do relacji cywilizacji chrzeœcijañskiej ze wspó³czesnym ekstremizmem
wojuj¹cych grup œrodowisk muzu³mañskich. Prowadzone s¹ przy pe³nej œwiado-
moœci i poszanowaniu dla przewa¿aj¹cych w zbiorowoœci Mahometan wartoœci,
postaw i przekonañ. Celem jest nakreœlenie wybranych, jak siê wydaje fundamen-
talnych, przyczyn ich stanu obecnego, rokowañ na przysz³oœæ i potencjalnych na-
stêpstw.

Historycznie rzecz ujmuj¹c dotychczasowe relacje pomiêdzy obejmuj¹cymi
Europê monoteistycznym chrzeœcijañstwem i islamem uk³ada³y siê przez ostatnie
1400 lat w naprzemienne okresy przewagi. Wraz z pojawieniem siê u progu siód-
mego stulecia islamu zainicjowana zosta³a wzajemna konfrontacja. Rozpoczê³a siê
stuleciem jego narastaj¹cej przewagi. Wyra¿a³a siê ona wyparciem chrzeœcijañ-
stwa przez Mahometan z Bliskiego Wschodu, pó³nocnej Afryki i Pó³wyspu Iberyj-
skiego. W drugiej æwierci wieku ósmego, inicjatywê zaczêli przejmowaæ
chrzeœcijanie. Punktem zwrotnym by³o powstrzymanie przez Franków ekspansji
arabskiej id¹cej zza Pirenejów w g³¹b kontynentu. Kulminacj¹ przewagi chrzeœci-
jan by³y pierwsze krucjaty prowadz¹ce do opanowania Lewantu i umocnienia tu
Europejczyków. Potem islam przeszed³ do kontrofensywy. Do koñca XIII wieku
odzyska³ wschodnie wybrze¿e Morza Œródziemnego, opanowa³ Azjê Mniejsz¹, wdar³
siê na Ba³kany, wreszcie, podporz¹dkowa³ sobie politycznie wiêksz¹ czêœæ Rusi.
Odt¹d trwa³ proces poszerzania w³adztwa tureckiego w po³udniowo-wschodniej
Europie, z kolejnymi sukcesami: likwidacj¹ Bizancjum, uczynieniem Morza Czar-
nego jej akwenem wewnêtrznym, wreszcie naporem na Wêgry, a nastêpnie Rze-
szê i Rzeczpospolit¹. Chrzeœcijanie odpowiedzieli jedynie w sposób hamuj¹cy ten
pochód. Najpierw spod kurateli tatarskiej wyemancypowa³a siê Ruœ, potem – do
koñca XV wieku wyparto Arabów z Hiszpanii, wreszcie powstrzymano ekspansjê
tureck¹ na zachodni¹ czêœci basenu œródziemnomorskiego. Zarazem jednak kolo-
nizacj¹ na nowoodkrywanych l¹dach zapocz¹tkowali Europejczycy proces maj¹-
cy prowadziæ do odzyskania przewagi nad islamem w wieku XIX. Prze³om dokona³
siê jeszcze w toku wojny Œwiêtego Przymierza z Turcj¹ w ostatniej æwierci wieku
XVII. Odt¹d, do koñca wieku XIX, islam by³ wypierany z Europy, a wreszcie
muzu³manie z Afryki i Azji zostali podporz¹dkowani europejskim pañstwom kolo-
nialnym. W okresie tym te¿ szczególnie wyraŸnie uwidoczni³a siê identyfikacja
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konfliktu na linii chrzeœcijañstwo-islam z konfliktem Europejczyków z jednej oraz Ara-
bów i Turków z drugiej strony. Antagonizm ten trwa³ do pocz¹tku wieku XX, a apo-
geum s³aboœci œwiata islamu by³, spowodowany jego klêsk¹ w I wojnie œwiatowej
rozk³ad i niemal fizyczna likwidacja pañstwa tureckiego. Prze³om XIX i XX stulecia
przyniós³ zarazem nowy fundament dla bilateralnych relacji. Sta³ siê nim element re-
wolucji przemys³owej, przynosz¹cy zapotrzebowanie na nowe surowce energetyczne.
Szczególn¹ rolê, naturalnie, mia³a tu odegraæ w XX wieku ropa naftowa, której œwiat
islamu sta³ siê g³ównym dysponentem. Kolejn¹ fazê relacji chrzeœcijañsko-islamskich
otworzy³ proces dekolonizacji Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej w po³owie ubie-
g³ego stulecia. Doœwiadczenie ostatniego pó³wiecza pokazuje, i¿ œwiat islamu wszed³
w okres ponownej ekspansji. W zwi¹zku z powy¿szym pojawia siê pytanie o jej istotê,
charakter i potencjalne nastêpstwa. A co za tym idzie, te¿ pytanie o rokowania i prze-
widywaln¹ przysz³oœæ Europy. Czy „grozi” nam przewaga islamu?

Obecna faza ekspansji islamu ma charakter nietypowy, odnosz¹c to do historii
stosunków z chrzeœcijañstwem. Dokonuje siê nie, jak poprzednimi razy, poprzez
ekspansjê militarn¹, lecz intensywn¹ pokojow¹ penetracjê osadnicz¹. Dotyka ona
szczególnie najbardziej zaawansowanych technologicznie, gospodarczo, kultural-
nie i politycznie pañstw z zachodu Europy. Proces ten nie stanowi³by tak wa¿kiego
problemu, gdyby œrodowiska muzu³manów powszechnie siê asymilowa³y w no-
wym otoczeniu lub gdyby dostateczna ich czêœæ (w skali ogólnoœwiatowej) wyka-
zywa³a podobn¹ do zachodnioeuropejskiej tolerancjê dla religijnej, kulturowej
i politycznej odmiennoœci. Ta ostatnia kwestia okazuje siê tymczasem problema-
tyczna i to w stopniu narastaj¹cym. W pewnym sensie Europa pada ofiar¹ dwóch
w³asnych postaw. Pierwszej – zaostrzenia konfliktu polityczno-kulturalnego z mu-
zu³manami w toku dziewiêtnastowiecznej polityki kolonialnej. Drugiej – wywodz¹-
cej siê z tradycji liberalnej, przyjmuj¹cej obecnie znamiê koniecznej poprawnoœci,
tolerancji dla wszelkiej odmiennoœci. Ta ostatnia prowadzi wrêcz do relatywizacji
norm i wartoœci, co z kolei rozmywa jasnoœæ i jednoznacznoœæ stanowisk wobec
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. W sposób niejako naturalny, i byæ mo¿e wœród
czêœci populacji obu stron nie uœwiadamiany, prowadzi do powolnej islamizacji Eu-
ropy. Tyle, ¿e tym razem ju¿ nie po³udniowo-wschodniej, a zachodniej. Obawy
o konsekwencje tego procesu wyra¿aj¹ pojawiaj¹ce siê g³osy, wieszcz¹ce, i¿ za
pó³ wieku, Francj¹, czy Niemcami rz¹dziæ bêd¹ mu³³owie. Podbudowuje je nara-
staj¹ca roszczeniowa postawa coraz aktywniejszych œrodowisk islamskich doma-
gaj¹cych siê coraz to kolejnych praw. Praw, prowadz¹cych niejednokrotnie wrêcz
do zmiany charakteru spo³eczeñstw i pañstw europejskich. Przyk³adem, mo¿e tu
byæ wysuniête przez czêœæ spo³ecznoœci muzu³mañskiej w Holandii ¿¹danie o przy-
znanie jej statusu mniejszoœci narodowej i uczynienia jêzyka arabskiego jednym
z oficjalnych jêzyków pañstwowych.

Problem z utrzymaniem dotychczasowej to¿samoœci Europy zdaje siê mieæ kil-
ka Ÿróde³. Pierwszym jest postrewolucyjna (z Wielk¹ Bur¿uazyjn¹ Rewolucj¹ Fran-
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cusk¹ oraz ze zrewolucjonizowaniem stosunków spo³ecznych przez komunistów
na czele) laicyzacja spo³eczeñstw europejskich. Laicyzacja prowadz¹ca do zatra-
cania przez nie to¿samoœæ oraz istotnej p³aszczyzny dialogu ze œwiatem islamu
identyfikuj¹cego siê g³ównie na polu religijnym. Drugim – brak uœwiadamiania so-
bie istoty tolerancji. Najkrócej, tê obecnie upowszechnion¹ mo¿na okreœliæ jako
tolerowanie wszystkiego, co bezpoœrednio nie godzi w dostrzegalny w czasie inte-
res jednostki czy spo³ecznoœci oraz ich osobist¹ lub zbiorow¹ wolnoœæ. Tymcza-
sem tak pojmowana tolerancja napotyka na odmiennoœci wyra¿aj¹ce postawê
nietolerancji. Szczególnie dostrzegalne s¹ one u tej coraz liczniejszej czêœci grup
muzu³mañskich, które g³osz¹ has³a œwiêtej wojny. Zderzenie tych dwóch postaw
musi prowadziæ do katastrofy pierwszej z nich. Niestety, tolerancja dla nietoleran-
cji jest zabójcza dla tej pierwszej. Ujmuj¹c to inaczej – nietolerancje nie zas³uguj¹
na tolerancjê. Poniewa¿ zaœ nietolerancja dla nietolerancji, czyni potencjalnie tole-
rancyjnych nietolerancyjnymi, wy³ania siê st¹d konstatacja, ¿e tolerancja w obec-
nie upowszechnionym rozumieniu jest tyle¿ utopijna, co i szkodliwa.

Naturalnie opisywane tu przemiany, maj¹ce charakter ewolucyjny, nie odbie-
gaj¹ zasadniczo od naturalnego procesu, jaki dokonywa³ siê przez dzieje, nie tylko
w Europie. On to przecie¿ zdecydowa³ o tym, w jakiej sytuacji cywilizacyjnej po-
szczególne regiony œwiata znajduj¹ siê obecnie. I mo¿na by rzec, i¿ nie ma w tym
nic z³ego. Owszem, wszak dwa tysi¹ce lat temu spo³ecznoœci upañstwowione i przed-
pañstwowe Europy by³y zupe³nie inne pod wzglêdem kultury, religii, ekonomii, sto-
sunków spo³ecznych, mentalnoœci czy œwiadomoœci i te¿ funkcjonowa³y. Cztery
tysi¹ce lat temu dominuj¹ce wówczas cywilizacyjnie spo³eczeñstwa Egiptu i Bli-
skiego Wschodu znamionowa³y jeszcze inne, ca³kiem odmienne cechy, we wszyst-
kich kategoriach, i te¿ by³o dobrze. To prawda. Czy jednak, póki co, nie warto
podj¹æ zabiegów o podtrzymanie, wynikaj¹cych z dwóch tysi¹cleci europejskiej
tradycji, wartoœci, cech i stosunków? Czy wystarczy za³o¿yæ, ¿e za tysi¹c lat, ma³o
kto bêdzie ¿a³owa³ dzisiejszej Europy, podobnie jak nieliczni ¿a³uj¹ dziœ staro¿ytne-
go Egiptu czy Mezopotamii, nie zdaj¹c sobie czêsto sprawy nie tylko z czerpania
z ich osi¹gniêæ, lecz tak¿e z zaprzepaszczenia niejednego spoœród nich.

Przysz³oœæ to¿samoœci europejskiej, a zw³aszcza jej jakoœæ, wystawia na próbê
inwigilacja spokojnych œrodowisk muzu³mañskich przez ekstremistyczne islamskie
grupy wojuj¹ce, oscyluj¹ce ku stosunkom, w których wyk³adni¹ wszystkiego bêd¹
kwestie wyznaniowe i to w postaci deformuj¹cej ich rzeczywiste za³o¿enie. Grupy
siêgaj¹ce do efektywnej, a zarazem najbardziej odra¿aj¹cej, nieuczciwej, przypad-
kowej i niesprawiedliwej metody walki – terroryzmu. I tutaj niestety Ÿród³em pro-
blemu zdaj¹ siê byæ b³êdy by³e i obecne Europejczyków i Amerykanów.

Podstawowym wydaje siê byæ nieskuteczna próba europeizowania czy amery-
kanizowania politycznych stosunków w spo³eczeñstwach islamskich. Proceder ten
pocz¹wszy od Iranu Pahlawich, przez radzieck¹ interwencjê w Afganistanie, po
militarne akcje w Sudanie, Afganistanie, czy obecnie Czeczenii i Iraku okazuje siê
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ca³kowicie nieskuteczny. Przynosi efekty odwrotne od zamierzonych, prowadz¹c
do eskalacji ekstremizmu, niezale¿nie od tego czy wynika on z przes³anek obiek-
tywnie s³usznych i akceptowalnych czy nie. Nasuwa siê tu spostrze¿enie, i¿ nie da
siê zdemokratyzowaæ (zw³aszcza na si³ê) kogoœ, kto ani tego nie chce, ani nie
uwa¿a za potrzebne.

Przesta³a te¿ sprawdzaæ siê realizowana na przestrzeni drugiej po³owy XX wieku
polityka absorbowania ekstremizmu islamskiego kwesti¹ izraelsk¹. Usilne wspie-
ranie Izraela, zw³aszcza przez Stany Zjednoczone, przeciw otoczeniu muzu³mañ-
skiemu, mia³o g³ównie (i nadal ma) jak siê zdaje na celu koncentracjê ekstremistów
muzu³mañskich na walce z nim, a wiêc skupienie ich aktywnoœci w regionie izrael-
sko-palestyñskim. Mówi¹c dosadniej, gdzie wyszaleliby siê dzia³acze Hamasu,
Hezbollahu, D¿ihadu i innych podobnych organizacji, gdyby nie by³o Izraela. Za-
pewne od razu przenieœliby œwiêt¹ wojnê do Europy i Ameryki. A tak, mieli zajêcie.
Tylko, ¿e polityka ta sprawdza³a siê do pocz¹tku obecnego stulecia. Atak Alkaidy
na Nowy Jork i Waszyngton przekreœli³ skutecznoœæ dotychczasowej polityki, otwie-
raj¹c precedensowo drogê do nowej – globalnej ju¿ œwiêtej wojny islamistów.

Có¿ zatem robiæ? W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieæ, jaka
droga jest s³uszna. Czy rozwi¹zaniem oka¿e siê interwencjonizm czy izolacjonizm,
czy pokojowa socjalizacja (pytanie kogo przez kogo?)? Jedna z odpowiedzi mo¿e
wyp³ywaæ z uœwiadomienia sobie, i¿ w relacjach europejsko-muzu³mañskich bê-
dzie jeszcze gorzej i z zastanowienia jak temu zaradziæ.

Otó¿ prawdziwy problem, rozpocznie siê, gdy muzu³manom na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce wyczerpi¹ siê z³o¿a ropy, stanowi¹ce niejednokrotnie niemal wy-
³¹cznie o ich ekonomicznej pomyœlnoœci. Gdy tej zabraknie, co wydaje siê
perspektyw¹ coraz bli¿sz¹, pokojowa migracja muzu³manów do Europy, mo¿e przy-
braæ kszta³t ogromnej, gwa³townej, agresywnej fali ludzi zdesperowanych, pe³nych
roszczeñ i dziœ ju¿ wzmaganego fanatyzmu. Kolejnym Ÿród³em tego samego pro-
blemu mo¿e okazaæ siê wyczerpanie bliskowschodnich Ÿróde³ pitnej wody, które
co gorsza mo¿e zbiec siê w czasie z wyczerpaniem zasobów ropy.

Bez szybkiej rezygnacji z, wynikaj¹cego z interesów koncernów naftowych
i motoryzacyjnych, hamowania rozwoju alternatywnych dla ropy surowców pêd-
nych i energetycznych (jak na przyk³ad wodór czy napêdy elektryczne) w k³opocie
znajd¹ siê nie tylko spo³eczeñstwa ¿yj¹ce dziœ z wydobycia ropy, ale i jej konsu-
menci. W k³opocie spowodowanym zarówno fal¹ migracyjn¹ jak i zaburzeniami
energetycznymi. W dostrzegalnej perspektywie rozwi¹zaniem wydaje siê jedynie
sk³onienie spo³eczeñstw i gremiów przywódczych pañstw muzu³mañskich do stop-
niowego przestawienia ekonomiki z torów ekstensywnych na intensywne. Mo¿e
to zapewniæ zarówno ich stabilizacjê gospodarcz¹ po wyczerpaniu ropy, jak i za-
spokoiæ potrzeby konsumpcyjne. Natomiast ich zaspokojenie i poszerzanie dobro-
bytu mo¿e staæ siê antidotum i na ekstremizm, i na realn¹ groŸbê islamsko-
europejskiej „wojny œwiatów”.
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W ostatnim czasie wydawa³o siê, i¿ zdeterminowanym dzia³aniem w tym kie-
runku jest aktywna wojenna polityka Stanów Zjednoczonych w regionie bliskow-
schodnim. Mam tu na myœli zarówno przeciwdzia³anie ekstremizmowi irañskiemu,
jak i interwencje zbrojne przeciw Talibom, czy wreszcie saddamowskiemu Irako-
wi. Wydaje siê, ¿e proste oskar¿enie Waszyngtonu o chêæ zabezpieczenia wp³y-
wów i kontroli w tym kluczowym z energetycznego punktu widzenia regionie œwiata
jest prymitywizuj¹cym uproszczeniem. Czy w istocie amerykañski wojskowy, po-
lityczny i ekonomiczny interwencjonizm nie jest dzia³aniem na rzecz stworzenia
warunków umo¿liwiaj¹cych przekszta³cenie stosunków, ekonomicznych i politycz-
nych w regionie w sposób umo¿liwiaj¹cy realizacjê wspomnianych wy¿ej prze-
mian. I abstrahujê tu od skutecznoœci czy realnoœci takiej polityki. Nasuwa siê
w tym miejscu pewna analogia z amerykañskimi interwencjami w Europie w pierw-
szej po³owie XX wieku, podczas pierwszej oraz drugiej wojny œwiatowej. Wszak,
z dzisiejszej perspektywy okaza³y siê one dla Europejczyków nad wyraz korzyst-
ne. Niezale¿nie od tego, co na ten temat twierdzi czêœæ antyamerykañskich œrodo-
wisk zachodnioeuropejskich. Tymczasem ugrzêŸniêcieWaszyngtonu w Iraku, gdzie
sytuacja siê gmatwa, coraz bardziej zdaje siê jednak wynikaæ z braku wizji ogólnej
polityki wobec œwiata islamu lub przynajmniej niedostatecznej determinacji, a mo¿e
mo¿liwoœci dla jej realizacji. Sytuacja obecna uniemo¿liwia, moim zdaniem, defini-
tywn¹ odpowiedŸ za lub przeciw istnieniu ca³oœciowej, powy¿ej zdefiniowanej wi-
zji, maj¹cej wymienione cele, polityki bliskowschodniej Stanów Zjednoczonych.

Naturalnie, przypisywanie administracji Georga W. Busha tak dalekosiê¿nych
i obiektywnie chyba szczytnych celów mo¿e byæ jedynie chciejstwem autora ni-
niejszego tekstu. Jeœli jednak takimi one s¹, to czy¿ nie warto uczyniæ z tej idei
postulatu do realizacji nie tylko przez rz¹dy cywilizacji euroamerykañskiej, ale i przez
jej elity oraz ca³e spo³eczeñstwa, i to nie tylko w interesie miejscowych spo³eczno-
œci muzu³mañskich, lecz tak¿e w jak najlepiej rozumianym w³asnym. Konstatacja,
zapewne brzmi jak bana³, lecz warto j¹ powtórzyæ w œwietle zajad³ej krytyki obec-
nej waszyngtoñskiej polityki bliskowschodniej dochodz¹cej z pañstw zachodnioeu-
ropejskich.

Naturalnie, dylematem pozostaje czy Ÿród³em tych przemian ma byæ dyktat
si³owy w postaci interwencji zbrojnej proponowany przez Stany Zjednoczone, czy
pokojowe wspó³istnienie podparte wspó³prac¹ ekonomiczn¹ i polityczn¹. Kryty-
kom amerykañskiego modelu inicjatywnego warto zwróciæ uwagê, i¿ pokojowe
wspó³istnienie nie uchroni³o œwiata, w tym tak¿e Europy, przed ekstremizmem i ter-
roryzmem dzia³aj¹cymi w imiê fundamentalistycznie pojmowanego islamu. Dys-
kusja nad t¹ kwesti¹ i tak zreszt¹ pozostaje ju¿ spóŸniona w œwietle faktów
dokonanych. Obecnie problemem jest czy stan, do jakiego doszliœmy, doprowadzi
do zaanga¿owania Europy w kierunku rodz¹cym po¿¹dane przemiany w œwiecie
islamu czy do zachowawczoœci i zaniechania umo¿liwiaj¹cych eskalacjê, a w re-
zultacie i ekspansjê muzu³mañskiego ekstremizmu.
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Zdaje siê zarysowywaæ jeszcze jedna przes³anka obecnego braku wyrazistoœci
amerykañskich dalekosiê¿nych celów w polityce bliskowschodniej – tym razem
ju¿ nie tak szlachetna. Jest ni¹ kwestia chiñska. Czy aby podobnie jak przed pó³-
wieczem maoizm, obecnie wojuj¹cy islamiœci, nie zaczynaj¹ byæ w Waszyngtonie
postrzegani na przysz³oœæ jako potencjalny hamulec dla chiñskiej dominacji w skali
globalnej, coraz wyraŸniej zagra¿aj¹cej pozycji Stanów Zjednoczonych.

Na marginesie œpieszê z wyjaœnieniem powy¿szego, zdawa³oby siê niejasnego
czy karko³omnego stwierdzenia o korzystnoœci zwyciêstwa komunistów w Chi-
nach dla Ameryki. Wycofanie swego czasu poparcia dla Kuomintangu podczas
chiñskiej wojny domowej, by³o – moim zdaniem – rezultatem kalkulacji administra-
cji Trumana. Kalkulacji, u podstaw której le¿a³o uœwiadomienie sobie w Waszyng-
tonie, i¿ zwyciêstwo Kuomintangu i realizacja przez niego w ca³ych Chinach jego
programu spo³eczno-polityczno-gospodarczego przyspieszy proces hegemonizacji
œwiata przez Chiny. By to zrozumieæ, wystarczy, z dzisiejszej perspektywy, zadaæ
sobie pytanie, czym by³yby dziœ Stany Zjednoczone, gdyby ca³e Chiny by³y Tajwa-
nem. Byæ mo¿e mocarstwem drugiej kategorii. Antyrynkowe przeobra¿enie Chin
przez Mao pozwoli³o zatem podtrzymaæ amerykañsk¹ dominacjê. St¹d jego wizja
Chin by³a dla Waszyngtonu korzystniejsza ni¿ ta g³oszona przez Kuomintang.

Dziœ, byæ mo¿e, brak jednoznacznie zdecydowanej realizacji wizji polityki wo-
bec wojuj¹cego nurtu islamu wynika z przekonania i¿ jest on nie tylko destabiliza-
torem dla œwiata proweniencji chrzeœcijañskiej, lecz mo¿e staæ siê takim tak¿e dla
obszaru dalekowschodniego, w tym dla znacz¹co zateizowanych Chin, a poniek¹d
i Indii. A to byæ mo¿e przyhamuje rozwój obu krajów.

Mo¿na te¿ odwróciæ powy¿sze rozumowanie. Równie dobrze efektem i celem
zarysowanego powy¿ej uk³adu mo¿e byæ  chêæ wci¹gniêcia obu azjatyckich potêg
do wspó³pracy ze Stanami Zjednoczonymi przeciw islamskiemu radykalizmowi.
Mo¿liwe przes³anki, zamierzenia i scenariusze s¹ ró¿ne. Nie likwiduj¹ one jednak
w dostrzegalnej perspektywie kwestii dla nas zasadniczej – czy islamizacja? I zmu-
szaj¹ do podjêcia konkretniejszych dzia³añ, a przynajmniej do wyrazistszego spre-
cyzowania naszych europejskich celów w relacjach ze œwiatem islamu.

Pierwszymi sprawdzianami bêd¹ tu metody rozstrzygniêcia problemów z pañ-
stwami muzu³mañskimi z peryferiów Europy: Turcj¹ i Czeczeni¹. Tymczasem, na
razie, europejska polityka w obu kwestiach coraz bardziej siê rozchodzi, staj¹c siê
wyraŸnie niejednoznaczn¹. Z jednej strony, co budzi nadziejê, zaznaczaj¹ce siê
szanse na przyspieszenie przy³¹czenia Turcji do Unii Europejskiej rokuj¹ na posze-
rzenie strefy stabilnoœci, przewidywalnoœci, dobrobytu i pacyfizmu w œwiecie isla-
mu. Z drugiej, prowadzona w imiê wspierania demokracji rosyjskiej (czy takow¹
jednak ci¹gle jeszcze jest?), a praktycznie w imiê surowcowych interesów, ob³ud-
na (oparta na stosowaniu wobec Rosji specjalnych, sprzecznych z powszechnie
przyjmowanymi norm i zasad) polityka ignorowania putinowskiego ludobójstwa
w Czeczenii, strefê tê ogranicza. Bilans zdaje siê byæ niekorzystny. I ta niejedno-
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znacznoœæ, i pu³apka specyficznie pojmowanej tolerancji oraz relatywizmu nie ro-
kuj¹ bowiem chyba relacjom Europy ze œwiatem islamu najlepiej.

Abstract

The article is a discussion of  the potential for  the islamisation of Europe. The
author provides an overview of historical relations between Christianity and Islam,
the current policies of  Christian countries, especially the United States  and  their
possible implications.
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Waldemar Rozynkowski
(Toruñ)

Testament S³ugi Bo¿ej s. Ma³gorzaty £ucji Szewczyk

(1828-1905)

Wiosn¹ 1904 roku przyby³a do Nieszawy, niewielkiego, malowniczo po³o¿onego
miasteczka na Kujawach, wspó³za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr Serafitek s. Ma³-
gorzata £ucja Szewczyk1. Tu mia³a spêdziæ ostatnie miesi¹ce swojego ¿ycia. Jej
pobyt w miasteczku zmieni³ diametralnie jej dotychczasowe ¿ycie. Poczynaj¹c od
zmiany miejsca zamieszkania, wczeœniej Oœwiêcim w zaborze austriackim, obec-
nie Nieszawa w zaborze rosyjskim, do zmiany funkcji z prze³o¿onej zgromadzenia
do „szarej”, bezhabitowej siostry. Tutaj zmar³a po kilkunastu miesi¹cach, dnia
5 czerwca 1905 roku.

Niewiele zachowa³o siê pami¹tek po jej pobycie w diecezji w³oc³awskiej. Oprócz
wspomnieñ zachowanych w pamiêci ludzkiej (spisanych po II wojnie) i jej cia³a,
które spoczywa³o na cmentarzu parafialnym do 1931 roku, wymieniæ nale¿y przede
wszystkim testament, który spisa³a s. Ma³gorzata w Nieszawie, krótko przed swoj¹
œmierci¹. Oto jego treœæ: Kochane i drogie moje siostry. Proszê was w imiê
Pañskie i w imiê œwiêtego ojca Franciszka, abyœcie zachowa³y œwiêt¹ cnotê
ubóstwa do koñca ¿ycia waszego: z b³ogos³awieñstwem drogiego ojca na-
szego Honorata i waszej Matki Ma³gorzaty Szewczyk, niech was Bóg b³ogo-
s³awi2.

Ka¿dy testament, a tym bardziej taki krótki, staje siê zrozumia³y tylko poprzez
znajomoœæ ¿ycia osoby, która go sporz¹dzi³a. Wypada zacz¹æ od przypomnienia
historii zgromadzenia. Za³o¿ycielami nowej wspólnoty zakonnej byli: b³. o. Honorat
KoŸmiñski i S³uga Bo¿a s. Ma³gorzata £ucja Szewczyk. Oko³o 1880 roku s. Ma³-
gorzata uda³a siê do Zakroczymia, do o. Honorata, aby pod jego kierownictwem
odprawiæ rekolekcje. Liczy³a ju¿ wówczas przesz³o piêædziesi¹t lat (urodzi³a siê
w 1828 roku w Szepietówce na Wo³yniu), a wiêc by³a osob¹ bardzo dojrza³¹ w swoich
wyborach. Jej przybycie do o. Honorata musia³o wi¹zaæ siê z wewnêtrznym prze-
konaniem, ¿e Bóg czegoœ jeszcze od niej pragnie. Owocem rekolekcji by³o podjê-
cie decyzji poœwiêcenia swojego ¿ycia ubogim, chorym i najbardziej potrzebuj¹cym.
Ju¿ w maju 1881 roku przy³¹czy³a siê do tego dzie³a pierwsza kandydatka. Tak

1 Pierwotna nazwa Zgromadzenia brzmia³a: Siostrzyczki Ubogich; nastêpnie: Córki Matki Bo¿ej
od Siedmiu Boleœci; obecnie: Córki Matki Bo¿ej Bolesnej; popularnie zgromadzenie zwane jest
jako siostry serafitki.

2 Archiwum Domu Generalnego Sióstr Serafitek w Krakowie.
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zaczê³o tworzyæ siê nowe zgromadzenie. Wspólnota musia³a przyj¹æ charakter
bezhabitowy, poniewa¿ ówczeœnie w zaborze rosyjskim zakazano istnienia wielu
zgromadzeniom zakonnym, a ju¿ w ogóle nie by³o mowy o zak³adaniu nowych.
Siostry bezhabitowe w zewnêtrznym funkcjonowaniu nie mia³y ró¿niæ siê stylem
¿ycia od zwyk³ych ludzi. Konsekwencj¹ takich ograniczeñ by³o powstawanie ma-
³ych placówek, które czêsto zmienia³y swój sk³ad osobowy oraz adres.

Nowy rozdzia³ w historii zgromadzenia rozpocz¹³ siê w 1891 roku, kiedy to
otwieraj¹c pierwszy dom zakonny w Galicji, g³ównie z tym obszarem w najbli¿-
szych latach mia³o ono zwi¹zaæ swoje losy. W zaborze austriackim panowa³y ów-
czeœnie znacznie dogodniejsze warunki rozwoju zgromadzenia. Zewnêtrznie
przejawia³o siê to miêdzy innymi i w tym, ¿e siostry mog³y nosiæ habity i otwarcie
realizowaæ swój charyzmat3.

Placówka w Nieszawie, po³o¿ona w granicach zaboru rosyjskiego, z góry ska-
zana by³a na ograniczone funkcjonowanie. W porównaniu z organizacj¹ zgroma-
dzenia w Galicji, dom w tej miejscowoœci trudno okreœliæ nawet w pe³ni mianem
domu zakonnego. Placówka zosta³a zawi¹zana przez kilka sióstr w 1903 roku. Jej
powstanie mog³o byæ zwi¹zane z faktem, ¿e jedn¹ z cz³onkiñ zgromadzenia by³a
pochodz¹ca z Nieszawy s. Augustyna Ogrodowska4.

Prawdopodobnie dom nieszawski uleg³by szybkiemu zapomnieniu, gdyby nie
fakt, ¿e ostatni rok swojego ¿ycia zwi¹za³a z nim wspó³za³o¿ycielka zgromadzenia,
obecnie S³uga Bo¿a s. Ma³gorzata £ucja Szewczyk. Przyby³a ona tu zapewne
krótko po 9 kwietnia 1904 roku, tzn. kiedy to przesta³a pe³niæ funkcjê prze³o¿onej
generalnej. Nie znamy do koñca przyczyny przybycia do tego w³aœnie miejsca,
najbardziej oddalonego od serca zgromadzenia, jakim by³ dom generalny w Oœwiê-
cimiu. Na pewno wp³ynê³a na to sytuacja wewn¹trz zgromadzenia. By³ to bardzo
trudny okres we wspó³¿yciu wspó³za³o¿ycielki z czêœci¹ zgromadzenia. Na skutek
wewnêtrznych nieporozumieñ w zakonie oraz za wyraŸnym wskazaniem o. Hono-
rata, s. Ma³gorzata przyby³a do jedynego ju¿ w tym czasie istniej¹cego domu poza
zaborem austriackim, mianowicie do Nieszawy. Jak ju¿ wspomniano, nie dane jej
by³o jednak d³ugo tu po¿yæ. Po oko³o roku pobytu w Nieszawie, w czasie, w któ-
rym du¿o cierpia³a z powodu choroby, zmar³a dnia 5 VI 1905 roku. Trzy lata po
œmierci s. Ma³gorzaty zamkniêto dom zakonny na Kujawach.

S³owa s. Ma³gorzaty zawarte w testamencie maj¹ szczególne znaczenie. S¹ to
ostatnie s³owa skierowane do ca³ego zgromadzenia. Pisze je osoba, któr¹ wybra³
Bóg do za³o¿enia nowej wspólnoty zakonnej. Nie wszyscy powo³ani s¹ do odegra-
nia takiej roli. Celem zgromadzenia mia³a byæ pos³uga poœród ubogich. Ubóstwo

3 Odnoœnie historii zgromadzenia zob. J. Bar, Zgromadzenie Sióstr Serafitek 1881-1961, Prawo
Kanoniczne, R. 6: 1963, nr 1-4, s. 75-211. Nieaktualne s¹ w tej pracy fragmenty dotycz¹ce daty
i miejsca urodzin s. Ma³gorzaty.

4 Historie placówki zob. W. Rozynkowski, Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Nieszawie (1903-
1908), Studia W³oc³awskie, t. 4: 2001, s. 359-364.

Waldemar Rozynkowski



121

pozosta³o g³ównymi œrodkiem jego apostolstwa. Pisz¹c ostatnie s³owa do zgroma-
dzenia wspomina w³aœciwie tylko o ubóstwie. Nie jest to zwyk³a proœba o zacho-
wanie ubóstwa ale raczej polecenie poparte, autorytetem Boga i œw. Franciszka
z Asy¿u. G³êboko brzmi¹ te s³owa w ustach osoby, która prze¿y³a blisko osiem-
dziesi¹t lat (1828-1905) i przez przesz³o dwadzieœcia lat by³a prze³o¿on¹ zgroma-
dzenia, którego tak¿e by³a wspó³za³o¿ycielk¹. W zachowaniu ubóstwa widzia³a
tajemnicê sukcesu, rozwoju oraz wiernoœci Bogu poszczególnych sióstr jak i ca³e-
go zgromadzenia.

Testament s. Ma³gorzaty jest bardzo podobny do ostatniej woli, któr¹ poleci³
spisaæ œw. Franciszek, na kilka miesiêcy przed swoj¹ œmierci¹. Poleci³ go spisaæ,
kiedy przebywa³ w kwietniu lub w maju 1226 roku w Sjenie i prze¿y³ groŸny na-
wrót choroby. Ten bardzo krótki tzw. „Testament Sieneñski”, zawiera trzy zadania
dla wszystkich naœladowców jego drogi: „aby na znak pamiêci na moje b³ogo-
s³awieñstwo i mój testament zawsze kochali siê wzajemnie; aby zawsze ko-
chali i dochowywali wiernoœci naszej pani, œwiêtemu ubóstwu i aby zawsze
byli wierni i ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym œwiêtej matki Koœcio-
³a”5.

S³owa s. Ma³gorzaty s¹ skierowane do ca³ego zgromadzenia, tzn. do prze³o¿o-
nych i odpowiedzialnych oraz sióstr wykonuj¹cych najmniejsze i czêsto najbardziej
niewdziêczne prace. Ka¿da siostra bez wzglêdu na stanowisko i rodzaj pos³ugi
by³a adresatem tych s³ów. Testament równo traktuje wszystkich, nie mówi o mniej
lub bardziej zas³u¿onych, o mniej lub bardziej oddanych. Ca³emu zgromadzeniu
potrzebna jest pamiêæ o ubóstwie.

Testament jest bardzo krótki. Ilustruje w ten sposób jakby duchowoœæ ca³ego
¿ycia autorki tych s³ów, która poœwiêci³a je ubogim. Przypomnijmy w tym miejscu
s³owa o. Honorata, który tak postrzega³ pocz¹tki dzia³alnoœci s. Ma³gorzaty: „£ucja
czu³a chêæ poœwiêcenia siê ostatniej nêdzy. Przyjecha³a wiêc do Zakroczy-
mia, znalaz³a sobie takich nêdzarzy i z dziwnym zami³owaniem im siê poœwiê-
ci³a. ¯ywnoœæ dostawa³a z klasztoru. Ja sam obchodzi³em przy stole braci
i zlewa³em resztki, ale bardzo schludnie. Zachêcone jej przyk³adem zaczê³y
siê przy³¹czaæ do niej osoby pobo¿ne... Bóg jej b³ogos³awi³. Uda³a siê z jedn¹
Litwink¹ do p. hr. PrzeŸdzieckiej i ta ofiarowa³a jej 2000 rubli na zakupienie
domu, w którym mieszka³y... Sprowadzi³em dla nich z Rzymu ustawy S³u¿ebni-
czek Ubogich przez X. Azbijewicza, który je sam przepisa³ w Œw. Kongrega-
cji”6.

Przez pierwsze lata istnienia zgromadzenia s. Ma³gorzata prowadzi³a w raz
z siostrami ¿ycie ukryte. Po przybyciu do Galicji w 1891 roku przywdzia³a habit,
aby nastêpnie po zamieszkaniu w Nieszawie znowu wieœæ ¿ycie ukryte siostry
bezhabitowej. Przybycie do Nieszawy by³o wiêc swoistym powrotem do Ÿróde³

5 Pisma œw. Franciszka i œw. Klary, Warszawa 1992, s. 72.
6 M. Werner, O. Honorat KoŸmiñski, Poznañ- Warszawa 1972, s. 369.

Testament S³ugi Bo¿ej s. Ma³gorzaty £ucji Szewczyk (1828-1905)
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zgromadzenia. Nie mo¿emy nawet do koñca wykluczyæ, ¿e jej pobyt w tym miej-
scu by³ spowodowany têsknot¹ za dos³ownie pojmowanym ubóstwem. Oczywi-
œcie najprawdopodobniej nie spodziewa³a siê, ¿e poszukiwanie korzeni przybierze
takie okolicznoœci zewnêtrzne.

Czy by³a to „noc ciemna” w doœwiadczeniu duchowym s. Ma³gorzaty? Zapew-
ne tak. Byæ mo¿e tylko pos³uszeñstwo o. Honoratowi spowodowa³o, ¿e odejœcie
dotychczasowej prze³o¿onej, przebieg³o w tak ³agodny sposób dla zgromadzenia,
a dla niej samej by³o drogowskazem, gdzie pójœæ dalej. Zgromadzenie w tym cza-
sie dynamicznie rozwija³o siê, przybywa³o sióstr i nowych fundacji. Doœwiadczenie
s. Ma³gorzaty zwiastowa³o jednak jakiœ nowy okres w dziejach ca³ego dzie³a. Byæ
mo¿e najlepiej rozumia³a je w³aœnie ona, dlatego to jej przysz³o zap³aciæ najwy¿sz¹
cenê.

Siostra Ma³gorzata tytu³uje siebie w testamencie „Matka”. Œwiadczy to o tym,
¿e by³a œwiadoma swojego powo³ania do za³o¿enia zgromadzenia i ca³y czas ¿y³a
tym przeœwiadczeniem. Mimo, ¿e w momencie pisania tych s³ów, niewielu j¹ tak
zapewne tytu³owa³o, a mo¿e nawet czêœæ zgromadzenia chcia³aby o tym zapo-
mnieæ, to jej œwiadomoœæ jest jednoznaczna. Kolejne pokolenie sióstr przypomni
sobie swoj¹ „Matkê”, czego zewnêtrznym wyrazem bêdzie przeniesienie docze-
snych szcz¹tek s. Ma³gorzaty w 1931 roku z cmentarza parafialnego w Nieszawie
do domu generalnego w Oœwiêcimiu.

Ostatnie s³owa s. Ma³gorzaty pisane u krañca ¿ycia ziemskiego i na progu ¿ycia
wiecznego, bêd¹ zawsze powraca³y w historii Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Waga
ka¿dego testamentu jest ogromna, tym bardziej spisanego przez Matkê zgroma-
dzenia. Niewiele jest dokumentów, które posiadaj¹ tak wielk¹ wymowê i niewiele
jest mo¿liwoœci uniewa¿nienia ostatniej woli. Dlatego s³owa zawarte w testamen-
cie S. Ma³gorzaty £ucji bêd¹ stanowi³y przez wieki swoisty punkt rachunku sumie-
nia dla zgromadzenia oraz tych, którzy chc¹ ¿yæ duchowoœci¹ serafick¹.
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Piotr Go³dyn
(Konin)

Edmund Czapliñski i jego literacki wk³ad w walkê

z handlem kobietami i dzieæmi

S³usznoœæ mia³ papie¿ Leon XIII pisz¹c, ¿e mimo up³ywu czasu pewne zjawi-
ska dziejowe s¹ dziwnie do siebie podobne1. Niestety nie zawsze s¹ to zdarzenia
przynosz¹ce chlubê cz³owiekowi, jako cz³owiekowi. Do takich nale¿y z pewnoœci¹
proceder handlu „¿ywym towarem”, a œciœlej mówi¹c kobietami i dzieæmi. Jest to
zjawisko mocno zakorzenione w historii, i jak d³ugo ono istnieje, tak d³ugo podejmo-
wane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu jego ograniczenie, a w konsekwencji ca³kowite
wyeliminowanie. Jednak¿e jak czytamy we wspó³czesnej prasie czy s³yszymy w me-
diach ci¹gle funkcjonuje ono w ró¿nych czêœciach œwiata, tak¿e w Polsce.

Œledz¹c historiê Polski okresu miêdzywojennego zauwa¿amy, ¿e zjawisko to
by³o w Polsce powszechne. W ró¿nym czasie przybiera³o ono b¹dŸ traci³o na sile,
ale istnia³o. Im bardziej jednak ros³o tym wiêcej podejmowano wysi³ków aby siê
mu przeciwstawiæ. By³y to inicjatywy oddolne, ró¿nej proweniencji towarzystwa
i komitety opieki nad kobietami, i inicjatywy odgórne kierowane przez urzêdy pañ-
stwowe, jak chocia¿by Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej.

Na czo³o wysuwaj¹ siê dwie inicjatywy. Pierwsz¹ z nich s¹ tzw. Misje Dwor-
cowe, organizowane przez ró¿ne towarzystwa sprawuj¹ce opiekê nad kobietami
i dzieæmi bez wzglêdu na powi¹zania polityczne czy religijne2. Specjalne delegatki
zaopatrzone w bia³o-¿ó³te opaski pe³ni³y dy¿ury na dworcach kolejowych i przy-
stankach autobusowych wychwytuj¹c samotnie podró¿uj¹ce dziewczêta i kobiety
i udzielaj¹c im pomocy w za³atwieniu noclegu b¹dŸ pracy. W ten sposób kobiety
niejednokrotnie ratowano od kontaktów z handlarzami „¿ywym towarem” a tym
samym od nierz¹du3.

 Drug¹ inicjatyw¹ by³ Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi.
Ta powsta³a w 1923 roku instytucja przejê³a w pewien sposób koordynacjê nad
funkcjonowaniem tych¿e Misji, a wiele towarzystw prowadz¹cych podobn¹ dzia-
³alnoœæ zostawa³o cz³onkami Komitetu4.

1 Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, 43.
2 M K[obyliñska], Handel ¿ywym towarem a Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej, Po-

znañ 1914.
3 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Czêst. Oddzia³u Polskiego Katolickiego Towarzystwa Opieki nad

Dziêwczêtami, „Goniec Czêstochowski, 1937, z dn. 19 marca.
4 W. ChodŸko, Handel kobietami, Warszawa 1935.
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Dzia³alnoœæ Komitetu polega³a miêdzy innymi na koordynacji wszystkich dzia-
³añ podejmowanych w przedwojennej Polsce, których celem by³a walka z handlem
„¿ywym towarem”. Komitet œciœle wspó³pracowa³ z agendami rz¹dowymi, jak
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych czy Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej,
a tak¿e z instytucjami zajmuj¹cymi siê kwesti¹ emigracji z kraju. Dziêki Komiteto-
wi wspomniane wczeœniej towarzystwa otrzymywa³y subwencjê na swoj¹ dzia³al-
noœæ5 , a tak¿e ró¿nego rodzaju wskazówki i porady dotycz¹ce prawid³owego
funkcjonowania Misji Dworcowych6.

Ogromnym wsparciem dzia³alnoœci Komitetu by³y ró¿nego rodzaju publikacje.
Pierwsze miejsce zajmuj¹ oczywiœcie te programowe7, jednak¿e Komitet wspiera-
ny by³ równie¿ przez prozaików i filmowców, którzy w ten sposób pragnêli ostrzec
m³ode dziewczêta przed niebezpieczeñstwem gro¿¹cym im ze strony strêczycieli
i sutenerów, a przede wszystkim handlarzy „¿ywym towarem”8.

Jednym z takich twórców by³ Edmund Czapliñski. Urodzi³ siê on w 1874 roku w
D¹biu nad Nerem. Ukoñczy³ Gimnazjum filologiczne w Kaliszu. W latach 1915-
1919 pe³ni³ obowi¹zki burmistrza D¹bia nad Nerem, nastêpnie pe³ni³ obowi¹zki
sekretarza Nadzwyczajnej Komisji Rewizyjnej Sejmu Ustawodawczego. W la-
tach 1920-1927 pracowa³ w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych w Warszawie,
w Wydziale Bezpieczeñstwa9. Wróci³ do D¹bia i ponownie obj¹³ urz¹d burmistrza
(1931-1935)10. Zmar³ 24 marca 1953 roku11.

Jego twórczoœæ, ma³o dziœ znana, obejmowa³a swym zakresem tematycznym,
przede wszystkim ¿ycie prowincjonalne. Opisywa³ sytuacje, które obserwowa³ jako
mieszkaniec takiego w³aœnie prowincjonalnego miasta. Pisa³ powieœci a tak¿e jed-
noaktowe sztuki teatralne. Niektóre z nich, jak np. „Ludzie idei”, by³y nagradzane
w ró¿nych konkursach inne wystawiane w teatrach warszawskich. Wiele swoich
i nie tylko swoich utworów wystawia³ w D¹biu anga¿uj¹c do udzia³u w nich miesz-
kañców miasta12.

5 Zachowa³a siê korespondencja pomiêdzy Opiek¹ nad M³odemi Kobietami we Lwowie, a Pol-
skim Komitetem Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi, z której wynika, ¿e Opieka otrzymy-
wa³a comiesiêczn¹ subwencjê oraz subwencje nadzwyczajne, przeznaczane na konieczne potrzeby
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Misji i Schroniska œw. Katarzyny (Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, Ministerstwo Opieki Spo³ecznej, [dalej: AAN, MOS] sygn. 654)

6 Archiwum Pañstwowe w Toruniu, Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi. Oddzia³
w Grudzi¹dzu, sygn. 1-6.

7 Szczególne miejsce zajmuje tu dzie³o dr J. Macko (Zob. J. Macko, Prostytucja. Nierz¹d-handel
„¿ywym towarem” – pornografja ze stanowiska historji, etyki, higjeny i prawa, Warszawa 1927.

8 D. Ka³wa, Kobieta aktywna w Polsce miêdzywojennej. Dylematy œrodowisk kobiecych, Kra-
ków 2001, s. 71.

9 AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 2.
10 J. S. Mujta, Miasto D¹bie w XIX i XX wieku, Konin 1998, s. 100.
11 Parafia œw. Miko³aja w Dabiu nad Nerem, Ksiêga zmar³ych 1947-1961.
12 P. Go³dyn, Okruchy wspomnieñ. Edmund Czapliñski (1874-1953) w pamiêci mieszkañców

D¹bia nad Nerem, „Przegl¹d Wielkopolski” 2004, nr 3, s. 51-52.

Piotr Go³dyn
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Wœród ca³ej twórczoœci i tematyki podejmowanej przez E. Czapliñskiego szcze-
góln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na cztery powieœci, które ³¹czy jeden temat, jest nim
handel „¿ywym towarem”. S¹ to nastêpuj¹ce utwory: „Wesele Alfonsa”13, „Cen-
ny towar”14, „Grzech Anki”15, „Pani Balbina i s-ka”16.

Lektura tych powieœci daje literack¹ sposobnoœæ zapoznania siê z metodami
„pracy” handlarzy „¿ywym towarem”, a tak¿e ich pomocników, tzw. strêczycieli.
Oczywiœcie nie s¹ to wszystkie metody, jedynie cztery najczêœciej przez nich wy-
korzystywane. Z szersz¹ gam¹ tych¿e metod mo¿emy zapoznaæ siê czytaj¹c arty-
ku³y prasowe z omawianego okresu, b¹dŸ te¿ wspominane wczeœniej publikacje
programowe, m.in. Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi17.

Jedn¹ z takich metod by³o „wabienie na ma³¿eñstwo”. Najczêœciej kandydat do
rêki m³odej kobiety przedstawia³ siê jako bardzo bogaty baron, posiadaj¹cy wiele po-
siad³oœci i maj¹tku za granic¹. To by³ czynniki niezwykle istotny jeœli siê weŸmie pod
uwagê biedê panuj¹c¹ na polskiej wsi w pierwszej po³owie XX wieku. Zatem pojawia
siê w powieœci „Wesele Alfonsa” niejaki pan August Holzki. Pan ów upatrzy³ sobie
pannê Ameljê Wiêckównê, córkê m³ynarza z B³otkowa, której ojciec popad³ w k³opoty
finansowe. Panna Amelja bra³a udzia³ w konkursie Miss Polonia, a jej zdjêcie zamiesz-
czone w prasie zwróci³o uwagê pana Augusta. Amelja pracowa³a w sklepie ze s³ody-
czami i tam do niej zg³osi³ siê pan August, który sta³ siê odt¹d sta³ym jej adoratorem,
a w koñcu znajomoœæ mia³a siê zakoñczyæ œlubem. Pan August nalega³ aby po œlubie
wyjechali zagranicê, jednak¿e aby panna Amelja nie czu³a siê tam obco mog³a, a na-
wet powinna zabraæ ze sob¹ ze trzy przyjació³ki do towarzystwa. Amelja wróciwszy
na wieœ do swoich rodziców przygotowywa³a siê do œlubu i wyjazdu. Wybra³a nawet
ju¿ trzy towarzyszki swojej podró¿y. Wœród nich by³a równie¿ niejaka Walerka, w
której zakochany by³ Józek Ko³tunek. To dziêki niemu i by³emu kapitanowi carskiej
armii, który pomaga³ we m³ynie, ca³a sprawa wysz³a na jaw. Kapitan bowiem nabra³
podejrzenia co do plenipotenta pana Augusta, który przyje¿d¿a³ na wieœ po „transport”
towarzyszek panny Amelji. Wysy³a³ on Józka w œlad za plenipotentem i zabran¹ ju¿
przez niego do Warszawy Walerk¹. Józkowi udaje siê w Warszawie przy pomocy
policji odnaleŸæ swoj¹ ukochan¹. Pan August jako handlarz zostaje zdemaskowany tu¿
przed samym œlubem, co daje ocalenie pannie Amelji i jej towarzyszkom przed niebez-
pieczeñstwem nierz¹du, w który popaœæ mia³y wed³ug planów pana Augusta18.

13 E. Czapliñski, Wesele Alfonsa, Warszawa 1930.
14 E. Czapliñski, Cenny towar, Warszawa 1925.
15 E. Czapliñski, Grzech Anki, Warszawa 1930 (wydanie II, nie jest znana data pierwszego wyda-

nia)
16 E. Czapliñski, Pani Balbina i s-ka, Warszawa 1927.
17 Zob. Dos³owne sprawozdanie z obrad 8 Miêdzynarodowego Kongresu dla zwalczania Handlu

Kobietami i Dzieæmi, który odby³ siê w Warszawie, miêdzy 7-10 paŸdziernika 1930 r., London
1930; Pierwszy Zjazd Misyj Dworcowych Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami
i Dzieæmi: sprawozdanie, Warszawa 1929.

18 E. Czapliñski, Wesele…, op. cit. s. 34-127.

Edmund Czapliñski i jego literacki wk³ad w walkê z handlem...
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Czytaj¹c te powieœæ nasuwaj¹ siê pewne skojarzenia faktograficzne. Otó¿ pierw-
sze swe Ÿród³o znajduje w broszurce zatytu³owanej „Kobieta – cia³o. Odysseja
kobiety upad³ej”. Broszura opisuje ¿ywot prostytutki, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na pocz¹tki jej upadku moralnego. Opowiada ona o m³odzieñcu spotkanym,
pewnego wieczora, kiedy wraca³a z pracy, o coraz czêstych spotkaniach, itd.19

Sposób uwodzenia podobny jak w powieœci E. Czapliñskiego.
Drugie skojarzenie zwi¹zane jest ze sprawozdaniem przes³anym z Kalisza do

Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi. W sprawozdaniu tym
czytamy miêdzy innymi: Do wsi B, do gospodarza, który mia³ córkê dorodn¹,
przyby³ w konkury m³ody cz³owiek, legitymuj¹cy siê paszportem. Pozosta³
pod goœcinnym dachem kilka dni, a w czasie tym odbiera³ depesze, opiewa-
j¹ce na spore sumy pieniêdzy 12.000 z³, 7,000 z³ i inne. Objaœni³ otoczenie,
ze s¹ to sumy jago osobistego kapita³u, który ma do odebrania pod Plesze-
wem poznañskim. Rodzice panny m³odej po³knêli haczyk i postanowili wy-
daæ córkê za kapitalistê. Uczyniono zrêkowiny i dano na zapowiedzi do
pobliskiej parafii. Odpowiednie dokumenty mia³ w pogotowiu pan m³ody.
Celem zakupów na weselisko przybyli rodzice z cór¹ i przysz³ym ziêciem do
Kalisza, sk¹d pan m³ody mia³ siê udaæ po odbiór pieniêdzy do Pleszewa.
Kwestja zosta³a tak zrêcznie postawion¹, ¿e rodzice nie mogli nie zgodziæ siê
na to, by i panienka towarzyszy³a narzeczonemu. Dopiero po wyjeŸdzie m³o-
dych, rodzice przyszli po rozum do g³owy, ¿e sprawa jest podejrzan¹. Matka
m³odej przyby³a na Misjê Dwr., po radê i pomoc. Wys³ane natychmiast depe-
sze przeciê³y niecn¹ intrygê. M³ody zosta³ ujêty, jako oszust, który mia³ pod-
robione papiery i zamiar sprzedania dziewczyny za jedn¹ z sum, na które
opiewa³y depesze. Dziewczynê szczêœliwie odda³y nasze panie rodzicom20.

Motyw o¿enku wykorzystany zosta³ równie¿ do uprowadzenia bohaterki po-
wieœci „Cenny towar”. We wsi Szczyg³ów mieszka³ niejaki G¹ska, który mia³ piêkn¹
córkê o imieniu Marysia. Dziewczynê tê pragnêli handlarze wys³aæ za granicê,
jednak¿e zatrudniony przez nich strêczyciel, K¹sik, nie potrafi³ jej jednak zba³amu-
ciæ i wywieŸæ, poniewa¿ strzeg³ Marysi jak oka w g³owie, Walek Roch, zakochany
bez pamiêci w G¹skównie. To zmusi³o agenta, pana Augusta to osobistego zaanga-
¿owania siê w sprawê, gdy¿ w jego mniemaniu Marysia by³a „towarem” pierwsza
klasa. Wykorzysta³ podpatrzon¹ scenê, w której stary G¹ska odmówi³ Walkowi
rêki Marysi, gdy¿ ten nie spe³nia³ jego materialnych ¿yczeñ. Pan August stan¹³
w konkury o rêkê Marysi, przedstawi³ siê G¹sce jako bogaty cz³owiek posiadaj¹cy
wiele kamienic w Poznaniu, Katowicach, a nawet Hamburgu. Agent kusi ojca
dziewczyny obietnic¹ zabrania go do miasta i dania mu tam mieszkania, co G¹sce
przypada do gustu. Stawia tak¿e ojcu jeden warunek, œlub musi odbyæ siê najpóŸ-
niej nastêpnego dania. W¹tpliwoœci rodziców co do kwestii formalnych zwi¹za-

19 B. Topór-Szczygielski, Kobieta-cia³o. Odysseja kobiety upad³ej, Warszawa 1914, s. 8-12.
20 AAN, MOS, sygn. 650.
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nych ze œlubem, pan August rozwia³ stwierdzaj¹c, ¿e za granic¹ formalnoœci takie
s¹ zbêdne, a œlubu bêdzie udziela³ im sam biskup, bo go na to staæ. Wybrali siê wiêc
za granicê, a w ich œlad ruszy³ Walek. Widzia³ jak uœpili starego G¹skê i zostawili
w poci¹gu, widzia³ jak zaprowadzono Marysiê do jednego z hoteli. Wreszcie po-
wiadomi³ policjê, która pomog³a mu odzyskaæ, jego ukochan¹ i aresztowaæ handla-
rzy21.

„Grzech Anki” to powieœæ, w której metody handlarzy kobietami nie s¹ ju¿ tak
„subtelne”, jak te opisane w poprzednich utworach. Tym razem, handlarze dopusz-
czaj¹ siê porwania, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e ¿aden inny sposób nie przyniesie po¿¹-
danego rezultatu. Upatrzonym celem zosta³a osiemnastoletnia Anka, wychowanica
proboszcza z L¹dkowa. Miejscowoœæ ta jest równie¿ rodzinnym miastem prosty-
tutki Renki, „podopiecznej” Czerwonego Olka, mózgu ca³ego przedsiêwziêcia,
w którym Renka jest bezgranicznie zakochana i któremu nie potrafi odmówiæ tej
przys³ugi. Jedzie do L¹dkowa, gdzie potajemnie spotyka siê Ank¹, przyjació³k¹ lat
dzieciêcych, pozyskuj¹c jej zaufanie. Anka zwierza siê Rence ze swej mi³oœci do
fotografa – pana Pstryckiego – z powiatowego miasteczka, której przeciwny jest
jej opiekun – ks. proboszcz. Ten szczegó³ sta³ siê bardzo istotnym motywem w kon-
struowaniu planu porwania. Renka bowiem przekaza³a te dane Czerwonemu Ol-
kowi, który pojawi³ siê na wiejskim festynie, a ten skrzêtnie je wykorzysta³. Poda³
siê za przyjaciela pana Pstryckiego, informuj¹c, ¿e fotograf oczekuje panny Anki
w Warszawie z zamieram jej potajemnego poœlubienia. M³oda, naiwna istota da³a
siê zwieœæ i sama wsiad³a do samochodu, który zawióz³ j¹ do Warszawy. Jej znik-
niêcie wywo³a³o wielkie poruszenie. Na jej poszukiwania wyruszy³ sam pan Pstrycki,
który jednak nawet z pomoc¹ policji nie by³ wstanie jej odnaleŸæ. Pomoc nadesz³a
ze strony wspó³lokatorki Renki, która wskaza³a miejsce pobytu Czerwonego Olka
i go zidentyfikowa³a. Anka zosta³a uratowana, wysz³a za m¹¿ za pana Pstryckiego,
natomiast Renka zosta³a przyjêta do zak³adu sióstr Magdalenek w Warszawie22.

Z kolei w powieœci „Pani Balbina i s-ka” handlarze u¿ywaj¹ jeszcze innej meto-
dy. Werbuj¹ m³odego bezrobotnego Polaka w charakterze strêczyciela. Ma on
jeŸdziæ na wieœ, z której pochodzi i werbowaæ dziewczyny do pracy w kabarecie.
Ów m³ody cz³owiek – Bolcio, straci³ pracê przez sw¹ nieroztropnoœæ, mieszka
z siostr¹, a wszystkie zarobione pieni¹dze straci graj¹c na wyœcigach konnych.
Wizja szybkiego i ³atwego zarobku przedstawiona mu przez niejakiego pana Le-
ona, szefa grupy zajmuj¹cej siê handlem ¿ywym towarem wyda³a siê Bolciowi
niezwykle kusz¹c¹. Mimo sprzeciwów siostry wyje¿d¿a na wieœæ, gdzie mieszka
Bronka, dziewczyna niezwykle w nim zakochana, która daje siê namówiæ na wy-
jazd do Warszawy, a póŸniej za granicê do szko³y tañca. Jednak¿e na dworcu
w Warszawie, para nasz wyda³a siê podejrzana opiekunce dworcowej, która uda³a
siê za nimi œledz¹c ich poczynania. Przekonana o s³usznoœci swych podejrzeñ,

21 E. Czapliñski, Wesele…, op. cit.
22 E. Czapliñski, Grzech…, op. cit.
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zaczepi³a nastêpnego dnia Bolcia, który zaprowadzi³ j¹ do pani Balbiny, przygoto-
wuj¹cej wszystkie dziewczêta do wyjazdu za granicê. Aby nie wzbudzaæ niczyich
podejrzeñ pan Leon zorganizowa³ przerzut „towaru”, bardzo skrzêtnie. Podzieli go
na trzy grupy, dwie dziewczyny mia³y jechaæ za granicê, rzekomo na pogrzeb ojca,
a towarzyszy³a im kobieta udaj¹ca ich matkê, nastêpne dwie pod okiem „lekarza”
udawa³y siê na zachód w celu leczenia psychiatrycznego, a ostatnie dwie, czyli
Bronka i agentka policji kobiecej, podró¿owa³y w towarzystwie Bolcia. Dziêki spry-
towi i zaradnoœci agentki, szajka zosta³a zatrzymana na granicy, a dziewczêta uwol-
nione23.

Warto przy tym zwróciæ uwagê na jeden istotny szczegó³ ca³ej sprawy. W kie-
szeni zatrzymanego pana Leona znaleziono list nastêpuj¹cej treœci:

Kochany panie Goltz!
Przesy³am panu towar i tygodniowe sprawozdanie. Stagnacja coraz gorsza, choæ

spó³ka pracuje w pocie czo³a. Ogólna w kraju bieda nic na poprawê interesu nie wp³y-
wa. Zdumiewaj¹cy objaw g³upoty – przewaga samobójstw nad nasze domy rozkoszy.
Pan siê zdziwisz, co tak ujemnie na ruch w interesie wp³ywa? Oto – niech je szlak trafi
– ró¿ne spo³eczne stowarzyszenia: Ochrony kobiet, chrzeœcijañskie, ¿ydowskie, dwor-
cowe misje, odczyty, filmy, prasa, wreszcie nowoutworzona policja kobieca… I jak tu
w tych warunkach ¿yæ, jak dzia³aæ? Ca³a nadzieja w dancingach, kabaretach i salach
tañca, których tu zaczêto masê zak³adaæ, i gdzie siê dla naszych agentów otwiera
szerokie pole pracy. (…) Posy³am ma³e próbki i rachunek:

Dwie prosto ze wsi i jedna z tutejszej pensji, przez rodziców bardzo poszukiwa-
na, wszystkie kandydatki na cenê, prima sort, towar pierwszej klasy, po 500 dola-
rów ka¿da.

Dwie amatorki dancingów, zdaje siê trochê sforsowane – o sto mniej, no i jedna
zredukowana z jakiegoœ ma³ego kina – pod³ug uznania.

Tylko, bardzo proszê – za prima sort bez ¿adnego urywania.
Wierz mi pan, ¿e gdyby mnie nie ³¹czy³y od dawna za¿y³e stosunki przez pana

z Argentyn¹, dosta³abym o wiele korzystniejsze oferty od Kanady.
Do us³ug Balbina24.
Z listu tego wynika, ¿e handlarze nastawieni na jak najwiêksze korzyœci pozba-

wieni byli wszelkich ludzkich uczuæ, ludzkich odruchów; ¿e handel ten mia³ miê-
dzynarodowe powi¹zania i jego zwalczanie wymaga³o tak¿e miêdzynarodowej
wspó³pracy. Powy¿szy literacki przyk³ad listu nie odbiega form¹, ani treœci¹ od
autentycznych listów rzeczywiœcie przechwytywanych przez ówczesn¹ policjê.
List taki cytuje w swoje publikacji wieloletni prezes Polskiego Komitetu Walki
z Handlem Kobietami i Dzieæmi – Witold ChodŸko. Oto jego treœæ:

Piêcioro dziewcz¹t przyjecha³o tu pomyœlnie i bezpiecznie i s¹ ju¿ w dro-
dze do Nowego Yorku. W porcie hamburskim a¿ siê kot³uje od policjantów;

23 E. Czapliñski, Pani…, op. cit.
24 Tam¿e, s. 78-79.

Piotr Go³dyn



129

po uci¹¿liwej pracy za³adowaliœmy towary na okrêt. Dwie by³yby nas zdra-
dzi³y swoim p³aczem, ale Ty wiesz przecie¿, chloroform dobrze dzia³a. Billa
aresztowano. Na jego miejsce jest Jonny. Wys³a³em dziewczyny do San Fran-
cisco, Blue Bird. Tam mog¹ ju¿ wo³aæ ojca i matki ile zechc¹. Je¿eli masz ju¿
swój towar, przywieŸ go zaraz do Hamburga na gie³dê dziewcz¹t. Adres masz.
Gdyby policja zwróci³a na Ciebie uwagê, zmykaj do Bremy. Czek na tysi¹c
dolarów wysy³am. Gdyby dziewczyny siê wzbrania³y, to przywieŸ je tam, gdzie
powiedzia³em. Tam ju¿ ich naucz¹ rozumu. List ten zosta³ wys³any we wrzeœniu
1923 roku25.

Podsumowuj¹c powy¿sz¹ analizê merytoryczn¹ powieœci E. Czapliñskiego do-
tycz¹cych handlu „¿ywym towarem”, nale¿y zwróciæ uwagê na kilka zasadniczych
kwestii. Po pierwsze, celem autora jest przestrzegania m³odych kobiet i dziewcz¹t
przed u³ud¹ œwiata, która prowadzi ich nie do dobrobytu i s³awy lecz do upadku
moralnego. Nie sposób w tym miejscu nie zreflektowaæ, ¿e taki stan rzeczy nie
obcy jest wspó³czesnym czasom.

Po drugie, autor wskazuje, ¿e handlem polskimi kobietami zajmowali siê g³ów-
nie ̄ ydzi, którzy ca³e transporty Polek wysy³ali do Argentyny. Jednak¿e, nie tylko
Polski, ale tak¿e ̄ ydówki stanowi³y „cenny towar”, chêtnie nabywany przez domy
publiczne w Europie Zachodniej i obu Amerykach. W jednym z numerów „Goñca
Nadwiœlañskiego” mo¿emy przeczytaæ informacjê o kobiecie narodowoœci ¿ydow-
skiej, ¿onie piekarza warszawskiego i matce piêciorga dzieci, która zwiedziona
i uwiedziona przez swoj¹ ciotkê i jej przyjaciela znalaz³a siê w domu rozpusty w Bu-
enos Aires. Dopiero interwencja mê¿a i policji argentyñskiej sprawi³a, ¿e szczêœli-
wie wróci³a do domu, do rodziny26. Szerzej na temat udzia³u ¯ydów w handlu
„¿ywym towarem” pisa³ Edward J. Bristow27. Twierdzi³ on miêdzy innymi, ¿e wœród
diaspory ¿ydowskiej w Europie zjawisko handlu kobietami by³o dzia³aniem zakrojo-
nym na szerok¹ skalê, „rzutuj¹ce na stosunek do mniejszoœci ¿ydowskiej w dobie
kszta³towania siê oblicza nowoczesnego antysemityzmu”28.

Po trzecie, E. Czapliñski wskazuje na istotn¹ rolê policji w œciganiu przestêp-
ców zajmuj¹cych siê tym procederem. W powieœciach Czapliñskiego „zwyk³y”
policjant s³u¿y pomoc¹, natomiast policjanci w stopniu komendanta opisani przez
autora nie ignorowali nigdy doniesieñ o podobnych wykroczeniach i z ca³¹ stanow-
czoœci¹ interweniowali. Natomiast w utworze „Grzech Anki” pojawia siê tak¿e
policjantka. Reprezentuje ona kobiec¹ policjê obyczajow¹, powo³an¹ do ¿ycia w ro-
ku 1925 dziêki staraniom Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieæ-

25 W. ChodŸko, Handel…, op. cit., s. 18.
26 Matka piêciorga dzieci sprzedana do Argentyny, „Goniec Nadwiœlañski” 1935, nr 109, s. 5.
27 E. J. Bristow, Prostitution and Prejudiece. The Jewish Fight Against White Slavery 1870-1939,

New York 1983.
28 A. Ziaja, Najstarsza profesja œwiata. O ksi¹¿ce Edwarda J. Bristowa „Prostitution and Prejudie-

ce. The Jewish Fight Against White Slavery 1870-1939”, www.bezuprzedzen.pl/receznje/bri-
stow.shtml. (data publikacji 2001.08.01).
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29 Zob. Przeciwdzia³ania wobec zjawiska przymusowej prostytucji i handlu kobietami: wspó³pra-
ca zainteresowanych organizacji i s³u¿b. Wybór materia³ów z seminarium zorganizowanego
przez Caritas Polsk¹ i Wy¿sz¹ Szko³ê Policji. Popowo, 28-29.10.2002, Warszawa 2003.

30 E. Czapliñski, Grzech…, op. cit., s. 124-125.
31 W Poznaniu El¿bietanki prowadzi³y „Dom œw. El¿biety” za³o¿ony przez ks. Stanis³awa Buda-

szewskiego (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Przystañ”, sygn. KA 14979)
32 B. Koreywo, Dwie moralnoœci a walka z nierz¹dem, Poznañ 1925, s. 21.

mi. Jeszcze dobitniej ukazane jest to w powieœci „Pani Balbina i s-ka”, gdzie agent-
ka policji kobiecej podszywa siê pod dziewczynê ze wsi, która chce zrobiæ s³awê
w kabarecie, a dziêki swojej dzia³alnoœci demaskuje ca³¹ szajkê handlarzy „¿ywym
towarem”. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e równie wspó³czeœnie policja w Polsce
zwraca uwagê na problem handlu kobietami i dzieæmi w celu przymuszania do
prostytucji29.

Po czwarte wreszcie, w koñcowej czêœci powieœci „Grzech Anki” mo¿emy
przeczytaæ: – I jaki¿ wp³yw moralny na nie [prostytutki – przy. P. G] ten zak³ad
wywiera?… – Jaki wp³yw?… Ach, panie – zbawienny!… Nie poznaj¹ tu same
siebie. Najlepszy dowód, to te listy ich dziêkczynne, po wyjœciu st¹d, niektó-
rych po zam¹¿pójœciu nawet, a które tak czêsto od nich odbieramy30. Zak³ad,
o którym tu mowa prowadzony by³ przez siostry Magdalenki w Warszawie. Takich
domów prowadzonych przez ró¿ne zgromadzenia zakonne w Polsce miêdzywo-
jennej by³o wiele. Oprócz Magdalenek domy takie prowadzi³y tak¿e El¿bietanki
w Poznaniu31 czy Pasterki w Topolnie i Pniewitem. Dziêki takim zak³adom wiele
kobiet uniknê³o ostatecznego upadku moralnego, aczkolwiek pojawia³y siê gdzie-
niegdzie g³osy, ¿e zbyt surowy regulamin tych domów nie przynosi po¿¹danych
efektów32.

Abstract

Edmund Czapliñski and his literary input in the fight of trade with
women and children

Edmund Czapliñski (1874-1953) he was a mayor twice of D¹bie by Ner. A mong
a few novels by him four of them should be mentioned because of the connecting
subject – the trade with women and children; there were novels: “Cenny towar”;
“Wesele Alfonsa”, “Grzech Anki” and “Pani Balbina i s-ka”. Their content has
been and still is a form of warning for all girls.
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Krzysztof Prêtki
 (Poznañ)

Podstawy prawne organizacji systemu ochrony

zdrowia w Polsce w latach 1920 – 1939

Celem artyku³u jest zaprezentowanie podstaw prawnych organizacji systemu
ochrony zdrowia w Polsce w latach 1920-1939. Podstaw¹ zmian organizacyjnych
w opiece zdrowotnej by³y ustawy: o obowi¹zkowym ubezpieczeniu na wypadek
choroby z 1920 roku, o ubezpieczeniu spo³ecznym z 1933 roku, o publicznej s³u¿bie
zdrowia z 1939 roku, które s¹ przedmiotem dociekañ badawczych w niniejszym
artykule.

Ustawa o obowi¹zkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby z 1920 roku

19 maja 1920 roku Sejm RP uchwali³ ustawê o obowi¹zkowym ubezpieczeniu
na wypadek choroby1. Celem obowi¹zkowego ubezpieczenia na wypadek choro-
by utworzono Kasy Chorych2, po jednej na ka¿dy powiat. W ka¿dym mieœcie li-
cz¹cym powy¿ej 50 tysiêcy ludnoœci mog³a byæ tworzona za zezwoleniem Urzêdu
Ubezpieczeñ oddzielna Kasa Chorych. Pracownicy przedsiêbiorstwa PKP podle-
gali obowi¹zkowemu ubezpieczeniu w oddzielnych Kasach Chorych. Obowi¹zko-
wi ubezpieczenia podlega³y wszystkie osoby zatrudnione bez ró¿nicy p³ci, za
wyj¹tkiem urzêdników pañstwowych powo³anych na podstawie nominacji3.

W sk³ad œwiadczeñ chorobowych przys³uguj¹cych ubezpieczonym wchodzi³y:
· bezp³atna pomoc lekarska, która rozpoczyna siê od pierwszego dnia choroby –

obejmowa³a ona równie¿ dostarczanie lekarstw, œrodków opatrunkowych i in-
nych œrodków leczniczych s³u¿¹cych przywróceniu zdrowia i zdolnoœci pracy.

1 Ustawa z dnia 19 maja 1920 roku o obowi¹zkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby,
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1920 Nr 44 poz. 272.

2 Szerzej na temat funkcjonowania Kas Chorych: Kasy Chorych w Wielkopolsce. Przesz³oœæ
i teraŸniejszoœæ, pod redakcj¹ Micha³a Musielaka, Poznañ 2003; J. Sadowska, Kasy Chorych
w Polsce w latach 1920-1933, £ódŸ 2002; Z. Jastrzêbowski, Spory o model lecznictwa. Opieka
zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki spo³ecznej w XIX i XX wieku (do 1948 roku), £ódŸ
1994.

3 Urzêdnicy pañstwowi powo³ani na podstawie nominacji nie podlegali obowi¹zkowi ubezpie-
czenia. Dyrektorom naczelnym, dyrektorom, prokurentom przedsiêbiorstw przemys³owych
i handlowych przys³ugiwa³o prawo zwolnienia siê od obowi¹zku ubezpieczenia w przypadku,
gdy ich zarobek przekracza³ 30.000 marek rocznie.
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· zasi³ek pieniê¿ny za ka¿dy dzieñ niezdolnoœci do pracy, który by³ udzielany nie
d³u¿ej ni¿ w ci¹gu 26 tygodni – Kasy Chorych, które istniej¹ d³u¿ej ni¿ 3 lata
zobowi¹zane by³y do udzielania œwiadczeñ a¿ do 39 tygodni. Zasi³ek pieniê¿ny
wynosi³ 60% p³acy ustawowej.
Cz³onkowie Kasy Chorych mieli prawo wyboru lekarza spoœród tych, z którymi

Kasa Chorych podpisa³a umowê na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych.
Fundusze na dzia³alnoœæ Kas Chorych pochodzi³y ze sk³adek cz³onkowskich

w 2/5 op³acanych przez pracowników, a w 3/5 przez pracodawców. Wysokoœæ
sk³adki ustalona zosta³a na 6,5% p³acy ustawowej. Dochody Kas Chorych pocho-
dzi³y tak¿e z kar, zapomóg instytucji publicznych, darowizn, zapisów i procentów
od kapita³u.

Kasy Chorych tworzy³y Zwi¹zki Okrêgowe, które by³y po³¹czone w Zwi¹zek
Ogólno-Pañstwowy Kas Chorych. Dzia³alnoœæ Zwi¹zku Kas obejmowa³a m.in.:
lustracjê dzia³alnoœci poszczególnych Kas Chorych, zawieranie umów z poszcze-
gólnymi lekarzami i organizacjami lekarskimi, zak³adami leczniczymi, aptekami i do-
stawcami œrodków, wymaganych do pielêgnowania chorych oraz zak³adanie
i utrzymywanie aptek i szpitali.

Urz¹d Ubezpieczeñ czuwa³ nad przestrzeganiem przez Kasy Chorych ustawy
i statutów, wykonywa³ nadzór ogólny nad sprawami ubezpieczenia i zatwierdza³
statuty Kas Chorych i Zwi¹zków Kas Chorych, a tak¿e kontrolowa³ wykorzysta-
nie czynnoœci Kas Chorych w zakresie lecznictwa.

Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym z 1933 roku

28 marca 1933 roku Sejm RP uchwali³ ustawê o ubezpieczeniu spo³ecznym4

(tzw. ustawê scaleniow¹), która zastêpowa³a ustawê o obowi¹zkowym ubezpie-
czeniu na wypadek choroby z 1920 r. Ustawa okreœla³a nastêpuj¹ce rodzaje ubez-
pieczeñ: ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyñstwa oraz ubezpieczenia
na wypadek niezdolnoœci do zarobkowania lub œmierci osoby ubezpieczonej w dwóch
sytuacjach: wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej i wskutek
wszelkich przyczyn.

W celu wykonywania ubezpieczenia okreœlonego ustaw¹ utworzono ubezpie-
czalnie spo³eczne i zak³ady ubezpieczeñ spo³ecznych: Zak³ad Ubezpieczenia na
Wypadek Choroby, Zak³ad Ubezpieczenia od Wypadku, Zak³ad Ubezpieczenia
Emerytalnego Robotników i Zak³ad Ubezpieczeñ Pracowników Umys³owych.
Ubezpieczalnie spo³eczne i zak³ady ubezpieczeñ spo³ecznych by³y cz³onkami Izby
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

4 Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym, Dziennik Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej 1933 Nr 51 poz. 396.
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Do zakresu dzia³ania ubezpieczalni spo³ecznych nale¿a³o m.in.: ustalanie obo-
wi¹zku ubezpieczenia i uprawnieñ do kontynuowania poszczególnych rodzajów
ubezpieczeñ, wymierzanie i pobieranie sk³adek ubezpieczeniowych oraz kontrola
uiszczania sk³adek przez pracodawców, przyznawanie i udzielanie œwiadczeñ z
zakresu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyñstwa, oraz kontrola osób
pobieraj¹cych œwiadczenia.

Zak³ad Ubezpieczenia na Wypadek Choroby koordynowa³ dzia³alnoœæ ubezpie-
czalni spo³ecznych w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyñ-
stwa oraz prowadzi³ wspóln¹ dla wszystkich rodzajów ubezpieczeñ ogóln¹
dzia³alnoœæ lecznicz¹ i profilaktyczn¹. Do zakresu dzia³ania Zak³adu nale¿a³o m.in.
zak³adanie i prowadzenie zak³adów sanitarnych, leczniczych i zapobiegawczych,
zawieranie umów z zak³adami sanitarnymi, leczniczymi i zapobiegawczymi.

Zak³ad Ubezpieczenia od Wypadków zajmowa³ siê m.in. przyznawaniem i udzie-
laniem œwiadczeñ, organizowaniem i wspó³dzia³aniem w akcji zapobiegania wy-
padkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz organizowaniem zak³adów
maj¹cych na celu szkolenie inwalidów.

Zak³ad Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników odpowiada³ za m.in. przy-
znawanie i udzielanie œwiadczeñ5, a tak¿e wspó³dzia³anie w akcji zmierzaj¹cej do
przywrócenia zdolnoœci do pracy inwalidów – robotników.

Do zakresu dzia³ania Zak³adu Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników
Umys³owych nale¿a³o m.in. przyznawanie i udzielanie œwiadczeñ6, wspó³dzia³anie
w akcji zmierzaj¹cej do przywrócenia zdolnoœci do pracy inwalidów – pracowni-
ków umys³owych.

Izba Ubezpieczeñ Spo³ecznych koordynowa³a wszystkie rodzaje ubezpieczeñ
spo³ecznych, dzia³alnoœæ ubezpieczalni spo³ecznych i zak³adów ubezpieczeñ spo-
³ecznych.

Ubezpieczeni w przypadku choroby mieli prawo m.in. do pomocy leczniczej
(nie d³u¿ej ni¿ przez 26 tygodni), która obejmowa³a: opiekê lekarsk¹, lekarstwa
i œrodki opatrunkowe oraz œrodki lecznicze i pomocnicze. Ubezpieczonemu przy-
s³ugiwa³ równie¿ zasi³ek chorobowy za ka¿dy dzieñ stwierdzonej niezdolnoœci do
pracy wskutek choroby (nie d³u¿ej ni¿ 26 tygodni), rozpoczynaj¹c od czwartego
dnia niezdolnoœci do pracy7. Zasi³ek chorobowy wynosi³ tygodniowo 50% zarobku
tygodniowego ubezpieczonego z okresu zatrudnienia w ci¹gu ostatnich trzynastu
tygodni przed zachorowaniem.

5 Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym, Dzien-
nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1933 Nr 51 poz. 396.

6 Na podstawie rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej 1927 Nr 106 poz. 911.

7 W przypadku, gdy niezdolnoœæ wyst¹pi³a póŸniej ni¿ w trzecim dniu choroby- od pierwszego
dnia niezdolnoœci do pracy. Je¿eli jednak w pewnych okresach korzystania z pomocy leczniczej
ubezpieczalni ubezpieczony nie pobiera³ zasi³ku chorobowego, pomoc ta by³a przed³u¿ana a¿
do wyczerpania okresu zasi³kowego.

Podstawy prawne organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce...
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Ubezpieczalnia spo³eczna pobiera³a od ubezpieczonych dop³aty za porady le-
karskie, lekarstwa, œrodki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze.

Ubezpieczalnie spo³eczne i zak³ady ubezpieczeñ spo³ecznych (z wyj¹tkiem Za-
k³adu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby) pobiera³y za osoby ubezpieczone sk³adki
na pokrycie bie¿¹cych œwiadczeñ, tworzenie funduszów rezerwowych i specjal-
nych. Wysokoœæ sk³adek ubezpieczeniowych by³a nastêpuj¹ca:
· za ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyñstwa: dla pracowników umy-

s³owych- 4,6%, dla pozosta³ych pracowników – 5%. Sk³adki by³y w po³owie
p³acone przez pracowników.

· za ubezpieczenie wskutek wszelkich przyczyn: dla robotników zatrudnionych w
górnictwie i hutnictwie – 5,8% (3,6% p³aci³ pracownik), dla pozosta³ych pra-
cowników- 5,2% (3,3% p³aci³ pracownik)
Wp³ywy ubezpieczalni spo³ecznych pochodzi³y ze: sk³adek, kar, dop³at za œwiad-

czenia, zwrotów zak³adów ubezpieczeñ spo³ecznych za dokonywane czynnoœci,
odsetek od ulokowanych kapita³ów, darowizn, zapisów i subsydiów.

Zwierzchni nadzór nad ubezpieczalniami spo³ecznymi i bezpoœredni nadzór nad
zak³adami ubezpieczeñ spo³ecznych i Izb¹ Ubezpieczeñ Spo³ecznych sprawowa³
Minister Opieki Spo³ecznej. Bezpoœredni nadzór nad ubezpieczalniami spo³eczny-
mi wykonywa³y pañstwowe urzêdy ubezpieczeñ spo³ecznych.

Ustawa o publicznej s³u¿bie zdrowia z 1939 roku

15 czerwca 1939 roku Sejm RP uchwali³ ustawê o publicznej s³u¿bie zdrowia8,
która zastêpowa³a m.in. zasadnicz¹ ustawê sanitarn¹ z 1919 r.9. Publiczna s³u¿ba
zdrowia mia³a na celu wykonywanie opieki nad zdrowiem ludnoœci, obejmowa³a
sprawy m.in.: zwalczania chorób i zapobiegania im, zak³adów leczniczych, uzdro-
wisk, opieki higieniczno-lekarskiej nad matk¹ i dzieckiem, higieny szkolnej, zaopa-
trywania ludnoœci w wodê oraz dozoru sanitarnego nad artyku³ami ¿ywnoœci.

Wykonywanie zadañ z zakresu publicznej s³u¿by zdrowia nale¿a³o do Ministra
Opieki spo³ecznej, w³adz administracji ogólnej, samorz¹du terytorialnego, samo-
rz¹du gospodarczego, instytucji ubezpieczeñ spo³ecznych oraz innych organizacji
publicznych i spo³ecznych.

W³adze administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego dzia³a³y w sprawach
publicznej s³u¿by zdrowia przez lekarzy i inne organa. Organem fachowym powia-
towego zwi¹zku samorz¹dowego w sprawach publicznej s³u¿bie zdrowia by³ le-
karz powiatowy lub powo³any przez Wydzia³ Powiatowy inny lekarz. Organem

8 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej s³u¿bie zdrowia, Dziennik Ustaw Rzeczypospo-
litej Polskiej 1939 Nr 54 poz. 342.

9 Zasadnicza ustawa sanitarna z dnia 19 lipca 1919 r., Dziennik Praw Pañstwa Polskiego 1919 Nr
63 poz. 371.
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fachowym gminy w sprawach publicznej s³u¿bie zdrowia by³ lekarz gminny (miej-
ski, okrêgowy).

Terminy wejœcia w ¿ycie ustawy by³y nastêpuj¹ce: 1 lipca 1939 r. i 1 kwietnia
1940 r.

*   *   *

Podstawy prawne organizacji ochrony zdrowia w okresie II Rzeczypospolitej
podlega³y nieustannym zmianom i przeobra¿eniom. System opieki zdrowotnej pod-
lega³ ewolucji od modelu opartego na instytucji Kas Chorych do koncepcji Ubez-
pieczalni Spo³ecznych. Instytucja ubezpieczeñ zdrowotnych by³a w dwudziestoleciu
miêdzywojennym obiektem krytyki œrodowisk politycznych i gospodarczych, co
mia³o wp³yw na jej funkcjonowanie.

Wnioski wynikaj¹ce z analizy problemów ochrony zdrowia w II Rzeczypospo-
litej mog¹ byæ szczególnie cenne dla osób interesuj¹cych siê problematyk¹ funk-
cjonowania opieki zdrowotnej w III Rzeczypospolitej, zw³aszcza w kontekœcie
funkcjonowania systemu Kas Chorych w Polsce na prze³omie XX i XXI wieku.

Abstract

Legal basis of health protection system in Poland in 1920-1939

The article presents legal basis of health protection system in Poland in 1920-
1939. Changes in the organisation of health care system were based on the follo-
wing bills: a) the bill concerning compulsory insurance in case of a disease issued
in 1920, b) the social insurance bill issued in 1933, c) the public health care bill from
1939. These four bills have been subject to investigation which is presented in the
article.
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Stanis³aw Antczak
(Poznañ)

Cyryl Ratajski a Powszechna Wystawa Krajowa

w Poznaniu w 1929 roku . Droga do sukcesu

„Chc¹c pisaæ o Powszechnej Wystawie Kra-
jowej nie mo¿na nie rozpocz¹æ od wyrazów
podziwu i uznania dla jej organizatorów.”

Z. Miduch,
(„Przegl¹d Gospodarczy” 15 VII 1929)

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 roku by³a najwiêksz¹ im-
prez¹ propagandowo-gospodarcz¹ w II Rzeczypospolitej. Wœród licznych czynni-
ków, które doprowadzi³y do bezspornego sukcesu tego ogromnego przedsiêwziêcia,
ogromn¹ rolê odegra³ czynnik personalny. Opinia publiczna w kraju za g³ównego
„sprawcê” sukcesu PWK uzna³a prezydenta miasta Poznania Cyryla Ratajskiego.
Cyryl Ratajski nale¿a³ do najwybitniejszych przedstawicieli œrodowisk samorz¹do-
wych w II Rzeczypospolitej. Jego wyobraŸnia i zdolnoœci organizacyjne w niema-
³ym stopniu umo¿liwi³y pokierowanie wysi³kiem zbiorowym spo³ecznoœci poznañskiej
i ca³ego kraju na rzecz PWK, uznanej za wielk¹ lekcjê z dziedziny patriotyzmu
gospodarczego.

Prezydent Poznania

Cyryl Ratajski nale¿a³ do – nielicznej zreszt¹ – grupy wybitnych Wielkopolan,
wywodz¹cych siê z ni¿szych warstw spo³ecznych, którzy g³ównie dziêki w³asnej
pracy i talentom osobistym uzyskali wy¿sze wykszta³cenie i zrobili nastêpnie praw-
dziwa karierê, zdobywaj¹c trwa³e miejsce w elicie spo³eczno-politycznej II Rze-
czypospolitej.

Z racji urodzenia i wychowania Cyryl Ratajski by³ nieodrodnym synem ziemi
poznañskiej. Urodzi³ siê 3 marca 1875 roku w Zalesiu Wielkim ko³o Gostynia, w ro-
dzinie karczmarza. Wykszta³cenie szkolne na poziomie œrednim otrzyma³ w reno-
mowanym Gimnazjum im. Œw. Marii Magdaleny w Poznaniu. Œladem wielu m³odych
Polaków z zaboru pruskiego dalsz¹ naukê móg³ kontynuowaæ na jednej z licznych
uczelni wy¿szych w ówczesnych Niemczech. W 1900 roku ukoñczy³ prawo na
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uniwersytecie w Berlinie i po odbyciu praktyki s¹dowej w Naumburgu oraz po
z³o¿eniu egzaminu na asesora, okresowo zastêpowa³ adwokatów w s¹dach po-
znañskich, a od 15 lutego wystêpowa³ jako adwokat przy s¹dzie ziemiañskim w Ra-
ciborzu. Od kwietnia 1911 roku by³ zarejestrowany na liœcie adwokatów w Poznaniu.
Nie wykonywa³ jednak praktyki adwokackiej, poniewa¿ kierowa³ – jako wspó³-
w³aœciciel – za³o¿on¹ przez teœcia firm¹ „dr Roman May w Poznaniu”. W okresie
od 1 sierpnia 1919 roku do 25 kwietnia 1922 roku by³ prezesem rady nadzorczej
Spó³ki Akcyjnej Dr Roman May, Chemiczna Fabryka w Poznaniu. Dnia 26 kwiet-
nia 1922 roku obj¹³ na mocy wyboru dokonanego wczeœniej przez Radê Miejsk¹
urz¹d prezydenta miasta Poznania1.

Cyryl Ratajski, wzorem kolejnych pokoleñ Polaków ¿yj¹cych pod pruskim za-
borem, zaanga¿owany by³ g³êboko w dzia³alnoœæ ruchu organicznikowskiego.
Animatorzy tego ruchu zmierzali, ró¿nymi drogami, do wspólnego celu: do sta³ego
umacniania pozycji spo³eczeñstwa polskiego na w³asnej ziemi, wobec coraz silniej-
szego naporu ¿ywio³u niemieckiego. W czasie pobytu w Raciborzu, a póŸniej w Po-
znaniu, Ratajski inspirowa³ rozwój polskiego ruchu turystycznego, który s³u¿y³
bezpoœrednio pog³êbianiu poczucia wiêzi z ziemi¹ ojczyst¹, stanowi¹cego nieod-
³¹czny, jeœli nie najwa¿niejszy, sk³adnik œwiadomoœci narodowej. W uznaniu zas³ug
Ratajskiego, Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w dniu
20 maja 1922 roku mianowa³ go, wraz z niemniej zas³u¿onym na tym polu Bernar-
dem Chrzanowskim, cz³onkiem honorowym Towarzystwa. Po klêsce Niemiec
w pierwszej wojnie œwiatowej, kiedy wybuch³o powstanie w Wielkopolsce, Rataj-
ski znalaz³ siê w krêgu jego elity kierowniczej2.

Kiedy zatem znany na gruncie poznañskim dzia³acz spo³eczny, adwokat i prze-
mys³owiec, obj¹³ odpowiedzialne stanowisko kierownika administracji komunalnej
jednego z najwiêkszych miast ówczesnej Polsce, jego mieszkañcy mieli prawo
oczekiwaæ, ¿e oka¿e siê on godny okazanego mu zaufania. Przyznaæ trzeba, ¿e
nadzieje pok³adane przez „Poznañczyków” w osobie Ratajskiego w powa¿nej mierze
siê ziœci³y.

Prezydent Ratajski, który w przemówieniu inauguruj¹cym przejêcie przezeñ
urzêdu „œlubowa³” uroczyœcie, ¿e chce byæ budowniczym miasta, obejmowa³ fotel
prezydenta miasta w warunkach szczególnie nie sprzyjaj¹cych. Zamêt gospodar-
czy wywo³any przez inflacjê i ¿ywio³owy spadek wartoœci marki polskiej sprawia³,
¿e wp³ywy bud¿etowe nie nad¹¿a³y za wzrostem cen poci¹ga³y za sob¹ koniecz-
noœæ systematycznego redukowania wydatków komunalnych do absolutnego mi-
nimum. Powodowa³o to stopniowe ograniczanie zakresu zadañ, do realizacji których

1 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (cyt. dalej APP), Akta miasta Poznania, sygn. 2496, k. 124
(„Czasopismo Adwokatów Polskich” 1931 nr 7-8). Patrz tak¿e: A. Zarzycki, Cyryl Ratajski
1875-1942, Poznañ, 28 maja 1991.

2 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2488, k. 188 (List Tow. Gimn. „Sokó³” w Raciborzu do Magistra-
tu m. Poznania z dn. 5 X 1929); Cyryl Ratajski (1875-1942) (w:) A.K. Kunert, S³ownik biogra-
ficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, Warszawa 1987, t. 2, s. 157.
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zwi¹zki samorz¹dowe zosta³y powo³ane3. Przejœciowa poprawa sytuacji finanso-
wej zwi¹zków komunalnych nast¹pi³a w pierwszej po³owie 1924 roku dziêki refor-
mom podjêtym przez gabinet premiera W³adys³awa Grabskiego. Jednak¿e dopiero
w latach 1926-1929 zaznaczy³a siê wyraŸnie pomyœlna koniunktura dla szerokiej
dzia³alnoœci inwestycyjnej samorz¹dów miejskich. Jej rych³y koniec nast¹pi³ wraz
z wybuchem wielkiego kryzysu gospodarczego jesieni¹ 1929 roku. W tej sytuacji
nakreœlenie przez Ratajskiego, u progu urzêdowania na stanowisku prezydenta
Poznania, stosunkowo szerokich planów rozbudowy miasta i, mimo istniej¹cych
trudnoœci, czêœciowe ich urzeczywistnienie do 1926 roku œwiadczy³o o szerokich
horyzontach myœlowych nowego prezydenta, o jego zdolnoœciach organizacyjnych
oraz energii i konsekwencji w finalizowaniu podjêtych dzia³añ.

Dokonania administracji miejskiej Poznania, dzia³aj¹cej pod kierownictwem Cyryla
Ratajskiego, w dziedzinie rozbudowy miasta s¹ godne odnotowania. Umo¿liwi³y
bowiem przekszta³cenie Poznania, dawnego pruskiego miasta pogranicznego, o
ograniczonych – wskutek pruskiej polityki narodowoœciowej – mo¿liwoœciach roz-
woju, w licz¹cy siê na mapie ekonomiczno-demograficznej Polski oœrodek wielko-
miejski, znany równie¿ poza jej granicami. Tym samym u³atwi³y one stworzenie
ogólnych przes³anek umo¿liwiaj¹cych wysuniêcie kandydatury Poznania do urz¹-
dzenia Powszechnej Wystawy Krajowej, a nastêpnie przyczyni³y siê w sposób
zasadniczy do pomyœlnej realizacji tego przedsiêwziêcia.

Wskutek uwieñczonych sukcesem zabiegów w³adz miejskich nast¹pi³o przy³¹cze-
nie do Poznania siedmiu s¹siednich gmin, co zwiêkszy³o jego terytorium (w 1925 roku)
z 3170 do 6738 ha. Dziêki umiejêtnej i przewiduj¹cej polityce Magistratu niema³a czêœæ
tego obszaru (ok. 23%) znalaz³a siê w bezpoœrednim posiadaniu samorz¹du miejskie-
go, co póŸniej w istotny sposób u³atwi³o organom miejskim Poznania planowanie dal-
szego rozwoju miasta. Ten aspekt polityki Magistratu nabra³ szczególnego znaczenia
w dobie przygotowañ do PWK. Wed³ug oceny prezydenta Ratajskiego: „Miasto Po-
znañ stworzy³o Powszechnej Wystawie Krajowej mo¿liwoœci zabudowy budynków
wystawowych na dogodnym terenie po³o¿onym w centrum miasta i ³atwo dostêpnym
ze wszystkich stron”4. W ramach przygotowania terenów miejskich pod zabudowê –
do 1926 roku – wykonano tak¿e pokaŸnych rozmiarów roboty ziemne przy niwelowa-
niu by³ych fortyfikacji pruskich okalaj¹cych miasto i utrudniaj¹cych wczeœniej jego
rozwój przestrzenny. Przeprowadzono równie¿ powa¿ne prace przy regulacji Warty,
które zabezpieczy³y Poznañ przed groŸnymi w skutkach wylewami tej rzeki (np. pa-
miêtna powódŸ w 1924 roku) oraz polepszy³y jej ¿eglownoœæ, w zwi¹zku z ogólnym
o¿ywieniem ruchu towarowego na Warcie. Systematycznie i z rozmachem, w miarê
pozostaj¹cych do dyspozycji œrodków, w³adze miejskie planowa³y tak¿e budowê sze-
regu domów mieszkalnych oraz obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

3 A.W. Zawadzki, Finanse samorz¹du terytorialnego w latach 1918-1939, Warszawa 1971, s. 76-77.
4 C. Ratajski, Miasto Poznañ a Powszechna Wystawa Krajowa, „Gazeta Poznañska i Pomorska”

nr 175 z 20 X 1928.
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Poznañ, aczkolwiek stanowi³ wa¿ny oœrodek przemys³owy na ziemiach zachod-
niej Polski, by³ jednak miastem przede wszystkim handlowym (kupieckim). W kie-
runku umocnienia tej funkcji miasta zmierza³o te¿ wiele wysi³ków ówczesnej
administracji komunalnej kierowanej przez Cyryla Ratajskiego. Za jego rz¹dów
rozbudowano znacznym wysi³kiem miasta Targi Poznañskie. Jako miejsce spotkañ
kupców i przedsiêbiorców z ca³ego kraju, Targi odegra³y wa¿n¹ rolê w procesie
integracji gospodarczej kraju. Targi Poznañskie, które od 1925 roku nabra³y cha-
rakteru miêdzynarodowego, sta³y siê te¿ w³aœciwym punktem wyjœcia dla podjêcia
ca³ego szeregu przedsiêwziêæ zwi¹zanych z organizacj¹ PWK. Obok Targów funk-
cjonowa³y w Poznaniu dwie gie³dy: Towarowa i Pieniê¿na. Z myœl¹ o wykorzysta-
niu Warty do transportu towarów – zw³aszcza masowych – w pocz¹tkowym okresie
prezydentury Cyryla Ratajskiego uruchomiono i do 1926 roku postawiono na po-
ziomie przedwojennym miejski port rzeczny (tzw. Prze³adowniê Miejsk¹). W pla-
nach w³adz samorz¹dowych Poznania znajdowa³a siê tak¿e budowa jeszcze jednej
wa¿nej placówki handlowej – nowej, tzw. „Targowicy” zwierzêcej oraz nowej
rzeŸni. Istniej¹ca, stara „Targowica”, przy stale rosn¹cych obrotach, sta³a siê jed-
nym z g³ównych oœrodków handlu byd³em w Polsce. Administracja Cyryla Rataj-
skiego „myœla³a” równie¿ o zreformowaniu targów miejskich i zorganizowaniu
w mieœcie – wzorem wielu innych miast zachodnioeuropejskich – nowoczesnych
centralnych hal targowych5.

Aktywnoœæ Cyryla Ratajskiego zaznaczy³a siê tak¿e na ró¿nych odcinkach ¿ycia
kulturalnego Poznania. Miêdzy innymi, jako cz³onek kuratorium Biblioteki Raczyñ-
skich, Ratajski zainicjowa³ – u progu swej kadencji – odnowienie tej jak¿e zas³u¿o-
nej dla polskiego ¿ycia kulturalnego i narodowego instytucji6.

W 1923 roku prezydent Cyryl Ratajski wyst¹pi³ ze œmia³¹ inicjatyw¹ przenie-
sienia do Poznania zbiorów Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Ca³a operacja
mia³a zostaæ wykonana na koszt miasta i spo³eczeñstwa Wielkopolski, a zbiory
mia³y znaleŸæ pomieszczenie b¹dŸ w starym ratuszu miejskim, b¹dŸ w zamku po-
znañskim. Powy¿sza inicjatywa, aczkolwiek ostatecznie nie doczeka³a siê realiza-
cji (zbiory rapperswilskie decyzj¹ rz¹du skierowane zosta³y do Warszawy), stanowi³a
jak¿e dobitne œwiadectwo zabiegów prezydenta Ratajskiego, zmierzaj¹cych do
uczynienia z Poznania znacz¹cego oœrodka kultury polskiej na ziemiach Polski
Zachodniej7. Temu samemu celowi s³u¿y³a obrona na forum Rady Miejskiej i jej
komisji – obliczu rosn¹cych, ogromnych trudnoœci finansowych – zagro¿onej egzy-
stencji opery poznañskiej oraz popieranie innych teatrów miejskich w Poznaniu,
traktowanych przez prezydenta Ratajskiego jako wizytówka ¿ycia kulturalnego

5 O roli Ratajskiego w charakterze gospodarza Poznania, patrz: S. Antczak, Samorz¹d miejski
Poznania w latach 1919-1933, „Kronika Miasta Poznania” 1996 nr 1, s. 288-296.

6 APP, Akta m. Poznania, sygn. 811, k. 374 (List Fr. Pu³askiego do C. Ratajskiego z 8 XII 1929);
„Kurier Poznañski” nr 295 z 24 XII 1922.

7 „Kurier Poznañski” nr 6 z 5 I 1926 i nr 134 z 23 III 1927.
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w polskim Poznaniu. Prezydent nale¿a³ równie¿ do grupy aktywnych wspó³organi-
zatorów „Radia Poznañskiego”.

U zarania rz¹dów Ratajskiego powo³ano w Poznaniu, celem prowadzenia ba-
dañ nad histori¹ miasta, Towarzystwo Mi³oœników Miasta Poznania (14 grudnia
1922 roku), które z pocz¹tkiem nastêpnego roku zainicjowa³o wydawanie „Kroniki
Miasta Poznania”8. W 1927 roku, z inspiracji Magistratu, Rada Miejska ustanowi³a
dwie nagrody literackie miasta Poznania: pierwsz¹ im. Jana Kasprowicza, za dzie-
³a inspirowane problematyk¹ poznañsk¹, i drug¹ im. J. £ukasiewicza, za prace
z dziedziny historii b¹dŸ samorz¹du miasta Poznania. Statutowym przewodnicz¹-
cym komitetów obu nagród zosta³ prezydent miasta. Cyryl Ratajski wspiera³ rów-
nie¿ czynnie spo³eczne inicjatywy oœwiatowe: Towarzystwo Czytelni Ludowych,
Towarzystwo Pomocy Naukowej im K. Marcinkowskiego oraz Narodowy Uni-
wersytet Robotniczy, a tak¿e Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk.

Warto nadmieniæ, i¿ w okresie prezydentury Cyryla Ratajskiego Poznañ – mia-
sto kresowe, obj¹³ patronat nad innym miastem kresowym, po³o¿onym na przeciw-
leg³ym krañcu Polski – £uckiem, stolic¹ Wo³ynia. Dzia³aj¹cy w Poznaniu od 1923
roku Okrêg Wielkopolski Towarzystwa Opieki nad Kresami zorganizowa³ wysi³-
kiem spo³ecznym wysy³kê 81 bibliotek (tj. ksiêgozbiorów) polskich, obejmuj¹cych
³¹cznie 13 tysiêcy tomów, dla Polaków zamieszka³ych na Wo³yniu9 . Z inicjatywy
prezydenta Magistrat przyzna³ w roku bud¿etowym 1927/1928 zasi³ek pieniê¿ny
Bibliotece Polskiej w Pary¿u10. W dzia³alnoœci prezydenta Ratajskiego mecenat
urzêdowy splata³ siê z prywatnym. By³ on fundatorem wielu rzeŸb i obrazów prze-
kazanych miastu i bêd¹cych dzie³em miejscowych artystów11.

Podkreœlaj¹c niew¹tpliwe osi¹gniêcia, nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e nie wszyst-
kie problemy zwi¹zane z rozwojem Poznania i funkcjonowaniem jego samorz¹du
uda³o siê administracji komunalnej kierowanej przez Cyryla Ratajskiego pomyœlnie
rozwi¹zaæ. W porównaniu z rokiem 1914, w omawianym okresie, powa¿nie pogor-
szy³a siê sytuacja mieszkaniowa w mieœcie. Rós³ systematycznie deficyt mieszka-
niowy, mimo wszelkich wysi³ków podejmowanych przez w³adze miejskie aby temu
zapobiec. Rocznie, w pierwszych latach rz¹dów Ratajskiego, budowano zaledwie
20% z ogólnej iloœci mieszkañ niezbêdnych dla zaspokojenia bie¿¹cych potrzeb.
By³ to okres obejmuj¹cy lata 1921-1925, kiedy liczba mieszkañców Poznania wzros³a
o 48 tys. osób, z 172 823 do 220 02312. Obok braku mieszkañ, g³ównym problemem
nêkaj¹cym Poznañ, podobnie jak inne ówczesne miasta polskie, by³o bezrobocie.
Liczbê bezrobotnych szacowano tutaj w 1922 roku (wed³ug stanu z 31 I) na oko³o
4800, w 1925 (26 I) bez pracy pozostawa³o, wed³ug oficjalnych danych, 5308
a w 1926 (10 IV) 6100 osób. Spadek bezrobocia odnotowano dopiero w zwi¹zku

8 „Kurier Poznañski” nr 46 z 27 II 1923 i nr 18 z 24 I 1923.
9 „Kurier Poznañski” nr 278 z 30 XI 1924.
10 APP, Akta m. Poznania, sygn. 811, k. 41 i 42.
11 A. Zarzycki, op. cit., s. 49.
12 Z. Zaleski, Obszar i zaludnienie miasta Poznania, Poznañ 1928, s. 12.
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z o¿ywieniem ruchu budowlanego w okresie przygotowañ do PWK. W 1927 (8
VIII) bez pracy pozostawa³o w Poznaniu 736 a w 1928 (3 IV) oko³o 1000 osób13.

Walka z bezrobociem i klêsk¹ mieszkaniow¹ by³a utrudniona, poniewa¿ admini-
stracja komunalna w czasach Cyryla Ratajskiego dysponowa³a ni¿szymi – w po-
równaniu z przedwojennymi – wp³ywami podatkowymi, liczonymi na jednego
mieszkañca. Posiada³a te¿ du¿o mniejsze mo¿liwoœci w dziedzinie pozyskania kre-
dytu d³ugoterminowego na niezbêdne inwestycje w budownictwie mieszkaniowym.

Urzêdowanie Cyryla Ratajskiego na stanowisku prezydenta miasta Poznania
zosta³o przerwane, na okres kilku miesiêcy, w zwi¹zku z objêciem teki ministra
spraw wewnêtrznych w gabinecie W³adys³awa Grabskiego14. Uzasadniaj¹c przy-
jêcie tej nominacji, Ratajski w wywiadzie udzielonym przedstawicielowi Agencji
Wschodniej powiedzia³: „Mimo, ¿e zajmujê stanowisko, które mnie nadzwyczaj
odpowiada, mianowicie stanowisko prezydenta m. Poznania, zdecydowa³em siê
obj¹æ urz¹d ministra spraw wewnêtrznych dlatego, ¿e na porz¹dku obrad sejmu
stanê³y obecnie sprawy samorz¹dowe: ustawa miejska, ustawa o gminach wiej-
skich, ustawa wojewódzka i odnoœne ustawy wyborcze. S¹dzê, ¿e przy opracowy-
waniu tych ustaw bêdê móg³ byæ po¿yteczny. (...)15”.

Nadzieje Cyryla Ratajskiego na uregulowanie podstaw prawnych samorz¹du
terytorialnego w czasie piastowania przezeñ urzêdu ministra spraw wewnêtrznych
nie ziœci³y siê. W wyniku kolejnej rekonstrukcji gabinetu W³adys³awa Grabskiego,
Cyryl Ratajski otrzyma³ dymisjê i powróci³ z dniem 15 czerwca 1925 roku na urz¹d
prezydenta miasta Poznania, gdzie zosta³ z zadowoleniem przywitany przez Radê
Miejsk¹ i mieszkañców miasta.

O stosunku mieszkañców miasta do swego prezydenta œwiadcz¹ wymownie
wyniki konkursu og³oszonego w 1928 roku przez prof. Floriana Znanieckiego.
W oczach mieszkañców miasta – uczestników konkursu, Ratajski jawi³ siê jako
cz³owiek o mi³ej i skromnej powierzchownoœci, harmonizuj¹cej doskonale z mi³ym
obejœciem i ³agodnoœci¹ charakteru, którego stosunek do obywateli nacechowany
by³ uprzejmoœci¹, a zarazem pozbawiony wszelkich znamion „bezdusznego biuro-
kratyzmu” i „czczej formalistyki”. Zdaniem obywateli grodu Przemys³awa, ich pre-
zydent by³ cz³owiekiem energicznym, pe³nym twórczej inicjatywy i poczucia
odpowiedzialnoœci „mê¿em czynu”, wyposa¿onym w wielkie zdolnoœci organiza-
cyjne i potrafi¹cym spo¿ytkowaæ je z korzyœci¹ dla miasta i jego presti¿u. •ród³em
ogromnego szacunku i powa¿ania dla prezydenta Cyryla Ratajskiego w spo³eczno-

13 „Kurier Poznañski” nr 52-53 z 5 III 1922; nr 42 z 27 I 1926, nr 164 z 11 IV 1926; nr 362 z 11 VIII
1927; APP, Akta m. Poznania, sygn. 13, k. 46 (Okólnik nr 27 z 3 IV 1928).

14 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2507, k. 9 (List C. Ratajskiego do wiceministra Olpiñskiego z 18
XI 1924); sygn. 9, k. 209 (Okólnik Magistratu nr 151 z 18 XI 1924).

15 „Kurier Poznañski” nr 267 z 18 XI 1924; na temat zaanga¿owania prezydenta Ratajskiego
w prace nad opracowaniem nowych podstaw prawnych dla samorz¹du miejskiego patrz: S. Ant-
czak, Cyryl Ratajski w walce o kszta³t samorz¹du miejskiego (w latach 1922-1933), „Samorz¹d
Terytorialny, 1992 nr 3, s. 48-57.
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œci poznañskiej by³a jego osobista bezinteresownoœæ i bezstronnoœæ. Jako osobi-
stoœæ stoj¹ca ponad partiami, d¹¿y³ on do eliminowania b¹dŸ przynajmniej ³agodze-
nia walk partyjnych w organach samorz¹dowych. Prezydent odgrywa³
niejednokrotnie rolê mediatora w konfliktach spo³ecznych na gruncie poznañskim.
W powy¿szym kontekœcie nie mo¿e budziæ zdziwienia fakt, ¿e o ile wybór Rataj-
skiego na stanowisko prezydenta miasta spotka³ siê z przychylnoœci¹ ogó³u spo³e-
czeñstwa poznañskiego, a wiadomoœæ o jego nominacji ministerialnej, obok
niew¹tpliwej dumy, wywo³a³a zaniepokojenie, ¿e nie wróci on ju¿ na poprzednio
zajmowane stanowisko, to jego powrót na fotel prezydenta miasta wywo³a³ radoœæ
mieszkañców Poznania16.

Dla uzupe³nienia charakterystyki postaci Ratajskiego warto dodaæ, ¿e w trak-
cie licznych podró¿y pozna³ on wiêkszoœæ licz¹cych siê krajów europejskich – bawi³
m. in. w Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, W³oszech, Austrii i Czechach –
gdzie mia³ okazjê zapoznaæ siê z ró¿nymi rozwi¹zaniami oraz rozmaitymi urz¹dze-
niami i instytucjami w gospodarce komunalnej du¿ych miast europejskich. Repre-
zentowa³ tak¿e Poznañ oraz Zwi¹zek Miast Polskich na miêdzynarodowych
kongresach miast.

Inicjator PWK

Pomys³ urz¹dzenia Powszechnej Wystawy Krajowej dla uczczenia dziesiêcio-
lecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, którego realizacja zdecydowana zo-
sta³a ostatecznie na prze³omie lat 1926/1927, nie by³ wówczas nowy. Pierwotnie
wysuwane projekty przewidywa³y lokalizacjê przedsiêwziêcia – które stanowiæ
mia³o podsumowanie dokonañ spo³eczeñstwa i wykazaæ tranzytowe znaczenie Polski
– w stolicy kraju, Warszawie. Inicjatywa grupy architektów z Ministerstwa Robót
Publicznych, zg³oszona w 1924 roku i przyjêta pocz¹tkowo przychylnie przez pre-
miera W³adys³awa Grabskiego oraz cz³onków jego gabinetu, upad³a wskutek sprze-
ciwu Departamentu Bud¿etowego Ministerstwa Skarbu. W 1926 roku te same
œrodowiska ponowi³y inicjatywê, jednak¿e powo³any specjalnie komitet miêdzy
ministerialny, z udzia³em przedstawicieli miasta Warszawy, doszed³ do wniosku, ¿e
urz¹dzenie Wystawy, z uwagi na ogromne rozmiary prac przygotowawczych, bê-
dzie mo¿liwe dopiero w 1935 roku17.

Kiedy zdawa³o siê, ¿e trudnoœci techniczne i finansowe spowoduj¹ nieuchronne
odroczenie przedsiêwziêcia, wyst¹pi³ z ofert¹ urz¹dzenia Wystawy w Poznaniu

16 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2507, k. 248 (Pismo W. Seydy do C. Ratajskiego z d. 10 VII 1925);
„Kurier Poznañski” z 26 XI 1924; F. Znaniecki, J. Zió³kowski, Czym jest dla ciebie miasto
Poznañ? Dwa konkursy: 1928/1964, Warszawa – Poznañ 1984, s. 96-98.

17 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2510 (Ajencja Wschodnia „Codzienne Wiadomoœci Ekonomicz-
ne” Warszawa VIII 1927 nr 102.).
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prezydent tego miasta Cyryl Ratajski. Plan Ratajskiego tak¿e posiada³ swoj¹ histo-
riê. Siêga³ co najmniej 1923 roku, kiedy to na posiedzeniu Deputacji Targu Poznañ-
skiego, dnia 12 grudnia, podniesiona zosta³a kwestia zorganizowania przez Miejski
Urz¹d Targu Poznañskiego w 1928 roku Ogólnopolskiej Wystawy o charakterze
rocznicowym18. Przyjêcie przez w³adze pañstwowe oferty prezydenta Ratajskie-
go oznacza³o, ¿e Warszawa, zaniedbana w wyniku polityki kolejnych zaborców
i okupantów, musia³a ust¹piæ stolicy Wielkopolski pierwszeñstwa w sprawie zor-
ganizowania tak wielkiego i presti¿owego przedsiêwziêcia, jakim okaza³a siê osta-
tecznie Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 roku.

Poznañ nale¿a³ w latach dwudziestych do najlepiej zagospodarowanych miast
polskich. W tej sytuacji prezydent Ratajski zdecydowa³ siê wyst¹piæ z projektem
zorganizowania PWK w³aœnie w Poznaniu. Jednak¿e, nawet pomimo stosunkowo
korzystnej – na tle innych miast polskich – sytuacji ekonomicznej Poznania, nawet
w warunkach zarysowuj¹cej siê od po³owy 1926 roku pomyœlnej koniunktury go-
spodarczej, mog³y siê równie¿ w œrodowisku poznañskim pojawiæ w¹tpliwoœci co
do celowoœci inicjatywy prezydenta Ratajskiego i zwi¹zanych z ni¹ kosztów. Tote¿
dnia 25 wrzeœnia 1926 roku, w niespe³na dwa miesi¹ce po spotkaniu konsultacyj-
nym, poœwiêconym kwestii zorganizowania PWK, i na dwa miesi¹ce przed podjê-
ciem ostatecznej decyzji przez Radê Miejsk¹, na ³amach „Œwiata Kupieckiego”
(nr 39) – reprezentuj¹cego opiniê œrodowisk kupieckich Poznania – redaktor K. O³-
dziejewski zapytywa³:

„Dlaczego jednak podjê³o siê miasto Poznañ z prezydentem Ratajskim na czele
tak trudnego zadania i dlaczego wszystkie, zwo³ane w dniu 2 lipca b.r. organizacje
i instytucje spo³eczno-gospodarcze i komunalne m. Poznania, projekt p. Prezyden-
ta Ratajskiego jednog³oœnie popar³y?

Czy Poznañ nie podejmuje siê zadania przerastaj¹cego jego si³y, czy nie ryzyku-
je naraziæ bud¿et miasta na deficyt, a ogólny prestige pañstwa na szwank?”19

Odpowiadaj¹c na postawione przez siebie pytania, redaktor jednego z najpo-
wa¿niejszych – na gruncie poznañskim – czasopism ekonomicznych stara³ siê roz-
wiaæ podniesione wczeœniej w¹tpliwoœci, wskazuj¹c m. in. na niebagatelne atuty
gospodarcze miasta, umo¿liwiaj¹ce zorganizowanie Wystawy przy niskich stosun-
kowo bezpoœrednich nak³adach finansowych:

„Poznañ posiada ca³y kompleks gmachów na terenie targowym, odpowiednio
do swego przeznaczenia budowanych, ma rozleg³e tereny wystawowe, u¿ywane
przez Targi, posiada wreszcie gmachy u¿ytecznoœci publicznej i samorz¹du miej-
skiego, których (...) odnoœne czynniki nie odmówi¹ Wystawie na czas jej trwa-
nia”20.

18 APP, Akta m. Poznania, sygn. 422, k. 185.
19 „Œwiat Kupiecki” nr 39 z d. 25 XI 1926; patrz tak¿e: C. Ratajski, Mowy 1922-1928, Poznañ

1929, s. 172.
20 „Œwiat Kupiecki” nr 39 z d. 25 XI 1926.
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 Wœród oczywistych argumentów przemawiaj¹cych za poparciem tej inicjaty-
wy K. O³dziejewski wymienia³ dalej „si³ê bud¿etow¹” i gospodarnoœæ miasta, „co
pozwala na twierdzenie, ¿e podjêta przez jego przezornego Gospodarza p. C. Ra-
tajskiego praca uwieñczona zostanie powodzeniem. Targi Poznañskie s¹ nam tego
czêœciowym dowodem”21.

Kazimierz O³dziejewski by³ zdania, ¿e wobec spodziewanych z racji licznego
nap³ywu goœci z kraju i z zagranicy znacznych zysków dla mieszkañców miasta,
Poznañ by³by w stanie pokryæ ze swego bud¿etu spowodowany przez Wystawê
ewentualny deficyt w wysokoœci 1-1,5 mln z³22.

Mo¿na mniemaæ, i¿ powy¿sza wypowiedŸ by³a nie tylko odzwierciedleniem
osobistych pogl¹dów pisz¹cego, lecz przede wszystkim dawa³a wyraz votum za-
ufania ze strony kupiectwa poznañskiego, zrzeszonego w Zwi¹zku Towarzystw
Kupieckich, dla poczynañ prezydenta C. Ratajskiego i inspirowanych przez niego
korporacji miejskich – Magistratu i Rady Miejskiej.

Na inn¹ jeszcze okolicznoœæ, usprawiedliwiaj¹c¹ podjêcie przez Poznañ inicjatywy
zorganizowania Wystawy, zwróci³ uwagê prezydent Ratajski. Uwa¿a³ on bowiem, ¿e
na Poznaniu ci¹¿y moralny, niejako, obowi¹zek wyst¹pienia wobec kraju z projektem
urz¹dzenia PWK, poniewa¿ stolica zachodnich ziem Polski – w przeciwieñstwie do
innych miast w kraju – oszczêdzona zosta³a przez wojnê. St¹d ³atwiej jej bêdzie zdobyæ
siê na godn¹ oprawê planowanego przedsiêwziêcia. Wœród warunków szczególnie
predystynuj¹cych Poznañ, jako potencjalnie najodpowiedniejszego w Polsce organiza-
tora wielkiej imprezy wystawowej, wymieniano ponadto najczêœciej dogodne po³o¿e-
nie na szlakach komunikacyjnych, tradycje wystawowe i targowe, funkcjonuj¹ce w opinii
publicznej kraju i zagranicy. Zwracano uwagê na wyposa¿enie miasta w niezbêdne
urz¹dzenia komunalne, jak np. wodoci¹gi, kanalizacjê, brukowane ulice, gazowniê, elek-
trowniê i uruchomion¹ w 1927 roku spalarniê œmieci. Urz¹dzenia te sprawia³y, ¿e
Poznañ móg³ w oczach cudzoziemców – licznie spodziewanych z racji PWK – ucho-
dziæ za miasto, które, nie bêd¹c wprawdzie stolic¹, dorównywa³o jednak pod wieloma
wzglêdami ówczesnym standardom europejskim23.

Prezydent Poznania zabiegaj¹c o zorganizowanie PWK zdawa³ sobie sprawê
z tego, ¿e sukces tej inicjatywy zale¿a³ w g³ównej mierze od pozyskania mo¿liwie
szerokiego zrozumienia i akceptacji koncepcji Wystawy przez opiniê publiczn¹,
a co za tym idzie, uzyskania czynnego zaanga¿owania finansowego i organizacyj-
nego oœrodków decyzyjnych w aparacie pañstwowym i ko³ach gospodarczych.
W zwi¹zku z tym, w ci¹gu prawie trzech lat jakie up³ynê³y miêdzy wysuniêciem
projektu a otwarciem Wystawy, zainteresowane czynniki, z prezydentem Cyrylem
Ratajskim i naczelnym dyrektorem PWK Stanis³awem Wachowiakiem na czele,
podjê³y szereg kroków zmierzaj¹cych do rozpropagowania PWK w ca³ym kraju.

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 C. Ratajski, Mowy 1922-1928, Poznañ 1929, s. 172.
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Prezydent Ratajski nie zaniedbywa³ ¿adnej okazji, aby w ró¿nych œrodowiskach
oddzia³ywaæ na rzecz krzewienia idei Wystawy. Celowi temu s³u¿y³y przede wszyst-
kim programowe wyst¹pienia na forum Rady Miejskiej. Rada Miejska, jako demo-
kratycznie wy³onione przedstawicielstwo spo³ecznoœci poznañskiej, stanowi³a
zarazem emanacjê lokalnych sfer gospodarczych i politycznych, które Cyryl Ra-
tajski chcia³ widzieæ zjednoczone wokó³ swej wielkiej idei. Wnosz¹c w latach 1926-
1928 prelimina¿e bud¿etowe na forum Rady Miejskiej, argumentowa³ on zrêcznie
i na ogó³ z dobrym skutkiem za przyjêciem przez Radê niezbêdnych wydatków
zwi¹zanych bezpoœrednio lub przynajmniej poœrednio z PWK, odwo³uj¹c siê przy
tym do kupieckiej mentalnoœci i g³êboko patriotycznych serc „poznañczyków”24.

Z racji licznych funkcji kierowniczych, pe³nionych w zrzeszeniach zwi¹zków
samorz¹dowych, Ratajski posiada³ du¿e mo¿liwoœci oddzia³ywania w œrodowiskach
samorz¹du miejskiego w skali regionalnej, a nawet na terenie ca³ego kraju. Jako
prezes Ko³a Miast Wielkopolski, wspó³pracuj¹cego œciœle z Ko³em Miast Pomor-
skich, oraz jako wiceprezes Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich (cyt. dalej :ZMP),
stara³ siê pozyskaæ skupione w tych organizacjach miasta do finansowego udzia³u
w przygotowaniach do PWK. Na wniosek Ratajskiego Zarz¹d ZMP umieœci³ w
programie jubileuszowego IX Zjazdu ZMP, zwo³anego dla uczczenia dziesiêciole-
cia powstania Zwi¹zku, punkt poœwiêcony zagadnieniu Wystawy. W dniu 23 paŸ-
dziernika 1927 roku zgromadzeni w Poznaniu delegaci, reprezentuj¹cy samorz¹dy
miejskie z ca³ej Polski, po wys³uchaniu referatu wyg³oszonego przez Stanis³awa
Wachowiaka, uchwalili jednog³oœnie rezolucjê o popieraniu przez miasta PWK25.

Organizatorzy PWK doceniali równie¿ ogromne mo¿liwoœci prasy w szerzeniu
zainteresowania Wystaw¹ w kraju, tote¿ dbali o utrzymywanie œcis³ego kontaktu
z dziennikarzami, którzy – zamieszczaj¹c artyku³y i informacje o PWK – wytwa-
rzali korzystn¹ dla niej atmosferê i przygotowywali grunt dla dalszych poczynañ jej
kierownictwa. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o konferencji prasowej, zwo³anej
na dzieñ 12 listopada 1927 roku, która w wysokim stopniu przyczyni³a siê do spo-
pularyzowania idei PWK i zmobilizowa³a prasê na rzecz jej propagandy. Podobna
konferencja prasowa, z udzia³em oko³o 150 osób, odby³a siê rok póŸniej – 25 listo-
pada 1928 roku. Zakoñczy³ j¹ kolejny apel prezydenta Ratajskiego o propagowanie
Wystawy, skierowany do licznie zgromadzonych dziennikarzy. Od paŸdziernika 1927
roku administracja PWK wydawa³a tak¿e w³asny organ prasowy: „Echo Powszech-
nej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku”26.

Podejmuj¹c starania o pozyskanie sojuszników, Ratajski stara³ siê oddzia³ywaæ
na umys³y i wyobraŸniê ró¿nych oficjalnych osobistoœci przybywaj¹cych w tym
okresie do Poznania. Najbardziej skutecznym sposobem reklamowania przezeñ

24 Ibidem, s. 151-152 i 207-215.
25 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2510, Przemówienie Naczelnego Dyrektora P.W.K. dra Stanis³a-

wa Wachowiaka wyg³oszone na IX ZjeŸdzie Zwi¹zku Miast Polskich w dniu 23. 10. 1927
w Poznaniu.

26 „Echo Powszechnej Wystawy Krajowej” nr 1 z 1 X 1927.
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PWK by³o systematyczne zapraszanie zainteresowanych do bezpoœredniego za-
znajamiania siê ze stanem robót i rozmachem dzia³ania na terenach Wystawy.
Impreza ta ju¿ w punkcie wyjœcia budzi³a zdumienie i nie brakowa³o g³osów pow¹t-
piewaj¹cych w jej realizacjê, przynajmniej w za³o¿onym zakresie i terminie. Ta
rezerwa widoczna by³a u niektórych przedstawicieli w³adz pañstwowych z ówcze-
snym premierem Kazimierzem Bartlem na czele. Dlatego widok robót zakrojo-
nych na ogromn¹ – jak na polskie warunki – skalê, czyni³ nieodparte wra¿enie na
zwiedzaj¹cych i rozprasza³ niejedne w¹tpliwoœci. Przyt³oczeni wielkoœci¹ liczb za-
wartych w dokumentuj¹cych Wystawê specjalistycznych referatach, urzeczeni
rozmachem i iœcie „amerykañskim” tempem dzia³ania, opuszczali oni plac budowy
w przekonaniu, ¿e to wielkie dzie³o nie tylko zostanie urzeczywistnione, ale ¿e jest
ono wrêcz niezbêdne jako manifestacja wspólnych osi¹gniêæ ca³ego narodu27.

W tym miejscu nasuwa siê pytanie, jakie cele przyœwieca³y Cyrylowi Rataj-
skiemu, d¹¿¹cemu z takim uporem i konsekwencj¹ do zara¿enia swym entuzja-
zmem ca³ego kraju?

Zarówno on jak i inni rzecznicy Wystawy pojmowali j¹ jako przedsiêwziêcie
przede wszystkim rocznicowe. Jak stwierdza³ Ratajski: „Termin Wystawy – rok
1929 – jest równoczeœnie dziesiêcioleciem niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego.
Uwa¿amy za konieczne zrobiæ przegl¹d wszystkiego, co zdzia³a³ naród nasz od
chwili gdy (...) odrodzi³ siê i odzyska³ wolnoœæ. (...) je¿eli nawet dziêki pewnej
gor¹czce tempa pope³nialiœmy b³êdy, to jednak po odzyskaniu wolnoœci pracowali-
œmy na wszystkich polach naszego ¿ycia i z najwiêkszym natê¿eniem. Dokumen-
tem pracy tej jest Powszechna Wystawa Krajowa”28.

Adresatem treœci ideowych przekazywanych przez PWK mia³o byæ w pierw-
szym rzêdzie spo³eczeñstwo polskie, a tak¿e opinia publiczna innych krajów i licz-
na, rozsiana po ca³ym œwiecie Polonia.

Spo³eczeñstwo polskie, do którego adresowana by³a Wystawa, od dziesiêciu
zaledwie lat ¿y³o ponownie we w³asnym, zjednoczonym pañstwie. To m³ode pañ-
stwo, w granicach wywalczonych si³¹ orê¿a i w drodze przetargów dyplomatycz-
nych, i kwestionowanych – mimo formalnych, gwarantuj¹cych je traktatów – przez
wrogich b¹dŸ niechêtnych Polsce s¹siadów, od zarania swej niepodleg³oœci musia-
³o siê borykaæ z ogromnymi trudnoœciami gospodarczymi. Proces jednoczenia, za-
inaugurowany w ogniu walki zbrojnej i za sto³em konferencyjnym, przy urnie
wyborczej i w izbie sejmowej, zosta³ wówczas zaledwie zapocz¹tkowany. Tote¿
PWK, wed³ug Ratajskiego: „U obywateli nie przenikniêtych dostatecznie ide¹ pañ-
stwa polskiego, ma pog³êbiæ szacunek dla zdolnoœci narodu polskiego i wiarê w je-
go si³y gospodarcze, wi¹¿¹c ich mocniej z pañstwowoœci¹ polsk¹”29. Utrzymanie

27 Stanis³aw Wachowiak, Czasy, które prze¿y³em. Wspomnienia z lat 1890-1939, Warszawa 1983,
s. 199-201.

28 C. Ratajski, Mowy ...op. cit., s. 172.
29 C. Ratajski, Mowy 1929-1933, Poznañ 1934, s. 9-10.
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suwerennoœci politycznej by³o bowiem bardzo trudne, je¿eli nie wrêcz niemo¿liwe,
bez solidnych podstaw ekonomicznych. Rozumieli to doskonale Niemcy, kiedy –
aczkolwiek bezskutecznie – próbowali od 1925 roku w drodze presji gospodarczej
wymusiæ na Polsce ustêpstwa natury politycznej. Pojmowa³ to równie¿ prezydent
Ratajski, tkwi¹cy od lat w rz¹dnym, zapobiegliwym i gospodarnym œrodowisku
poznañskim, którego oblicze ukszta³towane zosta³o w toku „najd³u¿szej wojny no-
wo¿ytnej Europy”. W wojnie tej polem a zarazem narzêdziem walki by³ warsztat
pracy, a przeciwnikiem polskoœci niemiecka organizacja i pracowitoœæ, wspierana
moralnie oraz materialnie potêg¹ w³asnego pañstwa. Dlatego wœród mieszkañców
ziemi poznañskiej szczególnym uznaniem cieszy³y siê nie tylko sukcesy orê¿ne,
lecz nade wszystko osi¹gniêcia uzyskiwane w toku codziennej, szarej i wytrwa³ej
pracy, w walce o stabilizacjê ¿ycia gospodarczego. Pomnikiem wystawionym ta-
kiej w³aœnie pracy mia³a byæ w przekonaniu jej twórców PWK. Mia³a ona poprzez
¿yw¹ wymowê zawartych w niej treœci ideowych uwiarygodniæ w³asne pañstwo
i mo¿liwoœci narodu ¿yj¹cego w tym pañstwie, w oczach tego¿ narodu. Da³ tym
pogl¹dom wyraz Ratajski, mówi¹c w dniu otwarcia Wystawy, ¿e: „Na przekór
w¹tpi¹cym i zrozpaczonym, na przekór wszystkim hamulcom ¿ycia narodowego
Powszechna Wystawa Krajowa ma wykazaæ bezcenne si³y twórcze narodu, jego
zdolnoœæ do najwiêkszych wysi³ków, jego zmys³ organizacyjny coraz doskonalszy,
p³odnoœæ ducha niezwyk³¹”30.

PWK adresowana by³a równie¿ do zagranicy; mia³a byæ skutecznym narzê-
dziem s³u¿¹cym propagowaniu osi¹gniêæ Polski na forum miêdzynarodowym. Jej
twórcy oczekiwali, ¿e u³atwi ona poprzez skuteczne oddzia³ywanie na opiniê za-
granicznych kó³ finansowych pozyskanie przez Polskê d³ugoterminowych kredy-
tów, niezbêdnych dla dalszego rozwoju gospodarki polskiej. Oczekiwano równie¿,
¿e walory propagandowe Wystawy sprawi¹, i¿ Polska stanie siê krajem atrakcyj-
nym dla licznych rzesz turystów zagranicznych. Na takim w³aœnie pod³o¿u powsta³
i rozwin¹³ siê œmia³y pomys³ zorganizowania wiosn¹ 1929 roku wielkiej Powszech-
nej Wystawy Krajowej31.

Tak te¿ widzia³ jej zadania Cyryl Ratajski, kiedy w dniu otwarcia Wystawy
powiedzia³, ¿e PWK: „Ma wzbudziæ u obcych zaufanie w sprawnoœæ pañstwow¹
spo³eczeñstwa naszego i przekonaæ, ¿e zdolni jesteœmy na równi z innymi naroda-
mi do wspó³pracy oko³o postêpu ludzkoœci”. Winna PWK zadaæ k³am tezie lanso-
wanej zw³aszcza, choæ nie wy³¹cznie, przez Niemcy – jakoby Polska by³a pañstwem
sezonowym – poprzez to, i¿: „Poka¿e ona potêgê kultury i gospodarki polskiej,
a tym samym przyczyni siê do ugruntowania przekonania, ¿e Polska jest dziœ w Eu-
ropie œrodkowej ostoj¹ ³adu i porz¹dku, siedzib¹ wielkich warsztatów pracy – s³o-

30 Ibidem, s. 9; Z. Dworecki, Poznañ i Poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939,
Poznañ 1994, s. 249-250.

31 C. Ratajski, Mowy ... op. cit., s. 9-10; patrz tak¿e: M. R. Bombicki, Powszechna Wystawa
Krajowa w Poznaniu 1929, Poznañ 1992, s. 50-51.
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wem, jest potêg¹, nad któr¹ przejœæ nie mo¿na do porz¹dku dziennego”. Jednocze-
œnie Ratajski wyrazi³ pogl¹d, ¿e PWK powinna: „cudzoziemcom daæ sposobnoœæ
do bli¿szego poznania kraju, jego zabytków historycznych i piêknoœci krajobrazu,
w³¹czaj¹c Polskê w kr¹g ich zainteresowania siê turystycznego”32. Trzecim adre-
satem idei PWK by³a Polonia. Jak stwierdzi³ prezydent Ratajski, mia³a ona „pod-
trzymaæ i zacieœniæ wêz³y kulturalne i ekonomiczne z rodakami rozpierzch³ymi
z koniecznoœci ¿yciowej po wszem œwiecie”33 . W tym kontekœcie warto wspo-
mnieæ o wczeœniejszych kontaktach Ratajskiego z istniej¹cymi w Stanach Zjedno-
czonych organizacjami polonijnymi – Zwi¹zkiem Narodowym Polskim w Ameryce
i Soko³em, a w póŸniejszym okresie tak¿e ze Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-
Katolickim. Ta ostatnia organizacja zaliczy³a prezydenta Poznania (dnia 9 kwietnia
1929 roku) w poczet swych cz³onków honorowych. Szczególnie serdeczne sto-
sunki ³¹czy³y Ratajskiego i jego miasto z najwybitniejszym przedstawicielem Pola-
ków zagranic¹ – mieszkaj¹cym stale w Morges, w Szwajcarii – honorowym
obywatelem Poznania, Ignacym Paderewskim. Inicjatywa Ratajskiego dotycz¹ca
urz¹dzenia w Poznaniu w 1929 roku Powszechnej Wystawy Krajowej spotka³a siê
ze szczególnym uznaniem œrodowisk polonijnych, poniewa¿ stwarza³a mo¿liwoœæ
zorganizowania pierwszego wielkiego spotkania przedstawicieli Polaków z ca³ego
œwiata w niepodleg³ej OjczyŸnie i bezpoœredniego zapoznania siê z jej dorobkiem.

Organizator PWK

Od momentu wysuniêcia inicjatywy do dnia otwarcia Wystawy, w ci¹gu bez
ma³a trzech lat, Ratajski, mimo rozlicznych obowi¹zków ci¹¿¹cych na nim z tytu³u
piastowanego przezeñ urzêdu prezydenta wielkiego, jak na stosunki polskie, mia-
sta, uczestniczy³ czynnie we wszystkich istotnych posuniêciach prowadz¹cych do
uruchomienia Wystawy.

Ci¹g dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskania œrodowiska poznañskiego, zapocz¹t-
kowany zosta³ na posiedzeniu Deputacji Miêdzynarodowego Targu Poznañskiego,
pod przewodnictwem prezydenta Ratajskiego w dniu 18 maja 1926 roku. Nastêp-
ny krok uczyni³ Magistrat, który w czerwcu tego roku upowa¿ni³ prezydenta Rataj-
skiego do wysondowania opinii Rady Miejskiej i lokalnych sfer gospodarczych.
Celowi temu s³u¿y³o zwo³ane na dzieñ 2 lipca 1926 roku zebranie z udzia³em repre-
zentantów wymienionych œrodowisk, które wyrazi³o pe³n¹ aprobatê dla idei PWK34.
Dnia 12 paŸdziernika 1926 roku Magistrat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zorganizowa-
nia Wystawy w Poznaniu. W miesi¹c póŸniej, dnia 17 listopada 1926 roku, po

32 C. Ratajski, Mowy ... op. cit., s. 10.
33 Ibidem.
34 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2452, k. 397 (Odpis: Protokó³ z zebrania zwo³anego przez p.

Prezydenta miasta w dniu 2 lipca 1926 r.).
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up³ywie pó³ roku od zapocz¹tkowania ca³ej akcji, uchwa³a Rady Miejskiej w Po-
znaniu, przyznaj¹ca 1 mln z³ subwencji dla PWK, przes¹dzi³a ostatecznie o zwy-
ciêstwie koncepcji prezydenta Ratajskiego na gruncie poznañskim35.

Po uzyskaniu dekretem z dnia 5 stycznia 1927 roku aprobaty rz¹du dla urz¹dze-
nia PWK w Poznaniu, Cyryl Ratajski, wraz z Stanis³awem Wachowiakiem, podjêli
w Katowicach rokowania z ko³ami przemys³owymi oraz w³adzami pañstwowymi
i samorz¹dowymi Górnego Œl¹ska w sprawie ich udzia³u w Wystawie. Osi¹gniêty
tutaj sukces, w postaci 1 mln z³ subwencji na cele zwi¹zane z PWK, zadecydowa³
w powa¿nym stopniu o powodzeniu ogólnokrajowej akcji subskrypcyjnej na fun-
dusz PWK. Ratajski uczestniczy³ równie¿ bezpoœrednio w negocjacjach dotycz¹-
cych udzia³u w subwencjonowaniu PWK z reprezentantami ³ódzkiego przemys³u
w³ókienniczego36.

Jako prezes Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego PWK, prezydent Ra-
tajski bra³ aktywny udzia³ w pracach komisji tego¿ Komitetu, które zajmowa³y siê
opracowaniem generalnego planu Wystawy. Po ukonstytuowaniu siê Towarzy-
stwa Zapisanego Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929 w Poznaniu, Ra-
tajski – jako prezes Rady G³ównej PWK – stan¹³ na czele jego w³adz. W kierowaniu
codzienn¹ dzia³alnoœci¹ Towarzystwa decyduj¹c¹ rolê odgrywa³ jednak Zarz¹d
kierowany przez prezesa Stanis³awa Wachowiaka (zarazem dyrektora naczelnego
PWK). Prezydent Ratajski uczestniczy³ w licznych posiedzeniach tego gremium,
które decydowa³o o najwa¿niejszych sprawach organizacyjnych, zwi¹zanych bez-
poœrednio z PWK. Przewodniczy³ posiedzeniom Rady G³ównej i Komisji Rewizyj-
nej tej¿e Rady oraz reprezentowa³ Radê G³ówn¹ wobec centralnych w³adz
pañstwowych – prezydenta i rz¹du – w rokowaniach dotycz¹cych spraw PWK
i udzia³u w niej rz¹du37.

Jeœli bezpoœredni udzia³ Cyryla Ratajskiego w pracach Towarzystwa, a przed-
tem Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego PWK, znaczy³ wiele dla ostatecz-
nego kszta³tu i koñcowego sukcesu Wystawy, to bez porównania wiêksz¹ donios³oœæ
mia³ wk³ad dokonany przezeñ na rzecz PWK na stanowisku prezydenta Poznania.

PWK stwarza³a realne mo¿liwoœci przyspieszenia procesu rozbudowy miasta.
Wymusza³a bowiem, a zarazem umo¿liwia³a podjêcie wielu inwestycji, które w
przeciwnym razie mog³yby byæ sfinalizowane jedynie w d³u¿szej perspektywie, lub
te¿ – byæ mo¿e – nie zosta³yby nigdy zrealizowane. Prezydent dostrzeg³ szansê
jak¹ stwarza³y przygotowania do Wystawy, tote¿ w przedstawianych przezeñ Ra-
dzie Miejskiej preliminarzach bud¿etowych – w latach 1926-1928 – przewidziane
zosta³y znaczne kwoty (³¹cznie kilkadziesi¹t milionów z³otych) na pokrycie projek-
towanych przez samorz¹d miejski Poznania wydatków inwestycyjnych. Wzmo¿o-

35 K. O³dziejewski, Powszechna Wystawa Krajowa w r. 1929, „Œwiat Kupiecki” nr 39 z d. 25 XI
1926. APP, Magistrat m. Poznania, akta osobowe pracowników z lat 1918-1939, sygn. 3194, k. 1.

36 APP, Akta m. Poznania, sygn. 2510 (Powszechna Wystawa Krajowa w r. 1929. Zarys prac
organizacyjnych do maja 1927 roku.).
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ne prace budowlane mia³y – zdaniem prezydenta Ratajskiego – s³u¿yæ tak¿e roz³a-
dowaniu bezrobocia nêkaj¹cego Poznañ, g³ównie wskutek zastoju w ruchu bu-
dowlanym. Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych utrzymywa³ siê niezmiennie
w omawianym okresie, poniewa¿ projekty prezydenta spotyka³y siê w zasadzie
z aprobat¹ wiêkszoœci w poznañskiej Radzie Miejskiej38.

Wœród licznych, zrealizowanych wówczas inwestycji wymieniæ nale¿y, miêdzy
innymi, zakup przez miasto z r¹k prywatnych – kosztem oko³o 2 mln z³ – obszer-
nych, zwartych terenów, które scalono w tzw. „B³onia £azarskie”, i przekazano,
podobnie jak grunty i budynki Targów Poznañskich, bezp³atnie do u¿ytku Wysta-
wy. Tereny te wyposa¿ono nastêpnie – na koszt miasta – w wodoci¹gi, kanaliza-
cjê, œwiat³o i gaz. Wobec spodziewanych podczas Wystawy licznych imprez
sportowych, przyspieszono budowê projektowanego od dawna stadionu miejskie-
go na £êgach Dêbiñskich. Dla goœci zagranicznych wzniesiono w pobli¿u terenów
PWK hotel „Polonia” na 700 ³ó¿ek. Ponadto wybudowano gmach Wy¿szej Szko³y
Handlowej i palmiarniê w Parku Wilsona, która mia³a ozdobiæ czêœæ koncertow¹
PWK. Z funduszów rz¹dowych wykoñczono w tym samym okresie budynki uni-
wersyteckie: collegium anatomicum i collegium chemicum, w których mieœci³a siê
póŸniej Wystawa Rz¹dowa39.

W tym samym czasie wybudowano w Poznaniu za pieni¹dze pochodz¹ce z po-
¿yczki uzyskanej przez miasto w bankach angielskich now¹ elektrowniê. Z kolei
w oparciu o zagwarantowan¹ przez organa samorz¹dowe Poznania po¿yczkê szwaj-
carsk¹ dokonano powa¿nych inwestycji w przedsiêbiorstwie „Poznañska Kolej
Elektryczna” (cyt. dalej: PKE). Rada Nadzorcza PKE, pod przewodnictwem pre-
zesa Cyryla Ratajskiego, podjê³a ponadto na posiedzeniu 22 wrzeœnia 1928 roku
decyzjê o powo³aniu, wespó³ z Towarzystwem Zapisanym PWK, „Autoruchu”,
Spó³ki z o. o. Zadaniem „Autoruchu” by³o dokonanie zakupu i uruchomienie, na
czas otwarcia Wystawy, oko³o 100 taksówek (zw. wówczas „autodoro¿kami”).
Celem tej inwestycji by³o zapewnienie sprawnej komunikacji w zwi¹zku ze spo-
dziewanym nap³ywem du¿ej liczby goœci z kraju i zagranicy. Warto dodaæ, ¿e decy-
zja ta wywo³a³a gwa³towne protesty ze strony prywatnych w³aœcicieli taksówek.
Prezydent Ratajski musia³ broniæ „Autoruchu” na forum Rady Miejskiej (17 kwiet-
nia 1929 roku), zastrzegaj¹c w obliczu oskar¿eñ o zapêdy etatystyczne przejœcio-
wy charakter tego przedsiêwziêcia. DoraŸny charakter mia³o tak¿e powo³ane
sumptem Magistratu Miejskie Biuro Kwaterunkowe, które, dysponuj¹c kredytem

37 Na temat struktury organizacyjnej w³adz naczelnych PWK patrz: S. Antczak, Stanis³aw Wacho-
wiak – dyrektor naczelny Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku, „Poznañ-
skie Zeszyty Humanistyczne” 2003/I, s. 42-45.

38 „Kurier Poznañski” nr 85 z 23 II 1927 i nr 362 z 11 VIII 1928. Patrz tak¿e: S. Antczak, Samorz¹d
miejski Poznania w latach 1919-1933, „Kronika Miasta Poznania” 1996 nr 1, s. 292.

39 S. Antczak, Wk³ad Poznania w przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnej Wystawy Kra-
jowej w 1929 roku, „Kronika Miasta Poznania” 1989 nr 2, s. 65-77.
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w wysokoœci 3 mln z³, przygotowa³o w krótkim czasie oko³o 50 tys. miejsc nocle-
gowych40.

Prezydent Ratajski zainaugurowa³ PWK jako instytucjê miejsk¹ i do dnia 1 maja
1927 roku PWK pozostawa³a w³aœciwie jedn¹ z licznych agend Magistratu miasta
Poznania. Magistrat wystêpowa³ wówczas w charakterze pracodawcy wobec osób
zatrudnionych do pracy nad przygotowaniem Wystawy. Od pocz¹tku istnia³y tak¿e
silne powi¹zania personalne miêdzy Zarz¹dem Miejskim Poznania i kierowniczymi
instancjami PWK. Prezydent miasta stan¹³, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, na cze-
le Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego (cyt. dalej TKO), który skupia³ naj-
wybitniejszych przedstawicieli lokalnego ¿ycia politycznego, samorz¹dowego
i gospodarczego. Na pierwszym posiedzeniu TKO w dniu 24 stycznia 1927 roku
wy³onione zosta³y cztery komisje specjalistyczne, które sta³y siê podstawow¹ form¹
dzia³ania tego¿ Komitetu. W komisjach znaleŸli siê w znacznej liczbie cz³onkowie
Magistratu, Rady Miejskiej i dyrektorzy przedsiêbiorstw miejskich. Szczególnie
mocno obsadzone by³y przez oficjalnych reprezentantów miasta dwie najwa¿niej-
sze z punktu widzenia interesów miejskich komisje: finansowa i techniczno-bu-
dowlana41.

Po ukoñczeniu prac wstêpnych i po uzgodnieniu formy prawnej Wystawy, kie-
dy powo³ano w dniu 1 maja 1927 roku Towarzystwo Zapisane Powszechna Wy-
stawa Krajowa w roku 1929 z siedzib¹ w Poznaniu. PWK sta³a siê od tego dnia
samodzieln¹, wyodrêbnion¹ ze struktur administracji miejskiej Poznania, jednostk¹
prawn¹. Nadal jednak, niezale¿nie od charakteru wiêzi formalnych, pozosta³y po-
wi¹zania personalne miêdzy w³adzami miejskimi i organami kierowniczymi PWK.
PWK, z uwagi na wielkoœæ zaanga¿owanych œrodków finansowych, zasiêg dzia³a-
nia i czas trwania, w warunkach gospodarczych ówczesnej Polski, by³a przedsiê-
wziêciem ogromnym. Uk³ad miêdzy Zarz¹dem miasta Poznania i PWK, oparty
jedynie na wspomnianych wy¿ej wiêzach personalnych, na d³u¿sz¹ metê musia³
okazaæ siê niewystarczaj¹cy. Dlatego, mimo dotychczasowej harmonijnej wspó³-
pracy i wzajemnego zaufania miêdzy prezydentem Cyrylem Ratajskim i dyrekto-
rem naczelnym PWK Stanis³awem Wachowiakiem, spraw¹ niezmiernie donios³¹
by³o wynegocjowanie i zawarcie umowy miêdzy Magistratem a PWK. Celem
takiej umowy mia³o byæ ustalenie miêdzy innymi stosunku prawnego miêdzy obu
stronami i zapobie¿enie na przysz³oœæ ewentualnym sporom i konfliktom. Po d³u-
gich rokowaniach, przy udziale i poparciu Cyryla Ratajskiego, umowa taka zosta³a
zawarta w dniu 7 maja 1928 roku. Nada³a ona sankcjê prawn¹ istniej¹cemu ju¿
faktycznie stosunkowi PWK do miasta (tzn. Magistratu) oraz sprecyzowa³a wa-

40 Ibidem.
41 Akta m. Poznania, sygn. 2510 (Powszechna Wystawa Krajowa w r. 1929. Zarys prac organiza-

cyjnych do maja 1927 r.); Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w r. 1929, Dzie³o zbioro-
we pod kier. dr S. Wachowiaka, Poznañ 1930, t. 1, s. 12, „Echo Powszechnej Wystawy Krajowej
w roku 1929” nr 1 z 1 X 1927, s. 16.
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runki, na których miasto Poznañ odkupiæ mia³o od PWK wybudowane przez ni¹
trwa³e budynki42.

Jeszcze jednym œrodkiem s³u¿¹cym zespoleniu dzia³ania zainteresowanych czyn-
ników by³y zwo³ywane doraŸnie przez prezydenta Ratajskiego, wspólne posiedze-
nia Magistratu i Rady Miejskiej, z udzia³em cz³onków Zarz¹du PWK, którego
przedstawiciele informowali zebranych o stanie zawansowania prac na terenach
Wystawy.

Pozyskanie akceptacji œrodowiska poznañskiego, a nastêpnie zgody rz¹du na
urz¹dzenie Wystawy w Poznaniu by³o dopiero krokiem wstêpnym na drodze do
realizacji inicjatywy prezydenta Cyryla Ratajskiego. Warunkiem niezbêdnym po-
wodzenia by³o pozyskanie zaanga¿owania rz¹du i œrodowisk gospodarczych ca³e-
go kraju do wspó³dzia³ania w organizowaniu PWK. Nie by³o to z pewnoœci¹ zadanie
³atwe, bowiem: „Po³o¿enie przemys³u, który przecie¿ w pierwszej linii ponosiæ bê-
dzie lwi¹ czêœæ kosztów Wystawy, by³o niezbyt pomyœlne, aczkolwiek w stadium
poprawiania siê stosunków. Koniunktury dla rolnictwa równie¿ szczególne. W ta-
kich warunkach potrzeba by³o usilnej argumentacji, by przekonaæ oba te czynniki
o tym, ¿e Powszechna Wystawa Krajowa jest rzecz¹ maj¹c¹ swe uzasadnienie
w ogólnym po³o¿eniu spo³eczeñstwa i kraju i rokuj¹c¹ wielkie korzyœci moralne,
materialne i polityczne. Cel ten w zupe³noœci zosta³ osi¹gniêty”.

Stosunkowo szybki i powszechny akces g³ównych organizacji zrzeszaj¹cych
polski przemys³, handel i rolnictwo, œwiadczy³ o zrozumieniu tych kó³ dla idei Wy-
stawy i zwi¹zanych z ni¹ korzyœci. Jednoczeœnie, wobec faktu ¿e udzia³ ten ³¹czy³
siê z powa¿nymi kosztami i znacznym ryzykiem, nale¿y traktowaæ go jako szcze-
gólny wyraz zaufania dla Cyryla Ratajskiego i Stanis³awa Wachowiaka w szcze-
gólnoœci i œrodowiska poznañskiego w ogóle.

Zaufanie to nie by³o pozbawione uzasadnienia, poniewa¿ Ratajski by³ nie tylko
szefem administracji komunalnej Poznania, lecz tak¿e aktywnym dzia³aczem go-
spodarczym, znanym przede wszystkim w województwach zachodnich, ale rów-
nie¿ w skali ogólnopolskiej. Z tego punktu widzenia najwa¿niejsz¹, a zarazem
szczególnie dogodn¹ p³aszczyzn¹ kontaktów Ratajskiego ze sferami gospodarczy-
mi by³y, wspomniane wczeœniej, Targi Poznañskie, które gromadzi³y corocznie
wybitnych przedstawicieli ¿ycia gospodarczego z ca³ej Polski. Prezydent Ratajski
sta³ ponadto na czele rad nadzorczych powa¿nych instytucji finansowych – Komu-
nalnego Zwi¹zku Kredytowego w Poznaniu, Zachodnio-Polskiego Towarzystwa
Kredytu Miejskiego (od wrzeœnia 1927 roku). Podobne funkcje piastowa³ w roz-
maitych przedsiêbiorstwach lokalnych – Poznañskiej Kolei Elektrycznej i Radiu
Poznañskim. W okresie poprzedzaj¹cym objêcie urzêdu prezydenta w Poznaniu,
do pocz¹tku 1922 roku, sta³ na czele Spó³ki Akcyjnej Dr Roman May, Chemiczna

42 Ibidem, s. 17, 18 i 24; APP, Akta m. Poznania, sygn. 2454, k. 40-41 (L. Miko³ajczak, Plan
bud¿etowy Powszechnej Wystawy Krajowej i jego wykonanie, Poznañ 1928), S. Wachowiak,
Czasy, które prze¿y³em ... op. cit. s. 184-189.
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Fabryka w Poznaniu. Ponadto Cyryl Ratajski by³ cz³onkiem Izby Przemys³owo-
Handlowej w Poznaniu oraz Komitetu Doradczego Przemys³owo-Handlowego przy
wojewodzie poznañskim. Jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli wielko-
polskiej elity finansowo-gospodarczej, Ratajski by³ z ni¹ powi¹zany nie tylko orga-
nizacyjnie, lecz tak¿e towarzysko – jej cz³onkowie spotykali siê w ró¿nych, doraŸnie
organizowanych komitetach okolicznoœciowych oraz na oficjalnych rautach i pry-
watnych przyjêciach. Rozliczne wiêzi ³¹cz¹ce Ratajskiego z tymi œrodowiskami
znakomicie u³atwi³y mu zdobycie ich udzia³u w animowanym przez siebie przedsiê-
wziêciu. Miar¹ stanowiska osi¹gniêtego z czasem przez Ratajskiego w elicie go-
spodarczej II Rzeczypospolitej mo¿e byæ fakt, i¿ zosta³ on zaproszony przez premiera
Kazimierza Bartla – wraz z 37 innymi przedstawicielami œrodowisk gospodarczych
z ca³ego kraju – na konferencjê w dniu 1 listopada 1928 roku dla skonsultowania
polityki rz¹du i jego zamierzeñ na przysz³oœæ, i znalaz³ siê w gronie 12 mówców.
Ratajski uczestniczy³ równie¿ w drugiej konferencji u premiera, która odby³a siê w
dniu 13 stycznia 1929 roku43.

O wiele bardziej skomplikowan¹ spraw¹ by³o pozyskanie do udzia³u w PWK
w³adz pañstwowych. Równie¿ na tym terenie Ratajski posiada³ w³asne, czêœciowo
przetarte wczeœniej œcie¿ki. By³ tam osobistoœci¹ znan¹, jako b. minister spraw
wewnêtrznych. Jego talenty organizacyjno-gospodarcze docenione zosta³y rów-
nie¿ przez niektórych prominentnych przedstawicieli elity sanacyjnej rz¹dz¹cej od
niedawna w Polsce. Minister przemys³u i handlu Eugeniusz Kwiatkowski miano-
wa³ Ratajskiego na stanowisko prezesa Rady Administracyjnej Przedsiêbiorstwa
Pañstwowego „¯egluga Polska” (1926) z siedzib¹ w Gdyni.

Mimo tych zdawa³oby siê sprzyjaj¹cych okolicznoœci, zabiegi podejmowane przez
prezydenta Ratajskiego w krêgach rz¹dowych natrafia³y w trakcie inicjowania
i organizowania PWK na pewne przeszkody. W grê wchodzi³a bowiem w tym
wypadku nie tylko kwestia zaufania do kwalifikacji i mo¿liwoœci ekonomicznych
czynników poznañskich, ale przede wszystkim problem prze³amania nieufnoœci i nie-
chêci jakie sanacyjna elita w³adzy ¿ywi³a do Poznania, stanowi¹cego przecie¿ tra-
dycyjn¹ ostojê wp³ywów endeckich. Tote¿ za niema³y sukces nale¿y uznaæ zjednanie
dla idei Wystawy przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwowych. Idea PWK
znalaz³a uznanie i poparcie u prezydenta Ignacego Moœcickiego, marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, premiera Kazimierza Bartla i, co najwa¿niejsze, ministra Eugeniusza
Kwiatkowskiego, których postawa mia³a decyduj¹ce znaczenie dla pozytywnego
stanowiska rz¹du wobec PWK.

O poparcie prezydenta Ignacego Moœcickiego Ratajski zabiega³ osobiœcie od
samego pocz¹tku. W rezultacie jego starañ, przy okazji pobytu w Poznaniu, 18
lutego 1927 roku prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Moœcicki przyj¹³ honorow¹
prezesurê Wystawy, która wówczas by³a w zal¹¿kowym stanie. Objêcie honoro-

43 Rozmowy Pana Premiera Kazimierza Bartla z przemys³owcami, Warszawa 1929, t. 1, s. 5 i 55,
t. 2, s. 81. „Kurier Poznañski” nr 517 z 9 XI 1926, nr 9 z 8 I 1927, nr 565 z 11 XII 1927.

Stanis³aw Antczak



155

wej prezesury przez Moœcickiego ³¹czy³o siê wówczas z pewnym ryzykiem z jego
strony, gdy¿ nie by³o jeszcze wtedy wiadomo jakie stanowisko zajmie „czynnik
nadrzêdny” – Marsza³ek Józef Pi³sudski. Stanowisko Marsza³ka by³o pocz¹tkowo
wielk¹ niewiadom¹ i budzi³o najwiêksze obawy u organizatorów. Jednak¿e wbrew
tym obawom i ku zaskoczeniu niektórych ludzi z najbli¿szego otoczenia Marsza³ka,
w dniu 27 wrzeœnia 1927 roku wyrazi³ on zgodê na przyjêcie prezesury honorowej
Komitetu Wielkiego PWK44.

O ile prezydent Moœcicki doceni³ i popar³ inicjatywê Cyryla Ratajskiego stosun-
kowo wczeœnie, o tyle premier Kazimierz Bartel zajmowa³ zrazu postawê nie-
chêtn¹ wobec PWK. Prze³omowe znaczenie dla zmiany jego nastawienia wobec
Wystawy mia³a osobista wizyta w Poznaniu 21 paŸdziernika 1928 roku, z³o¿ona za
namow¹ prezydenta Moœcickiego i ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. Stano-
wisko swe premier okreœli³ wówczas nastêpuj¹co: „Jestem gotów popieraæ ka¿d¹
inicjatywê zmierzaj¹c¹ ku polepszeniu bilansu handlowego, ku wzmo¿eniu ekspor-
tu, ku ograniczeniu importu. Tak¹ szczêœliw¹ inicjatyw¹ przybieraj¹c¹ niespodziewa-
nie szerokie rozmiary, okazuje siê Wystawa Powszechna w Poznaniu. Pocz¹tkowo
by³em tej inicjatywie raczej przeciwny, nie docenia³em jej, obecnie jednak mam
odwagê przyznaæ, ¿em siê omyli³ i stajê siê gor¹cym rzecznikiem Wystawy. Zwie-
dzenie terenu Wystawy przekona³o mnie, ¿e jest to dzie³o imponuj¹ce. Zosta³em
uderzony niezwyk³ymi wynikami prac przygotowawczych i wspania³ymi ramami
jakie nadali Wystawie jej twórcy”45.

Najgorêtszym wszelako zwolennikiem PWK w obozie rz¹dowym by³ minister
Eugeniusz Kwiatkowski. Ten najwybitniejszy architekt polityki gospodarczej Pol-
ski w okresie rz¹dów sanacji od pocz¹tku by³ œwiadomy znaczenia PWK dla ¿ycia
spo³eczno-gospodarczego kraju. Porwany wielkoœci¹ i œmia³oœci¹ zamierzeñ Cy-
ryla Ratajskiego i Stanis³awa Wachowiaka, przekonany o mo¿liwoœci realizacji tego
przedsiêwziêcia w³aœnie w Poznaniu, zaanga¿owa³ siê czynnie w jego realizacjê.
Przebywa³ kilkakrotnie w Poznaniu, aby zapoznaæ siê ze stanem przygotowañ oraz
z potrzebami twórców Wystawy, a nade wszystko pomaga³ im w prze³amywaniu
„lodów” na gruncie warszawskim i pozyskiwaniu ¿yczliwoœci i poparcia, wzglêd-
nie neutralnoœci, niechêtnych im kó³ w obozie rz¹dowym46.

Tak ogromne dzie³o jak PWK nie mog³o, rzecz jasna, stan¹æ wysi³kiem samego
tylko prezydenta Ratajskiego. U jego boku, od samego pocz¹tku, znalaz³ siê zastêp
wypróbowanych wspó³pracowników z grona Magistratu, Rady Miejskiej, krêgów
przemys³owo-handlowych i rolniczych Poznania. W organizacji sztabu wspó³pra-
cowników kluczowe znaczenie mia³a obsada stanowiska naczelnego dyrektora

44 S. Wachowiak, Czasy, które prze¿y³em ..., op. cit., s. 182-183, 213-212.
45 WypowiedŸ Prezesa Rady Ministrów, prof. Bartla w czasie pobytu na Wystawie, „Echo Po-

wszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w r. 1929” nr 11 z 1 XI 1928; patrz tak¿e: S. Wacho-
wiak, Czasy, które prze¿y³em ..., op. cit., s. 199-200.

46 Ibidem., s. 197-200.
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PWK, który bezpoœrednio pokierowa³by Wystaw¹ jako samodzielnym przedsiê-
biorstwem. Na stanowisko to, na wniosek Ratajskiego i przy poparciu Rady Miej-
skiej, Magistrat zaanga¿owa³, wspomnianego wczeœniej, dra Stanis³awa
Wachowiaka, b. prezesa Wystawy Pomorskiej w Grudzi¹dzu w 1925 roku. M³ody,
licz¹cy w chwili nominacji 37 lat, naczelny dyrektor PWK mia³ ju¿ za sob¹ œwietn¹
karierê polityczno-administracyjn¹ w aparacie pañstwowym oraz bogate doœwiad-
czenia i wiedzê fachow¹ z zakresu ekonomii. Stanis³aw Wachowiak okaza³ siê
znakomitym organizatorem. Jego osobiste wszechstronne znajomoœci, zawarte
w ci¹gu wielu lat s³u¿by publicznej, pomog³y w przezwyciê¿eniu trudnoœci, które
pojawia³y siê w krêgach rz¹dz¹cej elity w³adzy oraz przyczyni³y siê do zmobilizo-
wania znacznej czêœci funduszy niezbêdnych dla realizacji PWK. Stanis³awa Wa-
chowiaka nale¿y uznaæ za g³ównego, obok Ratajskiego, wspó³autora PWK47 i jej
sukcesu.

Wspó³praca miêdzy Ratajskim i Wachowiakiem uk³ada³a siê poprawnie przez
ca³y okres przygotowañ. PóŸniej, po otwarciu Wystawy, osoba Stanis³awa Wacho-
wiaka znalaz³a siê jakby w cieniu prezydenta Ratajskiego, którego liczne œrodowi-
ska uzna³y za g³ównego i najwa¿niejszego twórcê PWK. Niektóre ho³dy sk³adane
Ratajskiemu, jak choæby publiczne podziêkowanie na posiedzeniu Rady Miejskiej
w dniu 29 maja 1929 roku, czy wyst¹pienie konsula Czechos³owacji Matouska,
stwierdzaj¹cego ¿e PWK „jest dzie³em wy³¹cznie i jedynie Pana Prezydenta”,
œwiadomie – zdaniem dyrektora Wachowiaka – pomija³y jego zas³ugi. Ton ten
podchwytywa³a niekiedy i prasa. Prezydent Ratajski, który – jak sugeruje Wacho-
wiak – nie reagowa³ pocz¹tkowo na szereg nietaktów pod adresem swego najbli¿-
szego wspó³pracownika, nie pozostawa³ tutaj bez winy. Rozgoryczony Stanis³aw
Wachowiak skierowa³ do prezydenta Ratajskiego osobisty list, w którym taktow-
nie, aczkolwiek bez os³onek, wy³uszczy³ swoje zastrze¿enia. S¹dziæ nale¿y, ¿e wspo-
mniany list odniós³ pozytywny skutek, poniewa¿ w przemówieniu wyg³oszonym
przy okazji zamkniêcia Wystawy Ratajski oddal pe³n¹ sprawiedliwoœæ zas³ugom
swego wspó³pracownika, zaœ sam Wachowiak w spisanych po wojnie wspomnie-
niach w ogóle nie nadmieni³ o tym nieporozumieniu. Wspomnienia zawieraj¹ nato-
miast wiele wzmianek dotycz¹cych wieloletniej przyjaŸni ³¹cz¹cej ich autora
z Ratajskim48.

Dnia 16 maja 1929 roku prezydent Ignacy Moœcicki dokona³ uroczystego otwar-
cia Wystawy. Dla Ratajskiego dzieñ ten zainaugurowa³ okres prawdziwego trium-
fu. W ci¹gu 138 dni trwania Wystawy Poznañ sta³ siê faktycznie drug¹ stolic¹
Polski. Na Poznañ i jego prezydenta zwrócona by³a uwaga opinii publicznej kraju
i zagranicy. Uroczystoœæ otwarcia PWK zgromadzi³a w Poznaniu ca³¹ niemal ów-
czesn¹ elitê rz¹dz¹c¹ Polsk¹, w osobach prezydenta Rzeczypospolitej, cz³onków

47 S. Antczak, Stanis³aw Wachowiak – dyrektor naczelny Powszechnej Wystawy Krajowej ..., op.
cit., s. 39-48.

48 S. Wachowiak, Czasy, które prze¿y³em ..., op. cit., s. 180.
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rz¹du i obu izb parlamentu, z wyj¹tkiem Marsza³ka Pi³sudskiego. Obecny by³ tak¿e
episkopat oraz ca³y, akredytowany w Polsce, korpus dyplomatyczny. W gronie
zaproszonych goœci znaleŸli siê, w wielkiej liczbie, przedstawiciele wszystkich bez
ma³a dziedzin ¿ycia gospodarczego, reprezentuj¹cy wszystkie ziemie ówczesnej
Polski. Ta wielka manifestacja jednoœci ca³ego narodu by³a w niema³ym stopniu
osobist¹ zas³ug¹ prezydenta Ratajskiego.

Przez Wystawê w okresie jej otwarcia przewinê³o siê blisko 4,5 miliona zwie-
dzaj¹cych, w tym oko³o 200 tysiêcy cudzoziemców. W Poznaniu odbywa³y siê w
tym okresie liczne zjazdy – wed³ug obliczeñ Stanis³awa Wachowiaka by³o ich 120.
W obradach wielu z nich uczestniczy³ osobiœcie lub poprzez swych przedstawicieli
prezydent Ratajski. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj X Zjazd ZMP, który go-
œci³ przedstawicieli Miêdzynarodowego Zwi¹zku Miast oraz prezydentów kilku miast
s³owiañskich: Pragi, Brna, Bratys³awy, Sofii i Lublany.

Prezydent Ratajski podejmowa³ tak¿e szereg oficjalnych reprezentantów pañstw
obcych, ministrów b¹dŸ innych wysokich urzêdników oraz przedstawicieli parla-
mentów narodowych. Przyjmowa³ tak¿e przybywaj¹ce do Poznania zagraniczne
misje ekonomiczne i wycieczki przemys³owców.

Zas³ugi prezydenta Cyryla Ratajskiego odbi³y siê szerokim echem w opinii pu-
blicznej kraju i znalaz³y oddŸwiêk zagranic¹. W uznaniu dla jego dzia³alnoœci na
rzecz zbli¿enia polsko-czeskiego prezydent Czechos³owacji Tomasz G. Masaryk
przyzna³ Ratajskiemu Krzy¿ Komandorski Orderu „Bia³ego Lwa”. Otrzyma³ Ra-
tajski równie¿ Krzy¿ Komandorski „Legii Honorowej” nadany mu przez w³adze
francuskie. Z inicjatywy marsza³ka Pi³sudskiego – jak sugeruje Wachowiak – w³a-
dze pañstwowe Rzeczypospolitej odznaczy³y inicjatora PWK Krzy¿em Wielkim
Orderu „Polonia Restituta”49. Liczne odznaczenia i publiczne podziêkowania ze
strony najwy¿szych w³adz pañstwowych, oraz Rady Miejskiej Poznania, wreszcie
entuzjastyczne opinie prasy oddawa³y sprawiedliwoœæ inspiratorowi najwiêkszej
imprezy propagandowo-gospodarczej w II Rzeczypospolitej.

*   *   *

Zamkniêcie PWK dokonywa³o siê w cieniu wielkiego kryzysu ekonomicznego,
który w drugiej po³owie 1929 roku, na przeci¹g najbli¿szych kilku lat, ogarn¹³ œwiat,
w tym tak¿e w sposób szczególnie dotkliwy równie¿ Polskê. Kryzys wstrz¹sn¹³
powa¿nie gospodark¹ i ¿yciem spo³ecznym wielu krajów. Zaci¹¿y³ równie¿ ujem-
nie nad gospodark¹ samorz¹dow¹ Poznania, utrudniaj¹c miêdzy innymi likwidacjê
PWK i zwi¹zanych z ni¹ ogromnych wydatków. Dotyczy³o to zw³aszcza obs³ugi
d³ugów zaci¹gniêtych na realizacjê niektórych inwestycji towarzysz¹cych Wysta-
wie. Ostatnie lata prezydentury Ratajskiego up³ynê³y pod znakiem zmagañ ze skut-

49 Ibidem, s. 202
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kami wielkiego kryzysu gospodarczego – bezrobociem i rosn¹c¹ nêdz¹ wœród czê-
œci spo³ecznoœci poznañskiej. Urz¹d prezydenta piastowa³ Ratajski do wrzeœnia
1934 roku. Miar¹ jego pozycji w Poznaniu by³ ponowny wybór na stanowisko
prezydenta miasta przez Radê Miejsk¹ w 1933 i 1934 roku. Wybór ten w ówcze-
snych warunkach politycznych nie zyska³ jednak aprobaty ze strony pañstwowej
w³adzy nadzorczej, tj. ministra spraw wewnêtrznych, który mianowa³ w Poznaniu,
podobnie jak wczeœniej w kilku innych wielkich miastach Polski, komisarycznego
prezydenta pp³ka Erwina Wiêckowskiego50.

W nastêpnych latach Ratajski zwi¹zany by³ z opozycj¹ antysanacyjn¹ – Fron-
tem Morges i Stronnictwem Pracy51. We wrzeœniu 1939 roku Ratajski, raz jeszcze,
przejœciowo, przej¹³ obowi¹zki prezydenta Poznania i pe³ni³ je do momentu usuniê-
cia ze stanowiska przez okupanta. Wiêziony, a nastêpnie wysiedlony przez Niem-
ców do Generalnej Guberni, Ratajski zamieszka³ w Warszawie. Dnia 14 grudnia
1940 roku, z nominacji premiera genera³a W³adys³awa Sikorskiego, obj¹³ stanowi-
sko Delegata Rz¹du na Kraj. Na stanowisku tym przyczyni³ siê do rozbudowy
cywilnych instytucji Delegatury. Zmar³ 19 paŸdziernika 1942 roku, wkrótce po otrzy-
maniu dymisji z zajmowanego stanowiska52. W grudniu 1962 roku prochy Cyryla
Ratajskiego spoczê³y na Cmentarzu Zas³u¿onych na Wzgórzu œw. Wojciecha w Po-
znaniu.

Abstract

Cyryl Ratajski and the 1929’s “PWK” Exhibition in Poznañ. A road to
success.

In 1922 Cyryl Ratajski was elected mayor of Poznañ and through his industrio-
usness, consistency and perseverance he soon became the most popular and fa-
mous mayor of this city ever. In 1926, he suggested holding the Exhibition in Poznañ
in 1929. Together with Dr. Stanis³aw Wachowiak, the commisioner of the Exhibi-
tion, they organized it for three years. Thanks to his organizing capabilities and
support from the most influential people of those times that big effort to the suc-
cess of the Exhibition that was opened on the 16th of May 1929 was hailed as a big
success.

50 S. Antczak, Ewolucja podstaw prawnych i sposobu sprawowania urzêdu prezydenta miasta
w Poznaniu w latach 1934-1939, „Poznañskie Zeszyty Humanistyczne” 2004/II, s. 116-117.

51 A. Zarzycki, op. cit., s. 97-104.
52 Ibidem, s. 105-122.
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Henryk Lisiak
(Poznañ)

Dzia³alnoœæ Obozu Wielkiej Polski w Poznañskiem

w latach 1930-1932

Pocz¹tek lat trzydziestych to okres œwiatowego kryzysu gospodarczego, w Polsce
przejawiaj¹cego siê w szczególnie ostrej formie. Ros³o bezrobocie, nasila³ siê pro-
ces pauperyzacji i rozwarstwienia spo³ecznego. Setki tysiêcy rodzin toczy³o walkê
o przetrwanie. Skutki kryzysu nie ominê³y tak¿e klienteli endeckiej domagaj¹cej siê
bardziej zdecydowanej obrony swych interesów. Nacisk radykalizuj¹cych siê en-
deckich do³ów, a tak¿e koniecznoœæ obrony swego stanu posiadania wobec rosn¹-
cych wp³ywów lewicy sta³y siê czynnikami powoduj¹cymi zmianê spojrzenia na
wiele kwestii organizacyjnych i taktycznych realizowanych dot¹d przez „obóz na-
rodowy”1.

Orêdownikami zasadniczych zmian, przede wszystkim w zakresie metod walki
z sanacj¹ byli przedstawiciele Ruchu M³odych Obozu Wielkiej Polski („m³odzi”),
postuluj¹c bardziej konfrontacyjne formy opozycji2.”M³odzi”sprzeciwiali siê ho³do-
waniu tradycyjnemu, endeckiemu programowi politycznemu opartemu na wzor-
cach demokratyczno-liberalnych, a do których przywi¹zani byli „starzy”3.
Szczególnie gry parlamentarne uznano za zupe³nie ja³owe i anachroniczne. Tym
postulatom towarzyszy³a krytyka dotychczasowej polityki „starych”4. Zarzucano
im kapitulanctwo (chodzi³o g³ównie o odpowiedzialnoœæ za klêskê polityczn¹ „obo-
zu narodowego „w maju 1926 roku), kunktatorstwo, blokowanie inicjatyw m³odych
dzia³aczy 5. „M³odzi” nie ukrywali, ¿e obecnoœæ starej generacji polityków na czele
obozu endecko-narodowego przekreœla mo¿liwoœæ podjêcia skutecznych metod
walki z sanacj¹, a tym samym odsuwa perspektywê przejêcia w³adzy w kraju.
Miejsce „przegranych” polityków endecji mia³o zaj¹æ m³ode pokolenie narodow-

1 J.J.Terej, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 134.
2 „Awangarda nr 5-6 1929, s. 95-998; T. Bielecki, W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia,

Londyn 1968, s. 294; Z.Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i dzia³alnoœæ spo³eczno-
polityczna, Poznañ 1980, s. 72.

3 „Awangarda” 1930, nr 5-6, s. 89.
4 Zdarza³o siê ¿e przybiera³a ona wyj¹tkowo ostre formy, np. Szamotu³ach gdzie doszlo do

bojkotu „starych”, Sz. Rudnicki, Obóz Wielkiej P olski w okresie kryzysu gospodarczego,
„Przegl¹d Historyczny” 1971, nr 2, s. 261.

5 J. Drobnik, Diariusz, t. I, Biblioteka G³ówna UAM t. I s. 235 i 239 „Awangarda” 1934, nr 6 s. 76;
J.J. Terej, Idee, mity,realia..., s 137.

6 J. Drobnik, Diariusz, t. I, Biblioteka G³ówna UAM, rkps. 3093/2, s. 319.
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ców6 . Kwestie zmiany taktyki w zwalczaniu sanacji stawa³y czêsto na forum ze-
brañ OWP. „M³odzi” domagali siê odejœcia od szkoleñ ideologicznych i pracy z lite-
ratur¹ na rzecz przygotowañ fizycznych i wojskowych: „Æwiczyæ tylko broni¹
i wyrabiaæ piêœci”7.

Koncepcje taktyczne „m³odych „nie by³y podzielane przez wiêkszoœæ kierow-
nictwa Stronnictwa Narodowego. „Starzy” ³¹czyli zwyciêstwo g³osu wewnêtrz-
nych oponentów ze zmierzchem swych wp³ywów, z drugiej zaœ strony
prawdopodobnie obawiali siê skutków ewentualnych represji w³adz sanacyjnych
w przypadku zaostrzenia metod opozycyjnych przez „m³odych”. St¹d próby hamo-
wania narastaj¹cego radykalizmu; zapowiadano bliski koniec rz¹dów sanacyjnych,
wskazuj¹c w zwi¹zku z tym na nieracjonalnoœæ podejmowania walki fizycznej:
w³adza mia³a wpaœæ w rêce „obozu narodowego” jak „dojrza³y owoc”8.

Endecy liczyli na zdyskontowanie starcia sanacji z „Centrolewem”. Powsta³y
w jego nastêpstwie kryzys polityczny mia³ otworzyæ im drogê do celu, jednak¿e
brutalna likwidacja tego bloku opozycyjnego pokrzy¿owa³a te plany. S¹dz¹c po
podejmowanych dzia³aniach casus „Centrolewu” pozwoli³ usun¹æ z³udzenia co do
perspektyw realizowanej dot¹d taktyki „pokojowej opozycji”. Wobec wymowy
faktów na scenie politycznej, a tak¿e rosn¹cego nacisku „m³odych”, w kierownic-
twie endecji dojrza³o przekonanie o koniecznoœci zmiany taktyki opozycyjnej. Zro-
zumiano, ¿e bez dysponowania odpowiednim potencja³em si³y i pos³ugiwania siê
nim zmagania o w³adzê bêd¹ nieefektywne i skazane na pora¿kê, a co istotniejsze
klêska polityczna przyniesie klêskê polityczn¹ i rozk³ad „obozu narodowego”. Wo-
bec takiej wizji podjêto decyzjê o tworzeniu potencja³u bojowego. Zadanie takie
postawiono „Ruchowi M³odych” OWP. Tak jak wczeœnie hamowano inicjatywy w
tym kierunku, tak teraz powo³uj¹c siê na ducha ¿o³nierskiego i ducha wojny panu-
j¹cego w Obozie, zachêcano do podejmowania walki9. Po zajœciach w Gdyni w maju
1930, gdzie podczas zjazdu OWP w nastêpstwie staræ z bojówkarzami sanacyjne-
go „Zwi¹zku Strzeleckiego” œmieræ poniós³ jeden z uczestników zjazdu (cz³onek
OWP), przedstawiciel „starych”, oboŸny OWP Dzielnicy Warszawskiej J. T³u-
chowski apelowa³ nie tylko o wytê¿enie si³ organizacyjnych w walce z sanacj¹ ale
równie¿ uwzglêdnienie czynnika si³y w tych zmaganiach. Taki punkt widzenia po-
dziela³ równie¿ Dmowski10.

Do ofensywy antysanacyjnej m³odzi endecy przyst¹pili du¿ym zaanga¿owa-
niem. Przyœwieca³y im spektakularne dokonania nacjonalistów w³oskich i niemiec-
kich. W tym okresie szczególnie tych ostatnich.W³aœnie za miedz¹ partia Hitlera
sta³a siê najpotê¿niejsz¹ si³¹ polityczn¹ w pañstwie z perspektywami zdobycia w³a-

7 Archiwum Akt Nowych Urz¹d Wojewódzki Poznañski (dalej AAN UWP), Sprawozdanie sytu-
acyjne za miesi¹c luty 1931, mf 274/ II-21.

8 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski..., s. 71.
9 Ibidem, s. 72; „Akademik Polski”, nr 6 z 21 IV 1932.
10 Sz. Rudnicki, Obóz Wielkiej Polski w okresie kryzysu gospodarczego, „Przegl¹d Historyczny”

1971, z.2, s. 265.
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dzy. Jak dowodzi podejmowana problematyka niektórych zebrañ, ruch hitlerowski,
jego retoryka, organizacja, dynamika dzia³añ czy rozwi¹zanie taktyczne impono-
wa³y „m³odym”11. Poniewa¿ dochodzi³a do tego skutecznoœæ, starali siê naœlado-
waæ wzorce niektóre hitlerowskie. M³odzie¿ endecka, obserwuj¹c zmierzch ducha
demokracji w wielu pañstwach i zwyciêski pochód nacjonalizmu, odczytywa³a te
fakty jako trend ogólnej natury, przekraczaj¹cy wkrótce tak¿e granice Polski. Ta-
kie przekonanie –wnioskuj¹c z przebiegu niektórych zebrañ – podnosi³o ich wiarê
w s³usznoœæ obranej drogi i ostateczne zwyciêstwo, motywuj¹c jednoczeœnie do
kontynuacji wytyczonej taktyki.

W Wielkopolsce „m³odzi” OWP przyst¹pili do bardziej zdecydowanych dzia³añ
antysanacyjnych podbudowani zwyciêstwem SN w wyborach samorz¹dowych1929
roku, a wkrótce dobrym wynikiem wyborów parlamentarnych. Sukcesy te odbie-
rano jako przejaw kurczenia siê pola wp³ywów sanacji w Wielkopolsce. Czo³ow¹
si³¹ tej ofensywy by³a akademicka „M³odzie¿ Wszechpolska”. Z szeregów akade-
mickich rekrutowa³a siê bardzo du¿a liczba ideowych mówców i instruktorów, pro-
wadz¹cych sw¹ dzia³alnoœæ równie¿ w okresie ferii, tak na terenie swych rodzinnych
miejscowoœci jak i w innych miejscach wakacyjnego pobytu12.

Na uwagê zas³uguje nasilona aktywnoœæ OWP na wsi i obszarze skupisk robot-
niczych. Zdaj¹c sobie sprawê ze szczególnie ciê¿kiego po³o¿enia materialnego tych
grup liczono, ¿e bêd¹ce ich udzia³em frustracja i niezadowolenie stan¹ siê si³¹ przy-
ci¹gaj¹c¹ te grupy w orbitê wp³ywów Obozu. Obok kryzysu gospodarczego czyn-
nikiem przemawiaj¹cym za mocnym wejœciem endecji na te obszary by³a
z pewnoœci¹ klêska „Centrolewu” zrzeszaj¹cego wp³ywowe i potê¿ne partie ch³op-
sko-robotnicze. Dzia³ania Obozu na obszarze wsi nasili³y siê po po³¹czeniu PSL
„Piast” z PSL „Wyzwolenie” i powstaniu Stronnictwa Ludowego (marzec 1931).
Zjednoczenie obu ugrupowañ reprezentuj¹cych wieœ endecja odebra³a jako fakt
negatywny, a przede wszystkim przeszkodê na drodze zaszczepiania „idei naro-
dowej” wœród ch³opstwa. Jeden z czo³owych dzia³aczy OWP w Wielkopolsce
Z. Wojciechowski, nawi¹zuj¹c do okresu przedmajowego ostrzega³ przed kolej-
nym okresem „rz¹dów ch³opskich”13. By³ to wyraz obaw nie tyle przed ewentu-
aln¹ dyktatur¹ ludowców (wariant taki nie wchodzi³ wówczas w grê), lecz, jak siê
wydaje, nastêpstw spodziewanej radykalizacji mas ch³opskich kierowanych przez
coraz bardziej bojowo nastawionych dzia³aczy ruchu ludowego, co w du¿ej mierze
utrudni³oby endecji penetracje obszarów wiejskich. Zadaniem OWP mia³o byæ za-
pobie¿enie takiemu obrotowi sytuacji. Jak mo¿na przypuszczaæ, wiejskie struktury
OWP mia³yby wch³on¹æ szeregi niezadowolonego i czêœciowo bezrobotnego ch³op-

11 Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej
(dalej: WAPP, KPPP) w Krotoszynie, sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1932 sygn. 17;
„Awangarda” nr 4 1932 s. 44.

12 AAN UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za miesi¹ce wrzesieñ-paŸdziernik 1931, 274/II-19.
13 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza..., s. 59.
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stwa oraz tak¿e robotników rolnych kieruj¹c ten potencja³ na front walki z sa-
nacj¹14.

Wobec pojawienia siê powa¿nego konkurenta politycznego pretenduj¹cego do
przejêcia rz¹du dusz na wsi, kierownictwo endecji zaleci³o intensyfikacjê pracy
politycznej na tym obszarze; powo³ano Wydzia³y Pracy Wiejskiej. W Poznañskiem
Wydzia³ szczebla wojewódzkiego ukonstytuowa³ siê 15 maja 1931 roku. Obecnoœæ
w jego sk³adzie pos³ów wielkopolskich (Dêbinskiego, Harembskiego, Chrzanow-
skiego i Wróbla) dowodzi roli jak¹ przyk³adano do podejmowanych przez niego
prac15. Wydzia³ dzia³a³ za poœrednictwem kierowników pracy wiejskiej przy zarz¹-
dach powiatowych SN. Jak mo¿na przypuszczaæ bezpoœredni¹, a jednoczeœnie
najbardziej odpowiedzialn¹ czêœæ pracy wykonywali dzia³aj¹cy w samorz¹dach,
organizacjach spo³ecznych, oraz stowarzyszeniach oœwiatowych gospodarczych
mê¿owie zaufania endecji16. Na podbój wsi OWP ruszy³ z bardzo ju¿ starym ale
ci¹gle noœnym has³em „Bóg i Ojczyzna”; zwa¿aj¹c na du¿¹ frekwencjê na zebra-
niach, a tak¿e powstaj¹ce placówki OWP mo¿na mówiæ o powodzeniu „kampanii
wiejskiej”17. Wed³ug w³adz sanacyjnych Ÿród³em tego¿ powodzenia by³o „wybit-
ne” poparcie ksiê¿y, du¿e zaanga¿owanie oraz wysokie kwalifikacje intelektualne
i profesjonalizm kierowanych tam dzia³aczy, podkreœlano tak¿e bardzo trafnie do-
bieran¹ jak i odpowiednio ubarwian¹ i udramatyzowan¹ problematykê przedsta-
wian¹ zebranym18. Mówiono m.in. o zamiarach zniesienia przez BBWR œlubów
koœcielnych i wprowadzeniu wy³¹cznie cywilnych (co wywo³ywa³o silne oburzenie
s³uchaczy) oraz terrorze wobec dzia³aczy ch³opskich w wiêzionych Brzeœciu19.
W³aœnie z bardzo aktywnym w³¹czeniem siê do krytyki projektowanych przez rz¹d
zmian w prawie ma³¿eñskim przeciwko czemu wczeœniej oponowa³ Koœció³ nale¿y
wi¹zaæ owo „wybitne” wsparcie duchowieñstwa nie tylko zreszt¹ na obszarze
wsi.

Obok ch³opstwa i grup robotniczych Obóz stara³ siê byæ obecnym tak¿e na
pozosta³ych obszarach spo³ecznych20. Szczególnie zainteresowanie wykazywa³
pozyskaniem wp³ywów poœród ró¿nego rodzaju organizacji, zwi¹zków, stowarzy-
szeñ oraz szkó³ wy¿szych i œrednich. Ucz¹cej siê m³odzie¿y postrzeganej jako cho-
r¹¿ych obozu narodowego poœwiêcano szczególnie wiele uwagi.

 Szermuj¹c has³em „Bóg i Ojczyzna” oraz „Ojczyzna w niebezpieczeñstwie”
wielkopolscy „obozowcy” atakowali re¿im i samego Pi³sudskiego. Na obóz rz¹-

14 WAPP UWP KPPP w Nowym Tomyœlu, Sprawozdanie sytuacyjne za czerwiec 1931, sygn.
132.

15 AAN, UWP. Sprawozdanie sytuacyjne za maj 1931, mf. 274, k. 344.
16 AAN, Urz¹d Wojewódzki £ódzki, sprawozdanie sytuacyjne za lipiec 1931,mf. 274/II-9, k.180.
17 AAN, UWP Sprawozdanie sytuacyjne za wrzesieñ -grudzieñ 1931, mf 274/ II-19.
18 AAN,UWP, Sprawozdanie sytuacyjne. za grudzieñ 1931, mf. 274/II-19, k. 389.
19 AAN, UWP Sprawozdanie sytuacyjne za styczeñ 1932, 274/ II – 20, k. 414.
20 Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne za maj-lipiec 1931; Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski

w Poznañskiem w latach 1926 -1932, „Dzieje Najnowsze „1974, z.3, s. 44.
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dz¹cy sk³adano przede wszystkim odpowiedzialnoœæ za kryzys ekonomiczny i bezrad-
noœæ wobec jego nastêpstw21. W tym kontekœcie instrumentalizowano problem ¿ydowski
i niemiecki, przy czym najczêœciej ten pierwszy. Tolerowanie przez w³adze rzekomo
uprzywilejowanej pozycji ¯ydów wskazywano jako jedn¹ z kardynalnych przyczyn
pog³êbiania siê kryzysu i coraz trudniejszego po³o¿enia spo³eczeñstwa polskiego22.

 Szermuj¹c retoryk¹ anty¿ydowsk¹ dzia³ania w³asne umieszczano w nurcie to-
cz¹cej siê jakoby w skali globalnej walki o byt „aryjskiego” robotnika i ch³opa;
re¿im sanacyjny okreœlano jako rz¹dy szkody narodowej23.

By u³atwiæ sobie trafianie do celu, w trakcie omawiania tematyki kryzysu go-
spodarczego nie siêgano do jego anatomii ani nie podkreœlano jego globalnego
wymiaru. Przyczyny tego zjawiska upraszczano i przeinaczano. Ratunek Polsce
mia³y przynieœæ rz¹dy OWP przedstawianego jako formacja stoj¹ca na stra¿y gra-
nic pañstwa i strzeg¹ca go przed wrogami zewnêtrznymi jak i wewnêtrznymi.
Najmocniej podkreœlano zaanga¿owanie siê OWP w walkê o pañstwo narodowe
oraz o Koœció³ i religiê rzymsko-katolick¹24.

Obóz kreowano równie¿ jako jedyn¹ si³ê zdoln¹ do z³amania rz¹dów Pi³sudskiego
i wziêcia na siebie ciê¿aru sprawowania w³adzy25. Po zamianie ról, na scenie politycz-
nej proces naprawy pañstwa nie mia³ nastrêczaæ powa¿niejszych trudnoœci. Recepta
na to by³a krótka i nie skomplikowana: z ¿ycia publicznego nale¿a³o usun¹æ ¯ydów.
Kroki takie mia³y wp³yn¹æ na odblokowanie miejsc pracy na rzecz ludnoœci polskiej26.
Nie wykluczano równie¿ siêganie do kieszeni bogatszej czêœci spo³eczeñstwa27. Zapo-
wiedzi stosowania jednostkowych rozwi¹zañ obliczone by³y z pewnoœci¹ na dobry
odbiór w grupach najbardziej poszkodowanych przez kryzys.

 Ton propagandy OWP w Wielkopolsce stawa³ siê coraz bardziej konfrontacyj-
ny. Zapowiadano tworzenie milionowej armii OWP i podjêcie otwartej walki z w³a-
dzami: „koniec chowania siê po norach”28. Coraz bardziej krewcy mówcy g³osili
bliski marsz na Warszawê: „przeszli my Wartê przejdziemy Wis³ê”29. Wielkopolska
mia³a pe³niæ rolê centrum przygotowawczego do tej akcji. Poznañscy „m³odzi”
przebierali siê w szaty nie tylko wyzwolicieli Polski spod dyktatury Pi³sudskiego,
ale tak¿e „mœcicieli” za rok 192630. „Wyzwolenie” Warszawy mia³o byæ poprze-
dzone usuniêciem rz¹dów sanacyjnych z województw zachodnich31.

21 AAN, UWP Sprawozdanie sytuacyjne za wrzesieñ 1930, mf 274 / II -18.
22 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1931, mf 274 /II -19, k. 61/ 61a.
23 WAPP UWP Sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1931, mf. 274-II-19, k. 143.
24 AAN UWP Sprawozdania sytuacyjne za wrzesieñ 1931 – marzec 1932.
25 AAN UWP. Sprawozdanie sytuacyjne za styczeñ 1931, mf 274 /II-19 k.114.
26 AAN UWP,Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1932, mf 274 / II-20, k. 61 a.
27 AAN UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za maj 1931, mf 274 / II-19, k.297.
28 WAPP, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za czerwiec 1931, t. 195, k. 15.
29 J. Drobnik, Diariusz..., t.1, s. 219.
30 AAN, UWP Sprawozdania sytuacyjne za marzec i wrzesieñ 1932 mf. 274/II-20.
31 WAPP,UWP, Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej w Lesznie sygn. 17, k. 33.
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W arsenale œrodków propagandowych OWP nie brakowa³o hase³ o pod³o¿u
dzielnicowym. Zjawiska nap³ywu ludnoœci z by³ej Kongresówki i Galicji na ziemie
Wielkopolski i Pomorza przedstawiano nie w kategoriach zjawisk oczywistych,
lecz w wymiarze ekspansji, penetracji i wypierania dobrego przez z³e. Przybyszów
spoza dzielnicy wskazywano jako winnych wszelkich bol¹czek spo³eczeñstwa
Wielkopolski, a przede wszystkim kurcz¹cego siê rynku pracy. Podobnie jak na
pocz¹tku lat dwudziestych propaganda endecka Poznañskiego przedstawia³a ro-
daków znad Wis³y jako ludzi przesi¹kniêtych bolszewizmem, pe³nych z³ej woli i d¹-
¿¹cych do narzucenia „wschodnich” porz¹dków na ziemiach zachodnich.32. Ta
wielce szkodliwa dla pañstwa dzielnicowa retoryka znajdowa³a szczególnie podat-
ny grunt g³ównie na Pomorzu, gdzie przybyszów „z zewn¹trz”,zajmuj¹cych wiele
funkcji administracyjnych by³o znacznie wiêcej, co rodzi³o wiele konfliktów. Oczy-
wiœcie nie mo¿na braæ serio g³osów pochodz¹cych z Pomorza pe³nych wzburzenia
g³osów przytoczonych w „Diariuszu” Drobnika o gotowoœci „wyrzniêcia Antków”
(Galicjan) a dopiero w drugiej kolejnoœci Niemców w przypadku zaburzeñ spo³ecz-
no- politycznych33, problem jednak istnia³ i by³ nabrzmia³y. W Wielkopolsce pod
tym wzglêdzie sytuacja nie by³a tak napiêta, niemniej jednak „obcym” i „panom
z Warszawy „doradzano wyjazd „na wschód”, sk³adaj¹c jednoczeœnie obraŸliwe
propozycje w kwestii ewentualnego zajêcia34. Wielkopolska dla Wielkopolan, tak
mo¿na generalnie sformu³owaæ przes³anie zawarte w nurcie dzielnicowym propa-
gandy endeckiej.

 Równolegle z coraz mocniejszym tonem propagandowym wielu akcjom podej-
mowanym przez „m³odych” towarzyszy³ coraz wiêkszy ³adunek agresji. W marcu
1932 roku w Poznaniu bojówki endeckie manifestuj¹c swój sprzeciw wobec orga-
nizowanych przez w³adze galówek z okazji imienin Pi³sudskiego zdemolowa³y holl
gmachu starostwa krajowego, w którym wystawiono portret marsza³ka35. W Byd-
goszczy zaatakowano defiluj¹ce ulicami miasta oddzia³y Zwi¹zku Strzeleckiego;
napadowi towarzyszy³y okrzyki: „Na hak z Pi³sudskim”, „Precz z fajdanami”, „Niech
¿yje armia narodowa”36. Uczestników akademii imieninowej w Swarz¹dzu obrzu-
cono jajami37. Wyst¹pieñ, podczas których m.in. rozpinano plakaty oœmieszaj¹ce
Pi³sudskiego oraz inicjowano ekscesy nakierowane na obni¿enie autorytetu w³adz
centralnych jak i lokalnych nie brakowa³o tak¿e w innych miejscowoœciach. Jedne
z najg³oœniejszych mia³y miejsce w Ryczywole podczas odbywaj¹cego siê tam zjazdu
OWP, 16 sierpnia 1931 roku38. W nastêpstwie z³amania przez miejscowych dzia³a-

32 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1932, mf. 274/II-20, k. 103.
33 J. Drobnik, Diariusz, t.I,Biblioteka G³ówna UAM,rkps. 3092/2, s. 334; zob. te¿ R. Wapinski,

Endecja na Pomorzu 1920-1939, Gdañsk 1966, s.101.
34 WAPP, KPPP w Krotoszynie, Raporty sytuacyjne, sygn.17.
35 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1932, mf 274/-20, k.101.
36 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1932, mf 274/ II-20. k. 101.
37 Ibidem.
38 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za sierpieñ 1932, mf, 274/II-20, k. 301.
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czy Obozu zakazu w³adz administracyjnych na przemarsz przez miasto, dosz³o do
staræ z policj¹; kilka osób zosta³o rannych. Frustracje i z³oœæ wy³adowano na sym-
bolu rz¹dz¹cego re¿imu Pi³sudskim; zerwany w jednej z restauracji portret mar-
sza³ka wœród zniewag pod jego adresem spalono w miejscowym parku39.

Miejscem manifestowania agresywnej opozycji przez Ruch M³odych by³y rów-
nie¿ zgromadzenia publiczne oraz ró¿nego rodzaju imprezy regionalne. Starano siê
na nich prowokowaæ przedstawicieli miejscowych w³adz jak i ich zwolenników.
Obok skandowania antyrz¹dowych i antysanacyjnych hase³, np. „œmieræ bebe-
chom” (takim epitetem okreœlano zwolenników Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy
z Rz¹dem); dochodzi³o tak¿e do czynnych zaczepek wobec cz³onków organizacji
prorz¹dowych, a tak¿e policji co najczêœciej koñczy³o siê interwencj¹ tej ostat-
niej40. Taktyka ta, jak siê wydaje, mia³a nie tylko pe³niæ rolê „rozpoznania bojem”
co do mo¿liwoœci operacyjnych aparatu w³adzy oraz podejmowanych przez nie
œrodków pacyfikacyjnych ale tak¿e, a byæ mo¿e przede wszystkim by³a instrumen-
tem monitorowania zachowañ spo³eczeñstwa w perspektywie ewentualnej kon-
frontacji „obozu narodowego” a tak¿e innych si³ opozycyjnych z sanacj¹.

 Spodziewaj¹c siê kryzysu polityczny w kraju, a tym samym otwieraj¹cych siê
szans na przejêcie w³adzy OWP podj¹³ intensywne i zakrojone na du¿¹ skalê przy-
gotowania organizacyjno-logistyczne.Przy strukturach obozowych tworzono m.in.
sekcje techniczne, ³¹cznoœci, wywiadu, sanitarne i kurierskie (cyklistów, motocy-
klistów). Æwiczono alarmy i przygotowywano punkty zborne41. Równolegle inten-
syfikowano wysi³ki w celu poszerzenia szeregów OWP. Trudno zaprzeczyæ, ¿e
takie kroki to nastêpstwo wniosków z organizacyjnej kompromitacji 1926 roku. By
nie daæ powodów do interwencji w³adz, zajêcia wojskowe prowadzono poza for-
malnymi strukturami organizacji; najczêœciej w ramach statutowej dzia³alnoœci „So-
ko³a” i na jego obiektach. Zajêcia teoretyczne jak i praktyczne (m. in. marsze
i musztrê wojskow¹) prowadzili zwi¹zani z endecj¹ podoficerowie i oficerowie
rezerwy42. Szczególn¹ inicjatywê w tym zakresie przejawiali dzia³acze „Soko³a”
i Zwi¹zku Hallerczyków; prawdopodobnie wœród instruktorów byli równie¿ cz³on-
kowie zwi¹zków kombatanckich. Z zajêæ teoretycznych na uwagê zas³uguje cykl
wyk³adów w Bydgoszczy poœwiecony umiejêtnoœciom prowadzenia bójek ulicz-
nych, rozbijania pochodów wieców i manifestacji43.

Dynamika tych dzia³añ owocowa³a bardzo wczeœnie znacz¹cymi osi¹gniêciami
organizacyjnymi. W okresie 3 pierwszych kwarta³ów 1932 roku OWP w Wielko-
polsce zorganizowa³ 46 zgromadzeñ przy blisko piêtnastotysiêcznej frekwencji i oko³o

39 Ibidem.
40 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1931 mf 274/II-19, k. 91; WAPP, UWP

KPPP w Nowym Tomyœlu, Sprawozdanie sytuacyjne, sygn. 132.
41 AAN, UWP Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1932, k,. 61a i za kwiecieñ 1932 k. 147, mf. 274/

II -20.
42 WAPP, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne, sygn. 5629, k.37
43 Ibidem; zob. te¿ „Szczerbiec” z 15 II 193, nr 5.
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700 zebrañ. W tym okresie zdo³ano powo³aæ 180 nowych placówek (do koñca
1931 roku by³o ich 676) i zwerbowaæ setki kandydatów44. Wœród nich -jak wynika
ze Ÿróde³ policyjnych- znajdowali siê nie tylko zwi¹zani z endecj¹ cz³onkowie ró¿-
nych organizacji i towarzystw, jak m.in. „Sokó³” czy Zwi¹zek Powstañców i Woja-
ków, ale tak¿e m³odzie¿ nie zrzeszona45. Wielokrotnie powiêkszono tak¿e liczbê
placówek OWP. Tylko w drugim i trzecim kwartale 1932 roku powsta³o ich w woj.
poznañskim 141. Najwiêkszy ich przyrost zanotowano w powiecie poznañskim
wiejskim (36) i wolsztyñskim (33). Obok mêskich tworzono placówki ¿eñskie46.
W planach „m³odych”, kobiety mia³y odegraæ bardzo wa¿n¹ rolê w pracy wycho-
wawczej47. Widziano w nich zasadniczy czynnik kszta³towania od podstaw syl-
wetki ideowo-moralnej Polaka. W po³owie 1932 roku „Awangarda” rzuci³a has³a:
„Kobiety do szeregów” i „Kobiety na front”48. Obok Poznania i Bydgoszczy naj-
wczeœniej placówki ¿eñskie OWP podjê³y dzia³alnoœæ w GnieŸnie, Jarocinie, Kro-
toszynie, Gostyniu, KoŸminie, Ostrowie Wlkp., Pniewach i Rakoniewicach.
Tworzono je równie¿ we wsiach, m.in. w Wijewie (pow. Leszno), Kosowie (pow.
Gniezno), Wylatowie (pow. Mogilno), Gorzycach (pow. ̄ nin)49. Przewiduj¹c star-
cia zbrojne, w ramach tych¿e komórek tworzono sekcje sanitarne. O roli przywi¹-
zywanej do rozwoju placówek ¿eñskich mo¿e œwiadczyæ powo³anie w czerwcu
1932 Wydzia³u Okrêgowego Kobiet na Okrêg Poznañski, decyzjê taka podj¹³ Ko-
mitet OWP Dzielnicy Zachodniej. Na czele Wydzia³u czele stanê³a Eryka Smolu-
chowska50. Rozbudowuj¹cy siê potencja³ organizacji kobiecych zamierzano
kierowaæ w coraz wiêkszej mierze na tory tocz¹cej siê walki politycznej, dowodz¹
tego liczne kursy ideologiczne maj¹ce popularyzowaæ has³a OWP51.

Poznañscy „m³odzi” d¹¿¹c do rozbudowy szeregów OWP nie ograniczali siê
wy³¹cznie do werbunku w œrodowiskach m³odzie¿owych. Jak podkreœla Z. Kacz-
marek drog¹ dostarczania odpowiednio sformu³owanych deklaracji starano siê
pozyskiwaæ tak¿e przedstawicieli starszego pokolenia Inicjatywa poznañska by³a
bodŸcem do podobnych dzia³añ w kraju52.

Nie wiadomo ile osób i z jakich œrodowisk pozyskano do organizacji. Nie ulega
jednak w¹tpliwoœci, ¿e nap³yw do szeregów OWP przeszed³ oczekiwania kierow-
nictwa Dzielnicy Poznañskiej. Ten sukces organizacyjny potwierdzaj¹ Ÿród³a sa-

44 AAN, Polityczne Komunikaty Informacyjne za styczeñ-paŸdziernik 1932, sygn. 850.
45 WAPP, KPPP w Nowym Tomyœlu, Sprawozdanie sytuacyjne miesiêczne za czerwiec 1931,

sygn. 132.
46 AAN. UWP, Sprawozdania sytuacyjne za lipiec i grudzieñ 1931 mf. 274/II -19; „Awangarda”

1932, nr 6 1 s. 76 i 78.
47 „Awangarda „1932, nr 6, s. 78.
48 „Awangarda” 1932, nr 7, s. 91.
49 Ibidem.
50 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za czerwiec 1932, mf. 274-II 20.
51 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski w latach..., s. 50.
52 Ibidem, s. 49.
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nacyjne53. W kwietniu 1932 roku kierownictwo Dzielnicy podjê³o decyzjê o wstrzy-
maniu naboru54 . Stanowisko takie podyktowane by³o g³ównie brakiem odpowied-
nio wyszkolonych kadr do prowadzenia dzia³alnoœci coraz wiêkszej iloœci placówek.
Pojawi³y siê trudnoœci w racjonalnym zagospodarowaniu szybko rosn¹cej bazy
OWP; nie nad¹¿ano ze szkoleniem nowo przyjêtych kandydatów i cz³onków. W za-
istnia³ej sytuacji spraw¹ priorytetow¹ mia³a byæ rozbudowa kadr. Oceniano ko-
niecznoœæ przeszkolenia oko³o 1000 nowych kierowników dla powstaj¹cych
placówek55.

Wed³ug „Awangardy” do 1 lutego 1932 roku na terenie Wielkopolski funkcjo-
nowa³y 384 placówki (121 wiejskich i 263 wiejskie)56. W skali ca³ej Dzielnicy Za-
chodniej obejmuj¹cej Wielkopolskê i Okrêg kalisko- koniñski, siedem powiatów
województwa ³ódzkiego oraz Pomorze istnia³o ok. 700 placówek M³odych OWP57.
Abstrahuj¹c od stosunkowo s³abej aktywnoœci innych ugrupowañ tak opozycyj-
nych jak prosanacyjnych, omawiane dokonania organizacyjne Obozu by³y nastêp-
stwem nie tylko wysi³ku poszczególnych placówek ale tak¿e wsparcia wp³ywowych
sojuszników, przede wszystkim, jak ju¿ sygnalizowano, licznej grupy duchowieñ-
stwa. Ich rolê w tym dziele trudno przeceniæ. Ksiê¿a nie tylko udostêpniali sale
parafialne lub Domy Katolickie dla prowadzenia propagandy politycznej, u³atwiali
tak¿e Obozowi penetracjê wielu stowarzyszeñ którym patronowali, prowadzili pro-
obozow¹ agitacjê w koœcio³ach oraz odprawiali nabo¿eñstwa podczas uroczysto-
œci zorganizowanych przez OWP58. Zdarza³o siê ¿e równie¿ uczestniczyli
w zebraniach inauguracyjnych nowo powsta³ych placówek lub je otwierali. Nie-
którzy z nich osobiœcie anga¿owali siê w prowadzenie akcji werbunkowej59. Przy-
k³adem sukcesu na tym polu jest osoba ks. proboszcza Dzier¿kiewicza
z miejscowoœci Modrze; jego s³owo znalaz³o drogê do 120 parafian zg³aszaj¹cych
swój akces do OWP60. Ksi¹dz Matuschke z Kórnika wspiera³ podejmowane przez
OWP akcje anty¿ydowskie61. Obok ksiêdza Pr¹dzyñskiego, kapelana OWP w Po-
znañskiem i wy¿ej wymienionych, do najaktywniejszych duchownych zaanga¿o-
wanych w ofensywê Obozu nale¿eli: ks. proboszcz Joachimowski z ̄ abikowa, ks.
Matysiak z Leszna i ks. Tacza³a z Ostrowa62.

 Zwa¿aj¹c na szybkie tempo powstawania nowych placówek, na podstawie
sprawozdañ w³adz mo¿na przyj mo¿na przyj¹æ, ¿e ich liczba do koñca wrzeœnia

53 AAN, UWP, Sprawozdania sytuacyjne, luty 1931-kwiecieñ 1932.
54 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski w latach...,s. 49.
55 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1932, mf. 274/II-20, k.61
56 „Awangarda”, 1932, nr 2, s. 23.
57 „Kurier Poznañski” nr 238 z 28 maja 1932.
58 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1931, mf. 274/II-19.
59 Ibidem.
60 „Kurier Poznañski” nr 219 z 14 V 1932.
61 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1932,mf. 274/II-20, s. 100.
62 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1932, mf.274/II-20, k. 149.
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1932 siêga³a tysi¹ca. By³ to potê¿ny potencja³ organizacyjny rozbudowuj¹cy wp³y-
wy obozu narodowego. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje du¿a liczba placó-
wek wiejskich których by³a wiêkszoœæ choæ liczebnie i organizacyjnie ustêpuj¹cych
miejskim. Nie dysponujemy pe³nymi danymi w odniesieniu do przekroju spo³eczne-
go cz³onków OWP w Wielkopolsce. W jakiejœ mierze przybli¿a go spis cz³onków
powiatu Nowy Tomyœl. Wed³ug wyliczeñ Z. Kaczmarka, na 839 cz³onków Obozu
249 by³o rolnikami, taka sam¹ liczbê stanowili rzemieœlnicy, 154 robotników, 78
kupców i handlarzy, 6 uczniów oraz 103 pracowników umys³owych (m.in. pra-
cowników biurowych, nauczycieli i lekarzy)63. Dok³adn¹ liczbê cz³onków OWP
w Wielkopolsce trudno ustaliæ. W ca³ej Dzielnicy Zachodniej na pocz¹tku 1932
roku wed³ug ocen w³adz OWP mia³o byæ 40 tys. cz³onków p³ac¹cych sk³adki i 200
tys. sympatyków64. Kategoria sympatyków nie zosta³a jednak sprecyzowana. Byæ
mo¿e, jak zwraca uwagê Sz. Rudnicki, byli to cz³onkowie organizacji znajduj¹cych
siê pod wp³ywem endecji jak np. „Soko³a”65. W taki sam sposób nale¿y postrzegaæ
sytuacjê na Pomorzu gdzie wed³ug „Pielgrzyma” OWP skupia³ 60 tys. cz³on-
ków66 .W skali kraju wed³ug kierownictwa OWP liczba zarejestrowanych cz³on-
ków Obozu mia³a wynosiæ 120 tys., jednak¿e do tej liczby podchodziæ nale¿y
z rezerw¹, stan Ÿróde³ nie pozwala bowiem na jej weryfikacjê.

 Rosn¹ca ekspansywnoœæ i agresywnoœæ Obozu, rozbudowa stanu liczebnego
organizacji OWP przy otwartym g³oszeniu d¹¿enia do przejêcia w³adzy powodo-
wa³a niepokój w³adz. Sanacja, mimo zaanga¿owania wszystkich zwi¹zanych ze
sob¹ si³ sojuszniczych, przede wszystkich placówek BBWR nie mog¹c sprostaæ
przeciwnikowi w otwartej walce stosowa³a œrodki administracyjne. Odmawiano
na przyk³ad zgody na odbywanie zjazdów, wynajmowanie lokali publicznych czy
przeprowadzanie pochodów w miastach. Na porz¹dku dziennym by³y aresztowa-
nia co aktywniejszych dzia³aczy67. Dochodzi³o do staræ i bijatyk z si³ami porz¹dko-
wymi; w Kaliszu, gdzie policja zaatakowa³a uczestników nielegalnego zjazdu OWP,
kilka osób odnios³o rany i obra¿enia68.

 Przybieraj¹ca na sile taktyka konfrontacyjna „m³odych” OWP rodzi³a tak¿e
obawy kierownictwa SN zdaj¹cego sobie sprawê z mo¿liwoœci rozwi¹zania Obo-
zu69 . Takie postulaty zg³asza³y w³adze administracyjno-polityczne województwa,
a tak¿e pisma sanacyjne70 . Rozumiej¹c takie niebezpieczeñstwo kierownictwo dziel-
nicowe Obozu stara³o siê hamowaæ bojowoœæ podw³adnych. Na zebraniach obo-

63 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski w latach..., s. 52.
64 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1932, mf. 274/II-20, k. 61.
65 Sz. Rudnicki, Obóz Wielkiej Polski w dobie kryzysu gospodarczego..., s. 258.
66 R. Wapinski, Endecja na Pomorzu..., s. 123.
67 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1932, mf. 274/II-20, k. 342.
68 Awangarda” 1932, nr 9.
69 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1932, mf. 274/II-20, k.347.
70 AAN, UWP, Sprawozdania sytuacyjne za maj-wrzesieñ 1932; „Kurier Poznañski” z 10 VII

1931, nr 310.
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zowych negowano potrzebê zaostrzania walki politycznej; mówiono o realnych
szansach przejêcia w³adzy bez walki fizycznej; sanacjê okreœlano jako trupa71.

„M³odych” nie by³o jednak ³atwo utrzymaæ na wodzy. Rosn¹ce dla nich popar-
cie i du¿e sukcesy organizacyjne da³y im poczucie si³y. Nie byli ju¿ sk³onni wystê-
powaæ w roli biernego narzêdzia przywódców partii. Bêd¹c na fali powodzenia
zamierzali kontynuowaæ swe dzie³o id¹c za ciosem. „Starym” z najwiêkszym tru-
dem przychodzi³o hamowaæ ten impet. Nie uda³o siê na przyk³ad powstrzymaæ
manifestacyjnego udzia³u „m³odych” w uroczystoœciach ods³oniêcia pomnika Wil-
sona w Poznaniu z udzia³em w³adz sanacyjnych, w lipcu 1931 roku. Mimo zakazu
defilowania ulicami Poznania wydanego przez Meissnera obawiaj¹cego siê na-
stêpstw zajœæ z policj¹”, a w konsekwencji rozwi¹zaniem Obozu „m³odzi” nie za-
stosowali siê do polecenia i w zwartym szyku z prowokacyjnym dla dygnitarzy
sanacyjnych transparentem „Obóz Wielkiej Polski” w³¹czyli siê do pochodu72. Do
incydentów jednak nie dosz³o.

Chc¹c odsun¹æ groŸbê delegalizacji Obozu jego kierownictwo stara³o siê nie
stwarzaæ w³adzom pretekstów dla takiej decyzji. Zakazano m. in. przeprowadze-
nie defilad, odwo³ano tak¿e zaplanowane zjazdy OWP w GnieŸnie, Œremie i Ponie-
cu73.

By³y te¿ przypadki zawieszania najaktywniejszych dzia³aczy „m³odych” w pra-
wach cz³onkowskich74. Bez skutku. Sanacja zdecydowa³a siê na likwidacjê OWP.

 Tolerowanie tak dynamicznej a co najistotniejsze pr¹cej do w³adzy si³y dykta-
tura sanacyjna uzna³a za niebezpieczne dla swego funkcjonowania. Ruch likwida-
cyjny OWP rozpoczêto na Pomorzu. Prawdopodobnie bezpoœrednim pretekstem
uderzenia by³y wywo³ane w pewnej mierze przez aktywistów OWP zajœcia w
Gdyni podczas zlotu „Soko³a” w kwietniu 1932 roku i œmieræ jednego z uczestni-
ków Zjazdu. Pismo rozwi¹zuj¹ce OWP w województwie pomorskim wrêczy³ tam-
tejszym w³adzom Obozu 24 wrzeœnia 1932 wojewoda Kirtiklis75. Miesi¹c póŸniej,
rozwi¹zany zosta³ OWP w Wielkopolsce. W pierwszej po³owie 1933 roku przesta-
³y istnieæ struktury Obozu tak¿e w pozosta³ych województwach. Na uwagê zas³u-
gujê ³atwoœæ z jak¹ w³adze rozbi³y swego najpotê¿niejszego przeciwnika przede
wszystkim w³aœnie W Wielkopolsce. Dzie³a likwidacji Obozu w³adze dokona³y tam
bez przeszkód. Mimo wczeœniejszych zapowiedzi podjêcia walki w przypadku prób
rozwi¹zania Obozu, nigdzie poza anemicznymi protestami, nie podjêto czynnych
dzia³añ obronnych. Reakcja pism endeckich równie¿ nie by³a mocna. Choæ posta-
wiono w³adzom zarzut rozbicia najwiêkszego bastionu walki z niemczyzna, a tym
samym os³abienie potencja³u obrony pañstwa i otwarcia bram dla ekspansji nie-
mieckiej, nie one by³y g³ównym celem ataku. Ciê¿ar odpowiedzialnoœci z³o¿ono na

71 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za wrzesieñ 1932, mf 274/II-20.
72 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za lipiec 1931, mf. 274/II-19, k. 291.
73 AAN, AAN, Sprawozdanie sytuacyjne za lipiec 1932, mf. 274/II-20,k. 268
74 AAN, UWP, Sprawozdania sytuacyjne za wrzesieñ 1932, mf. 274/II-20
75 „Awangarda”, 1932, nr 10.
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¯ydów, Niemców oraz „wszelkiego rodzaju ¿ywio³y wywrotowe”76. Wydaje siê,
¿e na pytanie o przyczynê rezygnacji z prób podjêcia oporu przez OWP tak w Wiel-
kopolsce jak i na pozosta³ych obszarach mo¿na daæ tylko jedna sensowna odpo-
wiedŸ: zadecydowa³a obawa tak¿e przed delegalizacj¹ SN, a w konsekwencji
przekreœlenie szans „obozu narodowego” w walce o przywództwo w pañstwie.
Mo¿na te¿ podejrzewaæ, ¿e decyzja w³adz by³a na rêkê kierownictwu Narodowej
demokracji z Dmowskim na czele, w³¹czenie bowiem cz³onków OWP do struktur
SN likwidowa³o mimo wszystko podzia³ w „obozie narodowym” pozwalaj¹c na
bardziej efektywne kierowaniem posiadanym potencja³em w dziele przygotowañ
do tworzenia „pañstwa narodowego”.

 Abstract

 Political activity Great Poland Camp In region Poznañ 1930 – 1932

This articl show the end of Great Poland Camp activity 1930-1932.
Autor presents, first of all organisation development, polical activity and re-

asons of dissolution Grat Poland Camp caused by sanacja.

76 „Kurier Poznañski” z 27 IX 1932, nr 440; „Gazeta Bydgoska” z 28 IX 1932, nr 223.
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Ostatnia konfrontacja. Stronnictwo Narodowe

i sanacja w Poznañskiem podczas wyborów

parlamentarnych i samorz¹dowych 1938/1939

 Dnia 13 wrzeœnia 1938 roku, na dwa lata przed up³ywem kadencji prezydent
Moœcicki rozwi¹za³ obie izby parlamentu. Termin wyborów do sejmu wyznaczono
w dniu 6 listopada, do senatu tydzieñ póŸniej. Sanacja d¹¿y³a do politycznego wy-
zyskania wyraŸnej poprawy sytuacji na polu gospodarki, a tak¿e wzrostu nastro-
jów patriotycznych bêd¹cych nastêpstwem coraz agresywniejszej polityki Niemiec
wobec Polski. Ewentualne szerokie poparcie wyborców (w tym czêœci œrodowisk
opozycyjnych, na co liczono o czym œwiadczy w³aœnie fakt skrócenia kadencji
i og³oszenie wyborów) i przekonuj¹ce zwyciêstwo, przede wszystkim do sejmu,
dawa³oby jej mocniejszy mandat do dalszego sprawowania w³adzy. Ponadto suk-
ces wyborczy móg³by siê staæ siê tak¿e czynnikiem pacyfikuj¹cym tocz¹ce obóz
w³adzy od czasu œmierci Pi³sudskiego doœæ ostre konflikty wewnêtrzne. Mimo na-
rastaj¹cego niebezpieczeñstwa wojennego, a tym samym koniecznoœci podejmo-
wania dzia³añ konsolidacyjnych w kraju ku czemu pierwszym wielkim krokiem
by³yby z pewnoœci¹ wolne wybory, sanacja w tym kierunku nie posz³a; obawa
o rozstrzygniêcie elektoratu zadecydowa³a o pozostawieniu niedemokratycznej
ordynacji z 1935 roku1. Ta decyzja spowodowa³a bojkot wyborów ze strony wszyst-
kich ugrupowañ opozycyjnych2. Podobnie jak trzy lata wczeœniej Stronnictwo Na-
rodowe by³o najaktywniejsz¹ si³¹ zaanga¿owan¹ w akcjê bojkotow¹. Tym razem
jednak zadanie okaza³o siê znacznie trudniejsze w porównaniu z rokiem 1933. Sa-
nacja pomna klêski sprzed kilku lat stara³a siê parali¿owaæ ju¿ w zarodku kampaniê
bojkotu. Powo³uj¹c siê na literê prawa, agitacjê antywyborcz¹ uznano za przestêp-
stwo nak³adaj¹c kary z paragrafów za wykroczenia przeciw g³osowaniu w spra-
wach publicznych i nawo³ywanie do niepos³uszeñstwa3. W Poznañskiem postawiono
na nogi ca³y aparat w³adzy kieruj¹c go przede wszystkim przeciw najsilniejszemu
przeciwnikowi – endecji. Zebrania i wiece organizowane bezpoœrednio przez en-
decjê b¹dŸ jej sojuszników na których podejmowano krytykê w³adz lub wzywano
do bojkotu, by³y przerywane i rozwi¹zywane przez policjê i przedstawicieli admini-

1 T. i H. Jedruszczak, Ostatnie lata II Rzeczypospolitej. 1935 1939. Warszawa 1970, s. 308-309.
2 Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego (dalej: APIP), t. IV 1935- 1940, opracowali T.

Jêdruszczak i A.Leinwand,Wroc³aw- Warszawa, Kraków, Gdañsk 1974. s. 178.
3 E. Makowski, s. 260.
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stracji4. Tylko w powiecie nowotomyskim miêdzy 19 paŸdziernika a 4 listopada
rozwi¹zano 4 zgromadzenia SN5. W redakcjach pism, drukarniach, lokalach par-
tyjnych ale tak¿e mieszkaniach wielu dzia³aczy Stronnictwa policja przeprowadza-
³a rewizje w poszukiwaniu materia³ów agitacyjnych6. Na krótko przed wyborami
mno¿y³y siê areszty prewencyjne. W lokalu SN na ulicy Œw. Marcin w Poznaniu
aresztowano ponad 80 osób w tym wielu najaktywniejszych endeckich z Z. Wol-
niewiczem na czele7. Zamykano tak¿e kolporterów ulotek8. Wed³ug „Kuriera Po-
znañskiego” w tygodniu przedwyborczym w³adze aresztowa³y ponad stu dzia³aczy
Stronnictwa Narodowego9. Krokom tym towarzyszy³a bardzo natê¿ona kampania
propagandowa prowadzona przez organa administracji pañstwowej, Obóz Zjedno-
czenia Narodowego oraz organizacje prorz¹dowe10. Szczególn¹ aktywnoœæ wy-
kazywali starostowie i wójtowie staraj¹cy siê ró¿nymi sposobami pozyskiwaæ jak
najwiêcej osób, tak¿e bez okreœlonej przynale¿noœci politycznej, do ró¿nego szcze-
bla komitetów wyborczych. Dla podniesienia sprawnoœci prowadzonej akcji pro-
pagandowej w szczególnoœci na obszarach wiejskich, w³adze wyposa¿y³y wójtów
i so³tysów w odpowiednie teksty przemówieñ11. Nie brakowa³o tak¿e nacisków
maj¹cych sk³oniæ spo³eczeñstwo do pójœcia do urn: w powiecie koœciañskim za
spraw¹ miejscowego starosty podlegli mu urzêdnicy obchodzili poszczególne do-
mostwa staraj¹c siê wymusiæ podpisy na deklaracjach o obowi¹zku g³osowania12.
Za formê nacisku nale¿y uznaæ tak¿e wysy³anie przez starostów „przypomnieñ”
mówi¹cych koniecznoœæ wype³nienia obowi¹zku obywatelskiego13. Podobn¹ ak-
tywnoœæ wykazywa³y równie¿ niektóre zarz¹dy miejskie kieruj¹c pisma do w³aœci-
cieli i administratorów domów nakazuj¹ce dopilnowania udzia³u ich lokatorów
w g³osowaniu14. Fakty te dowodz¹ ogromnej wagi jak¹ sanacja przyk³ada³a do
wskaŸnika frekwencji w Poznañskiem W tym kontekœcie odnotowaæ nale¿y tak¿e
obecnoœæ w Poznaniu wicepremiera E. Kwiatkowskiego. Na zebraniu zorganizo-
wanym przez poznañski OZN 30 paŸdziernika 1938, Kwiatkowski wskazuj¹c na
bardzo trudn¹ sytuacje wewnêtrzna i zewnêtrzn¹ kraju zachêca³ Polaków do po-
dania sobie r¹k poprzez gremialny udzia³ w g³osowaniu. Zwraca uwagê fakt, ¿e
w przemówieniu wicepremiera, w odró¿nieniu od innych prominentów sanacyj-

4 „Kurier Poznañski” nr 510 z 8 XI 1938.
5 K. Pawlak, Obóz Narodowy w Wielkopolsce w latach 1934-1939, rozprawa doktorska, maszy-

nopis w Bibiotece G³ównej UAM, Poznañ 1974, s. 170.
6 „Kurier Poznañski” nr 503 z 3XI 1938.
7 Ibidem.
8 „Kurier Poznañski” nr 500 z 1 XI 1938.
9 „Kurier Poznañski” nr 510 z 8 XI 1938.
10 Archiwum Akt Nowych, Urz¹d Wojewódzki Poznañski , Sprawozdania sytuacyjne wojewody

(dalej: AAN, UWP, Sprawozdania sytuacyjne) za wrzesieñ- paŸdziernik 1938, mf. 274/II-25.
11 K. Pawlak s. 169
12 Ibidem.
13 „Kurier Poznañski” nr 510 z 8 XI 1938 i 512 z 9 X I1938.
14 „Kurier Poznañski” nr 512 z 9XI 1938.
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nych pojawi³y siê równie¿ krytyczne akcenty w odniesieniu do obozu rz¹dz¹ce-
go15. Zabiegi propagandowe jak i ostre œrodki administracyjne tylko w czêœci zda³y
egzamin. Endecja odczytuj¹c stosowane przez sanacje metody jako przejaw jej
s³aboœci, w przeciwieñstwie do wielu pozosta³ych ugrupowañ opozycyjnych nie
ustêpowa³a staraj¹c czêsto w sposób agresywny krzy¿owaæ wysi³ki przeciwnika.
Za przyk³ady takich dzia³añ mo¿na uznaæ m.in. opanowywanie zebrañ publicznych
organizowanych przez OZN i przekszta³cania ich we w³asne forum16.

Mimo sygnalizowanych ju¿ przeszkód, we wrzeœniu i paŸdzierniku endecy prze-
prowadzili 40 zgromadzeñ. By zneutralizowaæ propagandê OZN maj¹cego w ana-
logicznym okresie na swym koncie ponad 500 zgromadzeñ, skoncentrowano siê na
zebraniach, których zorganizowano ponad trzysta. Prawdopodobnie wiele z nich
nie dosz³oby do skutku gdyby nie pomocna d³oñ wielu proboszczów i ich zgoda na
prowadzenie kampanii bojkotowej w Domach Parafialnych17. Najszerszym i byæ
mo¿e najskuteczniejszym œrodkiem oddzia³ywania „obozu narodowego” na elekto-
rat by³a propaganda domokr¹¿na i indywidualne rozmowy agitatorów z poszcze-
gólnymi osobami. Dowodz¹ tego raporty policyjne podkreœlaj¹ce szerokich
rozmiarów agitacjê „sposobem domowym”18. Ze sprawozdañ sytuacyjnych woje-
wodów mo¿na wnioskowaæ, ¿e ta forma pozyskiwania zwolenników dominowa³a
tak¿e w innych województwach19.

 Mimo ¿e kierownictwo SN zaleca³o ostre œrodki zwalczania sanacyjnej kam-
panii wyborczej, ³¹cznie ze stosowaniem terroru wobec najaktywniejszych przed-
stawicieli administracji pañstwowej, w Poznañskiem wypadki stosowania przemocy
mia³y charakter sporadyczny20. Dosz³o zaledwie do kilku prób rozbicia zebrañ
zwo³ywanych przez OZN, nie odnotowano natomiast ¿adnego przypadku najœæ
bojówek endeckich na zebrania na których odbywa³y siê wyborów delegatów do
kolegiów wyborczych. Prawdopodobnie jedn¹ z g³ównych przyczyn rezygnacji z ta-
kiej taktyki by³y maj¹ce siê odbyæ w grudniu wybory samorz¹dowe do których,
zwa¿aj¹c na ich demokratyczn¹ ordynacjê, a tym samym widoki na sukces, przy-
wi¹zywano wiêksz¹ wagê ni¿ do parlamentarnych. Ewentualne aresztowania i pro-
cesy s¹dowe krzy¿owa³yby endeckie plany pokonania sanacji i umocnienia swych
pozycji, przede wszystkim w radach miejskich z Poznaniem na czele.

G³ównym argumentem politycznym jaki podnosi³a endecja nawo³uj¹c do bojko-
tu wyborów by³a niezmieniona, a wiêc niedemokratyczna ordynacja wyborcza.
Podkreœlano s³usznie zreszt¹, ¿e wybory w takim kszta³cie ¿adnych pozytywnych
zmian na obszar funkcjonowania pañstwa i spo³eczeñstwa nie wnios¹, utrwal¹

15 M.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. ¯ycie i dzie³o. Warszawa 1989s. 143-146.
16 AAN. UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1938 mf. 274/II-25.
17 „Kurier Poznañski” nr 500 z 1 XI 1938.
18 Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej

(dalej WAPP, KPPP)w Krotoszynie, raporty za wrzesieñ 1938, sygn. 17.
19 AAN, UW £ódŸ, Sprawozdani sytuacyjne za paŸdziernik 1938, mf 271/II -25. Lublin
20 AAN, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za paŸdziernik 1938, mf 244/II-26.

Ostatni konfrontacja. Stronnictwo Narodowe i sanacja...



174

natomiast istniej¹ce z³o jakim jest fasadowa demokracja21. Podwa¿aj¹c sens ich
przeprowadzenia powo³ywano nie tylko na ordynacjê ale tak¿e pogarszaj¹ce siê
po³o¿enie bezpieczeñstwa pañstwa z zewn¹trz. 24 wrzeœnia na zjeŸdzie obwodo-
wym SN w Rydzynie, przeprowadzenie wyborów w obliczu zagro¿enia wojennego
uznano za ignorowanie rzeczywistoœci; krok taki okreœlano jako nie tylko niesto-
sowny ale przede wszystkim godz¹cy w racjê stanu bo – jak podkreœlano – rozpra-
szaj¹cy energiê spo³eczeñstwa skupionego na przygotowaniach obronnych22.
Przekonywanie o rozchodzeniu siê dróg w³adzy zainteresowanej jedynie utrzyma-
niem swej pozycji i spo³eczeñstwa skupionego na problemach bezpieczeñstwa kraju
by³a, jak mo¿na przypuszczaæ, jednym z istotnych w¹tków agitacji domokr¹¿nej za
pomoc¹ „¿ywego s³owa”.

6 listopada, spoœród 1 328 477 uprawnionych, w g³osowaniu uczestniczy³o 828
792 mieszkañców woj. poznañskiego, co stanowi³o 62,4% uprawnionych; w sa-
mym Poznaniu natomiast 55,8 % uprawnionych. W porównaniu z rokiem 1935
wzrost wyniós³ 24 %. Sytuacja podobna mia³a miejsce tak¿e w innych wojewódz-
twach: m.in. w woj. warszawskim (wzrost z 37,7% do 64,3 %, w Warszawie
z 29,4 % do 54,7%), ³ódzkim (z 36,7% do 59,6%), kieleckim (z 36,6% do 66,8%),
lubelskim (z 39,9 % do 71,1%), w pomorskim (z 44,6% do 66,1%). Najwiêcej
wyborców posz³o do urn w woj. tarnopolskim, ponad 80%, najmniej w krakowskim
poni¿ej 40%23.

 Ta imponuj¹ca frekwencja w województwach wschodnich to nastêpstwo wie-
lu nadu¿yæ a tak¿e nacisków, st¹d te¿ podane wskaŸniki nie nale¿y odczytywaæ
jako wiarygodne mierniki poparcia dla obozu rz¹dz¹cego24.

W Poznañskim najwy¿szy wskaŸnik g³osuj¹cych zanotowano w powiatach:
obornickim (77,5%) i koœciañskim (74,1%), najni¿szy w jarocinskim (53,0%) i czarn-
kowskim (53,4%). Zwraca uwagê wysoki wskaŸnik g³osów niewa¿nych, œrednio
wynosz¹cy ok. 10%; w Poznaniu ponad 16%. Wiele g³osów niewa¿nych oddali
cz³onkowie i sympatycy SN, których zdecydowali siê pójœæ do urn w obawie przed
spodziewanymi konsekwencjami , np. znalezieniem siê na prowadzonej przez w³a-
dze „czarnej liœcie”. Kierownictwo SN przewidywa³o takie sytuacje, znalaz³o to
wyraz w porz¹dku zebrañ na których podawano instrukcje odnoœnie techniki odda-
wania niewa¿nych g³osów25.

Wzrost frekwencji w porównaniu z rokiem 1935, tak w Poznañskiem jak i in-
nych województwach to g³ównie nastêpstwo wzrostu nastrojów patriotycznych
zwi¹zanych z jednej strony z coraz mocniej rysuj¹cymi siê perspektywami wojny
z Niemcami z drugiej zajêciem przez wojska polskie Zaolzia, który to fakt propa-

21 AAN, UWP, Sprawozdania sytuacyjne za wrzesieñ-paŸdziernik 1938, mf. 274/II -26.
22 WAPP, UWP, Sprawozdanie sytuacyjne za wrzesieñ 1938, mf 274/II-26.
23 H. i T. Jêdruszczak, Ostatnie lata..., s. 308.
24 APIP, t. IV., s. 187-189.
25 K. Pawlak s. 172.
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ganda sanacyjna graj¹c na „narodowej nucie” bardzo mocno eksponowa³a. Pe-
wien wp³yw mog³y mieæ tak¿e apeluj¹ce o manifestowanie jednoœci narodowej
wyst¹pienia E. Kwiatkowskiego.

Jak ju¿ sygnalizowano, wkrótce po wyborach parlamentarnych zaplanowano
wybory do rad miejskich. W Poznañskiem przeprowadzono je w trzech etapach:
18 grudnia, 22 stycznia i 26 lutego. Takie poci¹gniecie sanacji mia³o os³abiæ si³ê
uderzenia propagandowego opozycji, przede wszystkim „obozu narodowego”; praw-
dopodobnie liczono na znu¿enie kampani¹ w obozie przeciwnika i wyczerpanie
ograniczonych œrodków finansowych. Poniewa¿ w przeciwieñstwie do parlamen-
tarnych, wybory samorz¹dowe odbywa³y siê wed³ug demokratycznej piêcioprzy-
miotnikowej ordynacji, a tym samym ich wyniki stawa³y siê wyk³adnikiem
rzeczywistych wp³ywów poszczególnych ich uczestników endecja przywi¹zywa³a
do nich zasadnicze znaczenie. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Poznañskiem wielka
wagê przywi¹zywa³ do nich tak¿e obóz rz¹dz¹cy, jego ewentualne zwyciêstwo w
„endeckiej twierdzy” by³oby najmocniejszym dowodem dokonuj¹cego siê procesu
konsolidacji spo³eczeñstwa wokó³ rz¹du i naczelnego wodza, przede wszystkim
jednak ogromnym sukcesem propagandowym.

W Wielkopolsce, podobnie jak w latach poprzednich w walce o mandaty liczy³y
siê tylko dwie si³y prosanacyjny OZN i SN. Stosunkowo wysoka frekwencja w wy-
borach parlamentarnych o¿ywi³a jak siê wydaje nadzieje sanacji na co najmniej
utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania; du¿a energia dzia³aczy OZN,
a przede wszystkim natê¿ona kampania wyborcza, szczególnie na terenie Pozna-
nia zdaj¹ siê o tym wyraŸnie œwiadczyæ26. O wadze jak¹ przyk³ada³a sanacja do
walki o mandaty daj¹ce w³adzê nad „endeck¹ twierdz¹” dowodzi tak¿e przemyœl-
na modyfikacja okrêgów wyborczych27. Starano siê je wykroiæ w taki sposób by
skupiæ w nich jak najwiêksz¹ liczbê swych zwolenników, przede wszystkim urzêd-
ników pozostaj¹cych na s³u¿bie pañstwowej28.

 Podjêta na pocz¹tku listopada kampania endecka koncentrowa³a siê wokó³
problematyki organizacji „pañstwa narodowego”. Na zebraniach przedwyborczych
w którym obok dzia³aczy poznañskich z W. Seyd¹ na czele, brali udzia³ tak¿e przed-
stawiciele w³adz SN m.in. T. Bielecki i S. Sacha brzmia³y stare has³a; „obóz naro-
dowy” przedstawiano jako faktycznego gospodarza w kraju a Wielkopolskê
z Poznaniem w roli lokomotywy ruchu narodowego i Ÿród³a si³y duchowej ca³ej
Polski29. Zwyciêstwo w wyborach samorz¹dowych, jak zapewniano, mia³o otwie-
raæ wszelkie p³aszczyzny ¿ycia dla przenikania do nich pierwiastków „narodowych”
i przyczyniæ siê do osi¹gniêcia zasadniczego celu którym mia³a byæ „niepodleg³oœæ

26 AAN. UWP, Sprawozdania sytuacyjne za wrzesieñ -paŸdziernik 1938. mf. 274/II-26.
27 S. Antczak, Organizacja samorz¹du miejskiego w Poznaniu w latach 1934-1939. System rz¹dów

komisarycznych, s. 10. Maszynopis w zbiorach autora.
28 „Kurier Poznañski” z 20 listopada 1938.
29 „Kurier Poznañski” nr 515 z 11 XI i 566 z 6 XII 1938.
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wewnêtrzna”30. Dzie³a tego mieli dokonaæ radni „narodowi” okreœlani w propa-
gandzie endeckiej jako najskuteczniejsza si³a i najpotê¿niejszy szaniec przed „zale-
wem” ¯ydów na teren Wielkopolski i Pomorza oraz ekspansji gospodarczej
niemczyzny31. Tezy „narodowe” sta³y siê odskoczni¹ do krytyki rz¹dów komisa-
rycznych, przede wszystkim w Poznaniu32. „Kurier Poznañski” mierz¹c w dumê
poznaniaków okreœli³ je jako afront wobec wszystkich Wielkopolan; sk³ada³ na nie
równie¿ odpowiedzialnoœæ za rzekome preferowanie ¿ywio³ów obcych, a tym sa-
mym hamowanie tempa umacniania siê „narodowych”. Gazeta dawa³a do zrozu-
mienia,¿e gdzie jak gdzie, ale w Poznañskiem spo³eczeñstwo ma przys³owiowe
papiery na „samodzielne rz¹dzenie”33. Odnosz¹c siê do hase³ endeckiej propagan-
dy zwraca uwagê brak mocnego odniesienia siê do zagro¿enia niemieckiego. Mimo
radykalnej zmiany sytuacji bezpieczeñstwa pañstwa w¹tek niemiecki by³ stosun-
kowo ma³o widoczny, zdecydowanie mocniej podnoszono „zagro¿enie ¿ydowskie”34.

 Zwa¿aj¹c na demokratyczne procedury ordynacji samorz¹dowej, w przeci-
wieñstwie do wyborów parlamentarnych opozycja mia³a w zasadzie nieskrêpowa-
ne mo¿liwoœci prowadzenia propagandy wyborczej. G³ówne pole zmagañ stanowi³
Poznañ gdzie o 72 mandaty do rady miejskiej walkê toczy³o kilka ugrupowañ, naj-
aktywniej SN, OZN i PPS.Has³a wyborcze tych si³ politycznych by³y najbardziej
widoczne na budynkach miasta. Endecki Komitet Wyborczy z S. Celichowskim na
czele podj¹³ dzia³ania na pocz¹tku paŸdziernika35 . Komitet korzysta³ z szerokiego
wsparcia finansowego i organizacyjnego wielu zwi¹zanych z endecja organizacji
i instytucji co rzutowa³o na dynamikê kampanii. „Obóz narodowy” przeprowadzi³
j¹ niemal perfekcyjne. Poza standardowymi oddzia³ywaniami propagandowymi po-
przez prasê, afisze, nasilon¹ organizacje zebrañ i wieców, na krótko przed termi-
nem g³osowania mobilizowano elektorat przeprowadzaj¹c akcjê przypominania
o terminie wyborów i jak najliczniejszym udziale w nich; powtórzono j¹ w dniu
g³osowania a wiêc 18 grudnia Zadanie to wykonywali mê¿owie zaufania obje¿d¿a-
j¹c samochodami poszczególne dzielnice miasta36. Poœród sojuszników endecji jak
zawsze nie zawiod³o duchowieñstwo. W sposób najbardziej dobitny uczynili to kandy-
daci na radnych z listy SN ksiê¿a J. Pr¹dzyñski i T. G³adysz. Wskutek zakazu kandy-
dowania wydanego prze prymasa Hlonda obaj duchowni na ³amach prasy zwrócili siê
do mieszkañców miasta o oddawanie g³osów na listy Stronnictwa Narodowego37.

Wyniki wyborów do 25 rad miejskich województwa wielkopolskiego w grudniu
1938 roku zakoñczy³y siê bezsprzecznie sukcesem SN. Listy endeckie uzyska³y

30 „Kurier Poznañski”, nr 564 z 11 XII 1938.
31 „Kurier Poznañski”, nr 542 z 27 XI 1938.
32 „Kurier Poznañski” nr 544 z 29 XI i nr 554 z 4 XII 1938.
33 „Kurier Poznañski” nr 544 z 29 XI 1938.
34 „Kurier Poznañski”, listopad- grudzieñ 1938, numery od 526 do 574.
35 S. Antczak, Organizacja samorz¹du miejskiego..., s 16.
36 „Kurier Poznañski”, nr 578, z 20 XII 1938.
37 „Kurier Poznañski” nr 564 z 11 XII 1938; K. Pawlak, s. 173.
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ponad 50 % wszystkich mandatów, natomiast Obozu Zjednoczenia narodowego
25% (Stronnictwo Pracy – 10%, PPS oko³o 3%). W dziewiêciu miastach osi¹gnê-
³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ.W tej grupie znalaz³y siê: Poznañ 52 mandaty na 72
mo¿liwe, Pleszew 11/16, Oborniki 11/16, Krzywin 9/12, Murowana Goœlina i Rako-
niewice 8/12, Sulmierzyce 10/12, Raszków 7/12. Ponadto lepsze wyniki ni¿ OZN
zanotowano tak¿e w Jarocinie, Kobylinie, KoŸminie, Lesznie, Ostrowie, Swarzê-
dzu, Szamotu³ach i W¹growcu38. W Odolanowie natomiast endecy dzielili zwyciê-
stwo z koalicjantami39.

Przygniataj¹ce zwyciêstwo, jak ju¿ zaznaczano, kandydaci endeccy odnieœli
w Poznaniu. „Wspania³y triumf Stronnictwa Narodowego” og³osi³ „Kurier Poznañ-
ski” w wydaniu wieczornym 20 grudnia40. Zdobyte 52 mandaty stanowi³y 64,57 %,
wszystkich oddanych g³osów (w 1933 roku 35 mandatów na 66 miejsc). Dla po-
równania: w Warszawie SN uzyska³ 18 mandatów na 100, w £odzi 18/84, w Kra-
kowie 12/72. Kandydaci OZN (lista „narodowego Obozu Pracy Samorz¹dowej”)
uzyskali zaledwie 25% g³osów i 26,6 % mandatów zmniejszaj¹c tym samym swój
stan posiadania o przesz³o 12%. Najwa¿niejsze czynniki daj¹ce tak przygniataj¹ce
zwyciêstwo endecji to z pewnoœci¹ efekt niezadowolenia poznaniaków z rz¹dów
komisarycznych ale tak¿e konsekwentna i wytê¿ona agitacja nie tylko w „narodo-
wych” ale tak¿e w robotniczych dzielnicach miasta lub niektórych ich czêœciach
bêd¹cych dot¹d ostoj¹ sanacji lub lewicy; chodzi o takie rejony jak Chwaliszewo,
Œródka, Rataje i Miasteczko, Górczyn, Winiary, Staro³êka, oraz niektóre rejony
Wildy, Dêbca, i £azarza (czêœæ kolejarska)41 . Prawdopodobnie nie bez znaczenia
by³ tak¿e przemyœlany dobór kandydatów wystawionych na listach endeckich, przede
wszystkim szeroko znanych w swych œrodowiskach rzemieœlników, przemys³ow-
ców i kupców (w przeciwieñstwie do sanacji wystawiaj¹cej g³ownie urzêdników
pañstwowch)42 . Trudno natomiast okreœliæ czy i w jakim stopniu na preferencje
wyborcze ze wskazaniem na listy „narodowe”przek³ada³a siê coraz bardziej wi-
doczna dynamika ¿ycia religijnego (prawdopodobnie w perspektywie coraz wy-
raŸniejszego zagro¿enia wojennego) przejawiaj¹ca siê, jak podkreœla³ jeden
z raportów policyjnych, w liczniejszym ni¿ dot¹d udziale spo³eczeñstwa w organi-
zowanych przez Koœció³ akademiach i manifestacjach43.

 Podzia³ g³osów w Poznaniu zdawa³ siê przes¹dzaæ sprawê w³adzy nad ratu-
szem w mieœcie. W wyborach na stanowisko prezydenta miasta kandydat Klubu
Narodowego S. Celichowski zdecydowanie wygra³ (48:19) z kandydatem klubu
Narodowego Obozu Pracy Samorz¹dowej, urzêduj¹cym tymczasowym prezyden-

38 „Dziennik Poznañski” nr 291 z 21 XII 1938; „Kurier Poznañski” nr 578 z 20 XII 1938.
39 „Kurier Poznañski”, nr 579 z 20 XII 1938.
40 „Kurier Poznañski” nr 578 z 20 XII 1938.
41 „Kurier Poznañski”, nr 584 z 23 XII 1938.
42 „Kurier Poznañski”, nr 579 z 21 XII 1938
43 WAPP, KPPP w Nowym Tomyœlu, Sprawozdania z ¿ycia politycznego oraz stanu bezpieczeñ-

stwa za 1938, sygn 19.
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tem miasta Tadeuszem Ruge. Tak¿e walka o urz¹d wiceprezydenta zakoñczy³a siê
zwyciêstwem kandydata endecji Z. Zaleskiego44. Sanacja jednak, zatwierdzaj¹c
Celichowskiego tylko na jeden rok spowodowa³a rezygnacjê nominata. Poniewa¿
ani z inicjatywy wojewody ani Rady Miejskiej nie zarz¹dzono ponownych wybo-
rów, do wybuchu wojny na stanowisku tymczasowego prezydenta urzêdowa³ na-
dal Ruge45.

Zwa¿aj¹c na przegran¹ sanacji w wyborach do rad miejskich nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e w³aœnie wybory samorz¹dowe sta³y siê probierzem stosunku spo³eczeñ-
stwa do obozu rz¹dz¹cego i podwa¿y³y tezê propagandy sanacyjnej o rosn¹cej
konsolidacji spo³eczeñstwa wokó³ obozu rz¹dz¹cego. Czynnikiem konsolidacji by³
nie obóz w³adzy lecz narastaj¹ce niebezpieczeñstwo agresji niemieckiej.

 Jak mo¿na by³o przewidzieæ, nie tak dobrze wypadli reprezentanci endecji w wy-
borach do samorz¹du wiejskiego w lutym 1939 roku. Na tym obszarze wyraŸnie
zwyciê¿y³a sanacja uzyskuj¹c blisko 45% mandatów, SN uzyska³o 13%. Jednak¿e,
zwa¿aj¹c na stosowanie nacisków i manipulacji elektoratem wiejskim ze strony
prosanacyjnych na ogó³ wójtów i so³tysów wynik taki nale¿y uznaæ za zupe³nie
dobry, tym bardziej gdy skonfrontujemy go z nieco ponad 14,5% mandatów jakie
przypad³y pretenduj¹cym do przewodzenia wsi ludowcom PSL „Piast”46 .

Pomijaj¹c wybory do samorz¹dów wiejskich, które trudno uznaæ w pe³ni za wolne,
batalia o rz¹dy w miastach Wielkopolski dowodzi wyraŸnego wzrostu endeckiego sta-
nu posiadania, a tym samym os³abienia wp³ywów sanacyjnych. Warto tak¿e zauwa-
¿yæ,¿e zdobycie przez endecjê w³adzy w wielu miastach oznacza³o nie tylko zwyciêstwo
w starciu z aparatem sanacyjnym lecz tak¿e wspieraj¹cym go Obozem Zjednoczenia
Narodowego. Wybory dowiod³y, ¿e OZN którego pierwszoplanowym zadaniem by³o
pozyskiwanie Wielkopolan do swych szeregów (przede wszystkim kosztem endeckie-
go stanu posiadania) poniós³ klêskê. Najwiêkszym przegranym by³a jednak sanacja:
obóz rz¹dz¹cy mimo wieloletnich wysi³ków nie zdo³a³ bowiem pozyskaæ spo³eczeñ-
stwa Wielkopolski. „Endecka twierdza” nie zosta³a wziêta.

Abstract

Last confrontation. National party and sanacja in Wielkopolska in the last par-
liamentar and municipal election 1938/1939.

This article contains a description of propaganda compaign and political fight
befor and municipal election. This is also an analisis of election to Town council of
Poznañ Province.

44 S. Antczak, Organizacja samorz¹du miejskiego..., s.14.
45 Ibidem.
46 K. Pawlak, s. 179.
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Jaros³aw W¹sowicz
(Pi³a)

Wybrane archiwa gromadz¹ce zasoby materia³ów

do dziejów opozycji w Polsce (1976 –1990)

Zmiany dokonane w Polsce po roku 1989 r. pozwoli³y na podjêcie inicjatyw
zwi¹zanych z gromadzeniem i naukowym opracowywaniem archiwaliów dotycz¹-
cych dziejów opozycji politycznej w PRL. Do dnia dzisiejszego niewiele jednak
zespo³ów gromadz¹cych dokumenty oraz wydawnictwa nazwane potocznie „dru-
gim obiegiem” zosta³o zdeponowanych w oddzia³ach Archiwów Pañstwowych.
Do chlubnych wyj¹tków nale¿y chocia¿by zbiór plakatów i afiszy „Solidarnoœci”
znajduj¹cy siê w Archiwum Pañstwowym w Krakowie (por. E. Ostrowska, Pla-
katy i afisze NSZZ „Solidarnoœæ” w Archiwum Pañstwowym w Krakowie (1980-
990), Archeion, T. XCIX Warszawa 1988, s. 211-18). Jak dot¹d wiêkszoœæ z nich
jest gromadzona przez oœrodki uniwersyteckie b¹dŸ stowarzyszenia specjalnie po-
wo³ane do ochrony i upowszechniania dorobku i tradycji niezale¿nych œrodowisk
opozycyjnych dzia³aj¹cych w Polsce w latach 1976-990. Du¿a czêœæ z materia³ów,
o których mowa wci¹¿ znajduje siê w rêkach prywatnych. Podjêty przeze mnie
temat pracy magisterskiej „Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej w Gdañsku w latach
1984-1990”, realizowany w Zak³adzie Historii Powszechnej i Polski po 1945 r. na
UMK w Toruniu, wi¹za³ siê z kwerend¹ w powstaj¹cych archiwach opozycji.
Wra¿eniami z moich poszukiwañ chcia³bym siê niniejszym podzieliæ.

Studia nad zagadnieniem opozycji demokratycznej w PRL-u wi¹¿¹ siê m.in.
z dotarciem do dokumentacji, która czêsto powstawa³a w trudnych konspiracyj-
nych warunkach oraz z zapoznaniem siê z niezale¿nym ruchem wydawniczym,
który po roku 1977, kiedy to pojawi³y siê pierwsze niezale¿ne wydawnictwa –
NOWA i Wydawnictwo Polskie, przyj¹³ charakter masowy. Dotrzeæ do wielu ma-
teria³ów jest stosunkowo trudno. Zaledwie w kilku oœrodkach archiwalia dotycz¹-
ce opozycji s¹ gromadzone i w naukowy sposób opracowywane.

W czasie poszukiwañ nad materia³ami przydatnymi do realizacji podjêtego przeze
mnie tematu korzysta³em m.in. z Archiwum Opozycji Oœrodka Karta w Warsza-
wie. W tej chwili jest to instytucja, która posiada prawdopodobnie najwiêkszy w Pol-
sce zbiór archiwaliów dotycz¹cych niezale¿nych organizacji. Konkurowaæ ze
zgromadzonym tu zasobem mo¿e jedynie Oœrodek Dokumentacji Czynu Niepodle-
g³oœciowego przy Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie. Wœród zbiorów archiwum
znajdziemy znakomit¹ wiêkszoœæ wydanych w podziemiu druków zwartych i cza-
sopism. W kwerendzie pomaga rejestr komputerowy zgromadzonych zbiorów oraz
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w wypadku wydawnictw „Katalog druków zawartych w Polsce poza cenzur¹
w latach 1976-1990 w zbiorach Oœrodka Karta” oraz „Katalog czasopism
niezale¿nych wydany w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu”.
Stanowi¹ one pewien rodzaj przewodnika po zbiorach, niestety w du¿ej czêœci ju¿
nieaktualnego. Spora czêœæ materia³ów, które systematycznie nap³ywaj¹ od pry-
watnych ofiarodawców nie jest zarejestrowana. Utrudnia to znacznie poszukiwa-
nia, szczególnie materia³ów dotycz¹cych innych ni¿ „Solidarnoœæ” organizacji
niezale¿nych.

Oddzieln¹ kolekcjê zdeponowan¹ w Archiwum Opozycji stanowi¹ zbiory Sto-
warzyszenia Archiwum „Solidarnoœci”. Stowarzyszenie powsta³o w 1991 r. i prze-
jê³o dorobek oraz zbiory Zespo³u Dokumentacyjnego Archiwum „Solidarnoœci”,
które istnia³o jako struktura nielegalna w latach 1984 –1990. Wœród zasobów Ar-
chiwum „Solidarnoœci” znajdziemy m.in. zbiór tekstów dokumentów NSZZ „Soli-
darnoœæ” z okresu od wrzeœnia 1980 do 13 grudnia 1981 r. oraz zbiór nagrañ
posiedzeñ cia³ statutowych NSZZ „Solidarnoœæ” (I KZD, KK/KKP, Zjazdy Regio-
nalne, nagrania ze strajków 1980 –1988, relacje gremiów zwi¹zkowych i obywa-
telskich przygotowuj¹cych „Okr¹g³y Stó³” oraz wybory w czerwcu 1989 r.).
Korzystanie z zasobów omawianego zbioru u³atwia „Przewodnik po zbiorach
Archiwum Solidarnoœci w Warszawie. Stan na dzieñ 30 wrzeœnia 1998 r.”.
Uzupe³nienie wymienionych archiwaliów, stanowi ksiêgozbiór oko³o 1000 wolumi-
nów, w którym odnajdziemy publikacje historyczne, zbiór wydawnictw Ÿród³owych
i inne dotycz¹ce ostatniego dwudziestolecia PRL oraz dziejów europejskich pañstw
socjalistycznych.

Wœród negatywów Archiwum Opozycji wymieniæ nale¿y przede wszystkim
brak wydzielonego miejsca na pracowniê naukow¹, z której mogliby korzystaæ
kwerendziœci. Niestety w warszawskim Oœrodku Karta jest bardzo ciasno, a oprócz
zbiorów omówionych powy¿ej, znajduje siê tutaj tak¿e kolekcja Archiwum Wschod-
niego i wiele innych instytucji zwi¹zanych z Oœrodkiem. Mimo pewnych braków
i niedogodnoœci archiwum uznaæ nale¿y za stosunkowo dobrze przygotowane do
prac badawczych zwi¹zanych z histori¹ opozycji w Polsce.

Kolejnym oœrodkiem, w którym przeprowadza³em kwerendê by³o Archiwum
Regionu Gdañskiego NSZZ „Solidarnoœæ”. Jest to z punktu widzenia historyka
raczej archiwum z nazwy. Gromadzony tu materia³ jest na razie tylko segregowa-
ny. Trudno jest cokolwiek znaleŸæ, mimo szczerych chêci i uprzejmoœci kierownika
archiwum Bogus³awa Go³¹ba. Jego ambicj¹ jest stworzenie archiwum z prawdzi-
wego zdarzenia, jednak na dobrych chêciach i mrówczej pracy jego organizatora
siê koñczy. Koniecznych œrodków na fachowe zorganizowanie, przechowywanie
i opracowanie archiwaliów jest niestety brak. A szkoda, bo materia³y zgromadzone
w Gdañsku, z racji pozycji jakie to miasto zajmowa³o na mapie niezale¿nych œrodo-
wisk w Polsce, mog¹ okazaæ siê bardzo ciekawe. O bogactwie tych zasobów
niech œwiadczy fakt, i¿ Bogus³aw Go³¹b przygotowa³ zosta³o wiele materia³ów,

Jaros³aw W¹sowicz
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które zosta³y wykorzystane w aneksach ksi¹¿ek traktuj¹cych o historii „Solidarno-
œci” oraz na wielu wystawach, jak chocia¿by przy opracowaniu ekspozycji „Drogi
do wolnoœci”, któr¹ jeszcze przez dwa lata bêdzie mo¿na ogl¹daæ na terenie Stocz-
ni Gdañskiej, w historycznej Sali BHP.

Z rozmów przeprowadzonych przeze mnie z ludŸmi, którzy przeprowadzali
kwerendy w innych archiwach regionalnych „Solidarnoœci” wynika, ¿e w wielu
oœrodkach rzecz ma siê ca³kiem podobnie jak w Gdañsku. Zmiana takiego stanu
niew¹tpliwie powinna stanowiæ wyzwanie dla samej „Solidarnoœci”. Przede wszyst-
kim zaœ domaga siê zatrudnienia kompetentnych archiwistów, których praca mo-
g³a by ocaliæ wiele cennych materia³ów.

I wreszcie ostatnim zbiorem archiwalnym, z którego korzysta³em by³o Archi-
wum Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej w Gdañsku. Chcia³bym zwróciæ na nie szcze-
góln¹ uwagê. Jest ono œwiadectwem zmys³u historycznego twórców tej kolekcji,
która w latach 1985 – 1990 stanowi³a odrêbn¹ wewnêtrzn¹ strukturê FMW Gdañsk.
M³odzi ludzie dzia³aj¹cy w Federacji, kierowani potrzeb¹ gromadzenia wszystkie-
go co zwi¹zane by³o z dzia³alnoœci¹ ich organizacji, stworzyli zasób, którego dzisiaj
nie powstydzi³oby siê ¿adne z archiwów gromadz¹cych materia³y do dziejów opo-
zycji.

Omawiane archiwum istnia³o w zasadzie od pocz¹tku istnienia Federacji w Gdañ-
sku. Jego g³ównym zadaniem by³o dokumentowanie dzia³añ FMW Regionu Gdañ-
skiego, gromadzenie wydawnictw Federacji i innych organizacji niezale¿nych oraz
dokumentacji fotograficznej. Wœród zbiorów Archiwum FMW Gdañsk znajdziemy
tak¿e takie osobliwoœci, jak powielacz, matryce pism, które nie zdo³a³y siê ukazaæ
czy szablony graffiti Grup Wykonawczych FMW. Pierwszego Archiwum FMW
Gdañsk nie uda³o siê odnaleŸæ po dzieñ dzisiejszy, organizowanie drugiego zainicjo-
wa³ Robert Kwiatek.

Najbogatsze i najcenniejsze s¹ zbiory wydawnictw niezale¿nych. W Archiwum
FMW Gdañsk, znajduje siê znakomita wiêkszoœæ wszystkich gazetek wydanych
w regionie oraz pokaŸny zbiór pisemek federacyjnych z ca³ej Polski. Z ca³¹ pew-
noœci¹ mo¿na powiedzieæ, i¿ ¿adne archiwum, gromadz¹ce wydawnictwa nieza-
le¿ne z lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, nie posiada takiej iloœci zbiorów
prasy wydanej przez FMW. Wœród innych wydawnictw znajduj¹cych siê w Archi-
wum FMW Gdañsk nale¿y wymieniæ wiêkszoœæ plakatów wydanych przez Fede-
racjê w tym regionie, walory Podziemnej Poczty FMW Gdañsk, kalendarze, zbiór
ulotek Cenny jest tak¿e zbiór pisemek wydawanych przez inne organizacje m³o-
dzie¿owe w Gdañsku oraz prasa niezale¿na pozosta³ych organizacji opozycyjnych.

Dba³oœæ o Archiwum FMW, szczególnie w czasach dzia³alnoœci nielegalnej,
by³a domen¹ osób zwi¹zanych z kierownictwem gdañskiej Federacji. W ocalenie
zbiorów archiwalnych przed konfiskat¹ przez SB, anga¿owano siê z niezwyk³ym
poœwiêceniem. Archiwum utworzone z inicjatywy Roberta Kwiatka przechowy-
wa³ w pewnym okresie inny dzia³acz gdañskiej Federacji Piotr Wo³os. W efekcie

Wybrane archiwa gromadz¹ce zasoby materia³ów do dziejów...
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ich starañ o unikniêcie konfiskaty, do dnia dzisiejszego uda³o siê zachowaæ wiele
cennych materia³ów, bez których nie mo¿na by odtworzyæ wielu inicjatyw gdañ-
skiej Federacji, ani podj¹æ rzetelnych studiów nad zagadnieniem opozycji m³odzie-
¿owej w Gdañsku w latach osiemdziesi¹tych. Aktualnie zbiory archiwalne s¹ jeszcze
w posiadaniu Roberta Kwiatka. Z czasem jednak planuje siê przekazanie ich do
maj¹cego powstaæ na terenie Stoczni Gdañskiej oœrodka naukowego pod patrona-
tem NSZZ „Solidarnoœæ”. Zostan¹ wówczas udostêpnione szerszemu gronu bada-
czy. Czêœæ dubletów zosta³a ju¿ przekazana do Archiwum Opozycji Oœrodka Karta.

Podsumowuj¹c powy¿sze omówienie nale¿y stwierdziæ, i¿ tworzenie zasobów
archiwalnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ niezale¿nych organizacji dzia³aj¹cych
w Polsce w latach1976 -1990, jest dopiero w stadium organizacji. O ile mo¿emy
mówiæ o zadawalaj¹cym stanie archiwaliów NSZZ „Solidarnoœæ”, które s¹ opra-
cowywane przez Stowarzyszenie Archiwum „Solidarnoœci”, o tyle prace nad ar-
chiwaliami dotycz¹cymi pozosta³ych organizacji niezale¿nych stanowi¹ wielkie
wyzwanie. Wiêkszoœæ z nich domaga siê opracowania przez zawodowych archi-
wistów, widoczna jest tak¿e potrzeba stworzenia wiêkszej iloœci oœrodków, które
zajê³y by siê tymi materia³ami. Korzyœci p³yn¹cych z podjêcia realizacji tych postu-
latów mo¿e byæ wiele. Przede wszystkim bêdzie to korzystne dla samych archiwa-
liów, po za tym znacznie u³atwi³oby to prace badawcze nad zagadnieniami
zwi¹zanymi z opozycj¹ w PRL –u, a dla zainteresowanych tematyk¹ archiwistów
stworzy³o by nowe i ciekawe miejsce pracy.



183

Ewa Baum
 (Poznañ)

Ksi¹dz Karol Surowiecki w walce

z wolnomularstwem na prze³omie XVIII i XIX wieku

Karol Surowiecki jest postaci¹ kontrowersyjn¹. Jedni podziwiaj¹ go za odwagê
i upór w g³oszeniu w³asnych pogl¹dów oraz nieugiêt¹ postawê ¿yciow¹, dla dru-
gich jest przyk³adem ciasnoty umys³u, obskurantyzmu i niewybrednego s³ownic-
twa. Jako ksi¹dz zas³yn¹³ z niezwykle ostrego tonu kazañ, a tak¿e wyj¹tkowo
wrogiego i nieprzejednanego stosunku do nowych pr¹dów umys³owych oœwiece-
nia, wolnomularstwa oraz rewolucji francuskiej.

W krótkim czasie ów kaznodzieja sta³ siê najbardziej agresywnym, a przede
wszystkim najbardziej konsekwentnym publicyst¹ antymasoñskim na ziemiach
polskich w koñcu XVIII i na pocz¹tku XIX wieku. Wed³ug S. Ma³achowskiego-
£empickiego: „Walkê z wolnomularstwem rozpoczêli w Polsce w drugiej po³owie
wieku XVIII, Szymon £abêdzki, starosta rohatyñski i jezuita Stefan £uskina. Gdy
zaœ ci dwaj szermierze usunêli siê z placu boju, wyst¹pi³ wtedy ks. Karol Suro-
wiecki. Przys³any w czasie Sejmu Wielkiego przez OO. Reformatów do Warsza-
wy na kaznodziejê, pocz¹³ gromiæ ostro filozofiê francusk¹ i wolnomularstwo.
Kazania jego nie podoba³y siê zwolennikom nowych pr¹dów, którzy postarali siê
o usuniêcie z ambony gorliwego kap³ana. Wówczas pocz¹³ wydawaæ swe pra-
ce”1.

Po piêciu latach kaznodziejskiej dzia³alnoœci w stolicy, w 1793 roku Surowiecki
zostaje zawieszony w kap³añskiej pos³udze i skierowany do Lutomierska. W³adze
koœcielne pozbywaj¹ siê bezkompromisowego, ma³o dyplomatycznego, a tak¿e coraz
bardziej uci¹¿liwego kaznodziei. Decyzja ta wbrew intencjom prze³o¿onych tylko
utwierdza Surowieckiego w przekonaniu o s³usznoœci obranej drogi i zagrzewa do
dalszej walki. Od tej pory kap³anowi pozostaje s³owo pisane, co skrzêtnie wyko-
rzystuje.

Surowiecki wiele pisze i t³umaczy2, jednak jego prace s¹ drukowane bezimien-
nie, najczêœciej na karcie g³ównej nie figuruje rok wydania, a podane miejsce druku
jest fa³szywe. Lwów, Berdyczów czy Supraœl to fikcyjne miejsca wydañ, gdy¿
znakomita wiêkszoœæ dzie³ i broszur polemicznych Surowieckiego ukaza³a siê

1 S. Ma³achowski-£empicki, Ksi¹dz Surowiecki w walce z wolnomularstwem, „Przegl¹d Powszech-
ny”1931, t. 190, nr 568, s. 1.

2 Dorobek Surowieckiego, uwzglêdniaj¹cy zarówno dzie³a w³asne jak i t³umaczenia, wynosi 30
tomów.
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w Warszawie, nak³adem ksiê¿y misjonarzy. Wyj¹tkowo ostry ton polemiczny w sto-
sunku do jakichkolwiek przejawów krytyki Koœcio³a, a tak¿e natychmiastowa, naj-
czêœciej drapie¿na i napastliwa reakcja na zarzuty stawiane klerowi sprawi³y, ¿e
kaznodzieja zmuszony by³ anonimowo publikowaæ swoje prace. Nie jest to jedyna
przyczyna, dla której dzie³a Surowieckiego porusza³y opiniê publiczn¹ i wzbudza³y
wiele kontrowersji. Pisarz nie tylko ca³¹ moc¹ swojego pióra broni³ katolicyzmu,
ale ostro i zaciekle atakowa³ nowe pr¹dy, pewne zmiany œwiadomoœci ludzkiej,
które w dobie oœwiecenia zaczê³y przenikaæ do Polski. Pisarz najaktywniej zaata-
kowa³ œrodowisko encyklopedystów z Wolterem na czele, jakobinizm, rewolucjê
francusk¹, a tak¿e masoneriê.

Niejasne pozostaj¹ okolicznoœci w jakich uda³o siê ks. Karolowi Surowieckie-
mu pozyskaæ odpowiednie œrodki finansowe, które umo¿liwi³y opublikowanie w sto-
sunkowo du¿ym jak na ówczesne czasy nak³adzie jego licznych dzie³ polemicznych.
Autor has³a zamieszczonego w tak renomowanym wydawnictwie jak Encyklope-
dia Powszechna Orgelbranda, wydana w 1867 roku, ujmuje rzecz nastêpuj¹co:
„Dziwnym tak¿e by³o zjawisko, ¿e ubogi reformat móg³ tyle wydaæ dzie³ polemicz-
nych lub ascetycznych, nawet wielotomowych, które chocia¿ na bibulastym papie-
rze i najoszczêdniej wydawane zawsze znacznego kosztu wymaga³y. Dzie³a te nie
by³y nawet publicznie sprzedawane, a jednak tysi¹ce ich egzemplarzy siê rozcho-
dzi³o, czytano je zatem i rozpowszechniano”3. Dalej ten¿e autor krytycznie ocenia
merytoryczn¹ stronê wspomnianych pism, stwierdzaj¹c jednak, ¿e: „W dzisiejszym
pojmowaniu rzeczy, pisma te za dziwol¹gi mog¹ byæ uwa¿ane, ale w ówczesnym
stanie walki pomiêdzy tak zwanymi libertynami, a œcis³ymi katolikami, tak¹ broñ
miano za skuteczn¹. Surowiecki te¿ wierny swej chor¹gwi walczy³ ni¹ na zabój,
i za najdzielniejszego obroñcê by³ uwa¿any. Wolterianizm, jakobinizm i Masoneria,
by³y zwyk³ym echem jego polemik i pocisków. Masonerii zaœ mianowicie, naj-

mocniejszym by³ antagonist¹ [pdkreœl. – E.B.]”4.
W 1792 roku ks. Karol Surowiecki og³osi³ w druku dramat pod tytu³em Python

lipsko – warszawski diabe³. Kontr-tragedia na tragedi¹ Saul wyjêt¹ z Pisma
Œwiêtego, grana przez autorów tamtego œwiata w roku 1789, a w roku 1792
œwiatu ziemskiemu objawiona5. By³a to odpowiedŸ na opublikowany trzy lata
wczeœniej utwór Saul. Tragedia wyjêta z Pisma Œwiêtego. W Lipsku [w rzeczy-
wistoœci w Warszawie] 17896. Trzyletni okres, który dzieli dramat i replikê, nie-
spotykany w twórczoœci Surowieckiego – bardzo szybko reaguj¹cego na

3 Enc. Powsz. Orgelbranda, T. 24 (1867)
4 Ibidem.
5 K. Surowiecki: Python lipsko – warszawski diabe³. Kontr-tragedia na tragedi¹ Saul wyjêt¹

z Pisma Œwiêtego, grana przez autorów tamtego œwiata w roku 1789, a w roku 1792 œwiatu
ziemskiemu objawiona. Warszawa 1792.

6 Jest to dramat Woltera z 1758 roku, wydany pod pseudonimem Huet, a przet³umaczony przez
Ignacego Bykowskiego. Por. J.T. Pokrzywniak: Jan Gorczyczewski. T³umacz, satyryk i krytyk.
Poznañ 1981, s.88.
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wolnomularskie publikacje – spowodowany by³ przekonaniem ksiêdza o znikomym
nak³adzie Saula, a wiêc jego niskiej szkodliwoœci spo³ecznej. Nale¿y podkreœliæ,
¿e„[...] treœci¹ (Saula – przyp. – E.B.) jest nie tylko mê¿obójstwo, kazirodztwo
i zbrodnie biblijnych bohaterów. Dawid, podejmuj¹cy nieodpowiedzialne wobec pod-
danych decyzje o wszczynaniu wojen (brak wojska i pieniêdzy w skarbie), niemo-
ralny i cyniczny, staje siê przewrotnie wzorem monarchy”7.

Karol Surowiecki odpowiada na ów utwór, który stanowi dla niego kwintesen-
cjê grzechów oœwieceniowej filozofii, piêcioaktow¹ tragedi¹ Python.... Szczegó-
³owe jej omówienie zaprezentowa³ ks. biskup Micha³ Nowodworski w cyklu
artyku³ów poœwiêconych ¿yciu i twórczoœci ks. Surowieckiego, na ³amach Prze-
gl¹du Katolickiego w 1870 roku8.

W pierwszym akcie Pythona, którego akcja odbywa siê w niebie, œw. Micha³
skar¿y siê Bogu na ludzkie plemiê, którego jest opiekunem. Zapanowa³a powszechna
rozpusta, bezbo¿noœæ i degrengolada. Win¹ obarczone zostaje oczywiœcie piek³o,
do którego z poselstwem udaje siê sam Archanio³ Micha³. W drugim akcie niebiañ-
skie poselstwo przybywa do piek³a na spotkanie z Lucyferem, który na tê okazjê
kaza³ osiod³aæ zamienionego w konia Woltera (!) –„bo to bestia jedyny majster do
dzisiejszo modnych saltów”9. Szatan skar¿y siê na filozofów francuskich, libera-
³ów i masonów, którzy bardziej i szybciej psuj¹ ludzi, ani¿eli jego podw³adni, odbie-
raj¹c im przy tym pracê: „Ziemianin dzisiejszy wyuzdaniec, albo jak go zowi¹
liberalista, materialista, iluminat, wolny mularz itd., ma ten sam sposób myœlenia jak
któren mój diabe³, i tê samê funkcjê sprawuje miêdzy ludŸmi[...]”10.

Szczególnie zaœ dziwi Archanio³a Micha³a zepsucie Polaków, którzy wydawali
siê dot¹d narodem wiernym i bogobojnym. To wœród nich w³aœnie pojawi³ siê dia-
be³, któremu w umiejêtnoœci czynienia z³a nie jest w stanie dorównaæ ¿aden z
mieszkañców piekie³ – chodzi o Pythona, lipsko-warszawskiego diab³a. Œw. Mi-
cha³ przeprasza Lucyfera za nies³uszne pomówienie i wraca do nieba. Trzeci akt
otwiera relacja boskiego pos³añca i informacja o Pythonie, który okazuje siê byæ
winnym publikacji tragedii Saul. Pokrzywdzeni przez nowego diab³a: Samuel, Da-
wid, Nathan i Gad w towarzystwie Moj¿esza i œw. Paw³a udaj¹ siê na ziemiê, by
przed s¹dem dochodziæ swych praw. Akt IV przynosi opis ówczesnej Jerozolimy,
do której przybywaj¹ bohaterowie, by zbudziæ z grobu Saula i z nim udaæ siê na s¹d
do Warszawy. Ostatni akt dramatu Python przedstawia proces, na który dopro-
wadzony zostaje tytu³owy bohater. Ta czêœæ dramatu jest rozpraw¹ z argumentami
antykoœcielnymi i antyreligijnymi, które dostrzeg³ ks. Surowiecki w Saulu. Lipsko
– warszawski diabe³, po karze cielesnej otrzymanej w trakcie rozprawy, skazany
zostaje na wieczne mêki w piekle.

7 J. T. Pokrzywniak, op. cit., s.88.
8 Ks. Micha³ Nowodworski: Ksi¹dz Karol Surowieck II. „Przegl¹d Katolicki” 1870, nr 16-22.
9 K. Surowiecki: op. cit., (bez paginacji).
10 Ibidem, (bez paginacji).
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Ksi¹dz Nowodworski dostrzega brak walorów artystycznych w sztuce Suro-
wieckiego, ale wierzy w prawdy oraz przes³ania zawarte w dziele, które bardzo
obrazowo i sugestywnie przedstawi³ polemista: „Kontragedia jako dramat nie ma
¿adnej wartoœci, ale jako dzie³o polemiczne ma swoje zalety, bo oznacza siê trafne-
mi uwagami, grzeszy jednak tem, ¿e dowcip przechodzi tu niekiedy granice przy-
zwoitoœci”11.

Surowiecki, w przedstawionym dramacie, stawia masonerii dwa zarzuty. Pierw-
szym z nich jest nak³anianie ludzkich dusz do zbrodni i utrzymywanie bezpoœred-
nich kontaktów z si³ami nieczystymi. „Funkcj¹ moich piekielnych diab³ów jest kusiæ,
zapalaæ i na wszystkie sposoby to pochlebstwami, to obietnicami, to s³odzeniem
rozkoszy przez imaginacjê, to durzeniem rozumu przez sztuczne sofizmy, dystynk-
cje, eksplikacje poci¹gaæ ludzkie dusze do zbrodni”12.

Antymasoñski publicysta wierzy, ¿e wszyscy wolnomularze skazani s¹ na wiecz-
ne potêpienie, najdotkliwsze tortury piekielne, a nawet maj¹ ju¿ wyznaczone przez
diab³a: „nader wstrêtne zajêcia i szczególne pomieszczenie”13. Surowiecki mo¿li-
wie najskuteczniej stara siê przestrzec katolików przed tajnym zwi¹zkiem, co czyni
w sposób konsekwentny, odwo³uj¹c siê do tradycji, wiary i ludzkiej imaginacji.

Kolejny utwór polemisty Góra rodz¹ca. Bajka sprawdzona w osiemnastym
wieku na schy³ku onego¿ wyjaœniona roku 1792 [bez podania miejsca druku]
jest równie¿ dzie³em antymasoñskim, chocia¿ g³ówne ostrze zarzutów wymierzone
jest we francuskich filozofów, Woltera i Rousseau. Na pocz¹tku rozprawy kazno-
dzieja nawi¹zuje do Ÿróde³ filozofii i pierwszych myœlicieli staro¿ytnych. Z widocz-
nym uwielbieniem wspomina Platona, Arystotelesa i Archimedesa, gdy¿ to w³aœnie
ich uwa¿a za najwybitniejszych mêdrców: „ka¿dy ich s³awi, ka¿dy uwielbia, ten
bogami, ów anio³ami nazywa”14. Wed³ug Surowieckiego prawa i idee staro¿ytnych
s¹ uœwiêcone przez wielowiekow¹ tradycjê i stanowi¹ podwaliny wspó³czesnych
systemów. Natomiast rewelacje francuskich libertynów s¹ daremn¹ i wyj¹tkowo
zuchwa³¹ prób¹ obalenia prastarego porz¹dku rzeczy. „Od pocz¹tku wieków by³o
niebo i piek³o: dziœ jedno bajk¹, drugie plotk¹ nazwane. Od pocz¹tku wieków mia³
cz³owiek ludzk¹ duszê, bezmaterialn¹, nieœmierteln¹, na Twórcze podobieñstwo
kszta³con¹: dzisiaj z bydlêc¹, szkapi¹ i oœl¹ pobratana zosta³a. Có¿ wiêcej ? Od
pocz¹tku wieków uznawano miêdzy ludŸmi gradusy: dzisiaj wszyscy zrównani i pa-
stuch i œwinie. Ju¿¿e proszê rozwa¿yæ, co to za brzydkie g³upstwo wywali³o siê
z mózgu tych naszych ¿ab z Ezopow¹ plugawszych! Wywali³o siê; bo szalona am-
bicja g³owê rozumowi spêka³a. Chcia³a ¿aba przerobiæ siê na wo³u i pokaza³a siê...
ach! fuj! nosy zatykajcie ziemianie”15.

11 Ks. Nowodworski: op. cit., nr 17.
12 Ks. Surowiecki: op. cit., ( bez paginacji).
13 Ks. Surowiecki: op. cit., ( bez paginacji).
14 Ks. Surowiecki: Góra rodz¹ca. Bajka sprawdzona w osiemnastym wieku na schy³ku onego¿

wyjaœniona roku 1792( baz podania miejsca druku). 1792, s. 16.
15 Ibidem, s. 35.
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Dosadnoœæ jêzyka to niew¹tpliwie jedna z najbardziej charakterystycznych cech
stylu Surowieckiego. Wydaje siê, ¿e sam autor doskonale zdaje sobie sprawê z si³y
w³asnej argumentacji i czyni to w pe³ni œwiadomie: „Przystosowa³em bajeczkê, zda
mi siê doœæ szykownie: ale podobno mniej dyskretnie? Podobno a¿ nazbyt grubiañ-
sko? Mijam politykê, z tonów delikackich ¿artujê, gdzie prost¹ i otworzyst¹ prawdê
ka¿e mówiæ sumienie. Z grzecznym grzecznie, z ob³¹kanym ³askawie, z bezczel-
nym zuchwalcem w rygorze œwiêtej sprawiedliwoœci dyktuje postêpowaæ roztrop-
noœæ. Niech mi kto wska¿e przyk³ad niewstydniejszego w uczonym œwiecie
brutalstwa, za brutalstwo, w które tych wieku osiemnastego pó³g³ówków diabelska
ambicja wprawi³a: ust¹piê kroku, zwolniê w gorliwoœci, zacznê inaczej, zabrzmiê
od tonów terminologii warszawskiej”16.

Ksi¹dz Surowiecki zarzeka³ siê, ¿e pod wp³ywem rozs¹dnej argumentacji jest
gotów zmieniæ pogl¹dy i zrezygnowaæ z napastliwego tonu swoich wypowiedzi.
W rzeczywistoœci jednak nikt i nic nie by³o w stanie zmodyfikowaæ jego jasno
sprecyzowanych przekonañ. Natomiast zarzuty, którymi obci¹¿a³ swoich ideolo-
gicznych przeciwników, stawa³y siê coraz bardziej uci¹¿liwe, irytuj¹ce, a niekiedy
nawet absurdalne.

W Górze..... polemista oskar¿a masoneriê o ba³wochwalcze obrzêdy i kulty,
które nie tylko s¹ sprzeczne z religi¹ katolick¹, ale j¹ neguj¹ i wypieraj¹. „Uwiel-
bienie dla takich mêdrców poprzewraca³o w g³owach Polakom. Krzywym okiem
patrz¹ oni na nasze obrzêdy, przeczytaj katechizm farmazoñski, kto masz cieka-
woœæ, nauczysz siê tam tysi¹c b³azeñskich obserwów, ruchów, etykietów: dopiero
gdybyœ zajrza³ do lo¿y. PójdŸ nawet do mieszkania oœwieconych tego gatunku lu-
dzi: nie znajdziesz w nim obrazu Jezusa ani Marii; ale na tym miejscu zobaczysz
najnaturalniejsze portrety Bachusa i Wenery, nie znajdziesz Piotra ani Paw³a Chry-
stusowych aposto³ów, ale na to miejsce obaczysz Woltera i Russa antychrystow-
skich przes³añców; nie znajdziesz œwiêtych rzymsko-katolickich, relikwii, ale na to
miejsce obaczysz kawa³ ceg³y, albo kamienia z bastylii paryskiej; nie znajdziesz
krzy¿a, ró¿añca, koronki, paska, szkaplerza, ale na to miejsce ujrzysz kielnie, wê-
gielnice, trójk¹ty”17.

Zdaniem Surowieckiego katolicy powinni tak ostentacyjnie afiszowaæ siê swoj¹
wiar¹, jak czyni¹ to masoni. Natomiast symbole chrzeœcijañskiej religii powinny
byæ tak widoczne, jak czytelna jest symbolika wolnomularska. Polemista z nostal-
gi¹ wspomina³ dawne obyczaje, ubolewa³ nad zaistnia³¹ sytuacj¹ i pe³en goryczy
wyznawa³: „Ju¿ dzisiaj nie trzeba braciom mularzom kryæ siê ze swoim rzemio-
s³em, nie trzeba rozmawiaæ po cygañsku na migi, nie trzeba ogl¹daæ siê po z³odziej-
sku, kiedy id¹ do lo¿y. Mo¿na owszem publicznie pochlubiæ siê przed œwiatem, ¿e
siê jest farmazonem, iluminowanym cz³owiekiem, nie ¿adnym profanem, zabobon-
nikiem, cz³onkiem uprzedzonego ludzi pospolitych mot³ochu. Mo¿na nawet w g³os

16 Ibidem, s. 36.
17 Ibidem, s. 53-56.
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namawiaæ i werbowaæ do swojej kampanii rekrutów, nikt nie zgani, nikt nie zaskar-
¿y, nikt palca nie zakrzywi. Jak œwiat jest œwiatem, ¿adna herezja takich przywile-
jów nie mia³a; jakie farmazonia (mianowicie w naszych polskich granicach); to
stan œwiêty, stan nietykalny: ani na kazaniu wspomnieæ siê nie godzi. Œwie¿a pa-
miêæ, kiedy kaznodziejów za ten grzech kasowano18.

Kolejne antymasoñskie dzie³o ks. Karola Surowieckiego to: Misja lo¿owego
Aposto³a odprawiona przez W. . . B. . . N.O. . . N. . . . R . . . Praw . . . Œw . . . 5814
w Berdyczowie. Jest to utwór napisany w formie dialogu, w którym bior¹ udzia³:
Brat Insynuant (Werbarz) i Profan (Religiant). Fabu³a Misji jest bardzo prosta,
mason próbuje przekonaæ, a w konsekwencji zwerbowaæ katolika do lo¿y. W trak-
cie rozmowy Profan przechodzi od zachwytu nad ide¹ wolnomularsk¹ do jej ca³ko-
witego odrzucenia, za spraw¹ trafnych, a przy tym prostych i logicznych argumentów.
Na tym w³aœnie polega fenomen tego utworu.

Autor nie tylko bardzo dobrze i dog³êbnie pozna³ ideologiê i argumentacjê wol-
nomularsk¹, ale okaza³ siê równie œwietnym znawc¹ symboliki masoñskiej, co do-
datkowo uwiarygodni³o treœæ Misji. Rok 5814 nie jest pomy³k¹ zecera, ale
zwyczajowym oznaczaniem daty przez masonów, którzy do w³aœciwego roku do-
daj¹ zawsze 4000 lat. Do tej pory nikt z badaczy nie zabra³ g³osu tak¿e w kwestii
„trzech kropek”, które widniej¹ na stronie tytu³owej jako czêœci inicja³ów. Ozna-
czaj¹ one przecie¿ Braci Trzech Punktów, czyli zwyczajowe okreœlenie wolno-
mularzy u¿ywane wœród wspó³braci, tak¿e w celu rozpoznania siê pomiêdzy
profanami. Wykorzystanie specjalistycznej symboliki masoñskiej przez ks. Karola
Surowieckiego wskazuje nie tylko na rzeteln¹ wiedzê autora, ale te¿ na jego ogromne
zaanga¿owanie w walkê z ruchem wolnomularskim.

Pierwszym i podstawowym zarzutem pod adresem ló¿ masoñskich, wypowie-
dzianym jako „w¹tpliwoœæ” Profana, jest tajnoœæ zwi¹zku. Katolik wykorzystuje
ironiê i fa³szywe pochlebstwa, sugeruj¹ce jego dobrodusznoœæ i wrêcz dzieciêc¹
szczeroœæ logicznego argumentowania. „Skoro wiêc twoje czcigodne towarzystwo
dociek³o tak drogiego sekretu, o jak¿e¿ nieczu³e i niesprawiedliwe, kiedy go chowa
kryje i pieczêtuje przysiêg¹, zamiast by publikowaæ z dachów, jak niegdy Jezus
Chrystus w tym samym celu kaza³ swym zwolennikom og³aszaæ ewangeliê! Albo
raczej, niech wymówiê to co czujê: o jak¿e wielkim musia³by byæ bezmózgowcem,
kto by temu towarzystwu da³ wiarê, ¿e to jeszcze przez obawê przeœladowania,
ukrywa siê przed œwiatem!”19.

Surowiecki, a za nim Profan wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e tajemnoœæ organizacji z
góry przekreœla dzia³anie w dobrej wierze – zgodnie z ze s³owami Ewangelii: „do-
bre produkuje siê w œwietle, a z³e w ciemnoœciach grzebie sw¹ sromotê”20.

18 Ks. Surowiecki: op. cit., s. 118-119.
19 Ks. Surowiecki: Missya lo¿owego Aposto³a odprawiona przez W. : . B. : . N.O. : . N. . : . R . : .

Praw . : . Œw . : . 5814 w Berdyczowie. Warszawa 1814, s. 8.
20 Ibidem, s. 8.
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Zastanawiaj¹ce, wed³ug autora, jest ukrywanie siê wolnomularzy przed Ko-
œcio³em katolickim, skoro oficjalne cele i d¹¿enia stowarzyszenia wydaj¹ siê byæ
zbli¿one. Ks. Surowiecki daje w dyskusji wyraz, nie pierwszy ju¿ raz, swym kseno-
fobicznym pogl¹dom: „Nadto, sk¹d tak gorsz¹ca dla ustanowionych od Boga du-
chownych i cywilnych magistratur nieufnoœæ, ¿e tai siê przed niemi, co bratu ¿ydowi
i cyganowi powierzy³o siê w lo¿y. Zali¿ to oni albo godniejsi zaufania, albo bli¿ej
interesowni do powszechnego dobra nad biskupów i królów?”21.

W Misji Surowiecki szczególnie skupia siê na tajnoœci stowarzyszeñ wolnomu-
larskich i ponownie powraca do tego w¹tku, ukazuj¹c go z nieco innej strony. Aby
skutecznie zohydziæ w oczach czytelników organizacjê, próbuje podwa¿yæ honor
cz³onków lo¿y, którzy mimo danego sobie przyrzeczenia zachowywania tajemnicy,
nie dotrzymuj¹ obietnicy, sami ujawniaj¹c sekrety wolnomularstwa: „[...] tajemni-
ce jego [Werbarza – przyp. E.B.], czy Bractwa, czy Zakonu ju¿ od dawnoœci
sprofanowane, chcê mówiæ miêdzy profanów zosta³y wydane”22. Ze szczególna
moc¹ atakuje autor Misji najciê¿sze przewinienie cz³onków lo¿y, zdaniem wielu
antymasonów, próbê zburzenia dotychczasowego porz¹dku œwiata i zbudowanie
nowego ³adu na gruzach Koœcio³a katolickiego: „[...] bracia [wolnomularze – przyp.
E.B.] spiknêli siê na zburzenie starego, a zbudowanie nowego œwiata, pod³ug planu
u³o¿onego cudnym swych geniuszów konceptem. Ten nowy œwiat zowie siê w jê-
zyku chrzeœcijañskim antychrzeœcijañskie królestwo, bo jego fundamentem bez-
bo¿noœæ, albo jak mówi ewangelia brzydkoœæ spustoszenia, maj¹ca stan¹æ na miejscu
œwiêtem, to jest, na gruzach Chrystusowego Koœcio³a”23 . Utwór ks. Surowieckie-
go próbuje tak¿e obaliæ tezê o nowatorstwie idei masoñskich i odnowie moralnej,
któr¹ maj¹ przynieœæ. Zdaniem autora jest to zwyk³e powielanie nauki Koœcio³a
katolickiego. „Je¿eli wolnoœæ i równoœæ [...] maj¹ byæ brane w tonie aprobowanym
przez rozum i religiê [...] tedy sekretne towarzystwa dyktuj¹ œwiatu lekcjê, któr¹
umia³ od wieków, i godna œmiechu fanfaronada hierofanów lo¿owych, kiedy w tej
lekcji pretenduj¹ nas niby czegoœ nowego i œwie¿o przez siebie odkrytego na-
uczyæ”24. W dalszej czêœci dialogu zostaje napiêtnowany nie tyle despotyzm ló¿, co
przede wszystkim ob³udne zaprzeczenie g³oszonej powszechnie wolnomularskiej
zasady równoœci i wolnoœci: „Masoneria nie ma prawa paradowaæ z wolnoœci¹
i równoœci¹, skoro za pomoc¹ przysiêgi swej trzyma wszystkich, stowarzyszonych
w zupe³nej a œlepej zawis³oœci. Tu wszak mamy gatunek despotyzmu, nad który ani
podobna okrutniejszego pomyœleæ, gdy w skutku szalonej przysiêgi i sumienie, i ma-
j¹tek, i ¿ycie, puszcza siê na dyskrecjê jednego jakiegoœ nawet nieznanego sobie
cz³owieka”25. Ks. Karol Surowiecki rozprawia siê tak¿e z niepokoj¹cymi go zwi¹z-
kami wolnomularstwa z Koœcio³em. Z jednej strony piêtnuje ob³udê i dwulicowoœæ

21 Ibidem, s. 13.
22 Ibidem, s. 13.
23 Ibidem, s. 13-14.
24 Ibidem, s. 18.
25 Ibidem, s. 28.

Ksi¹dz Karol Surowiecki w walce z wolnomularstwem...



190

masonów – praktykuj¹cych katolików: „¯¹damy , ¿ebyœcie nigdy nie postali na
naszych nabo¿eñstwach”26. Z drugiej strony atakuje duchownych, którzy: „[...]
raz w rêku trzymaj¹ hostiê a raz kielniê”27.

Misja lo¿owego Aposto³a stanowi wyj¹tkowy utwór w dorobku pisarskim ks.
Karola Surowieckiego. Jest nie tylko zrêcznie napisanym dzie³em o ciekawej for-
mie, ale tak¿e zaskakuje logik¹ argumentacji i sprawnoœci¹ w ich operowaniu.

Lista zarzutów sporz¹dzona przez Surowieckiego wobec wolnomularstwa, w pu-
blicystycznym dorobku pisarza, jest bardzo rozleg³a. Praktycznie w ka¿dym jego
dziele, niezale¿nie od poruszanej nadrzêdnej kwestii, znajduj¹ siê mocne i liczne
argumenty antymasoñskie. Pocz¹wszy od oskar¿eñ bardzo powa¿nych polemista
bezkrytycznie przechodzi do ca³kowicie absurdalnych pomówieñ. Niew¹tpliwie do
pierwszej grupy zaliczyæ nale¿y fakt, i¿ masoneria jest zwi¹zkiem tajnym, co ju¿
samo w sobie jest wystarczaj¹cym zarzutem. Surowiecki dochodzi do wniosku, ¿e
zwi¹zek tajny musi g³osiæ prawdy, które s¹ sprzeczne z nauk¹ Koœcio³a katolickie-
go, wobec czego nazywa je „tajemnicami nieprawoœci”. Jest ponadto przekonany
o kontaktach masonów z si³ami nieczystymi i sam skazuje braæ masoñsk¹ na wiecz-
ne potêpienie, a tak¿e poœmiertne mêki piekielne. Kolejny argument antymasoñski
to podejrzenie o tyraniê, despotyzm, fanfaronadê i z³udn¹ maskê „ludolubstwa”.
Jednak najpowa¿niejszym, kilkakrotnie ponawianym przez pisarza zarzutem, jest
stwierdzenie, ¿e wolnomularze chc¹ zaj¹æ miejsce Chrystusowego Koœcio³a, burz¹
dotychczasowy ³ad i porz¹dek spo³eczny oraz harmoniê œwiata. Tak bezwzglêdny,
napastliwy i drapie¿ny styl wypowiedzi musia³ wzbudzaæ niepokój i w³aœnie dlatego
Surowiecki zosta³ usuniêty przez w³adze koœcielne z Warszawy.

W zasadniczych oskar¿eniach ideologicznych, kierowanych pod adresem ma-
sonerii, oficjalne stanowisko Koœcio³a katolickiego nie ró¿ni³o siê wiele od opinii
Surowieckiego, ale wyra¿one zosta³o w du¿o ³agodniejszej formie28. Koœció³ uzna³
wolnomularstwo za towarzystwo tajne i, w zwi¹zku z tym, nie chcia³ z nim utrzy-
mywaæ ani bezpoœrednich, ani nawet poœrednich kontaktów. Uzna³ tak¿e maso-
nów i wszelkie powi¹zane z nimi organizacje za instytucje niegodziwe w swych
œrodkach i celach, dzia³aj¹ce na szkodê praw boskich i ludzkich. Zebrania lo¿owe,
w opinii Koœcio³a, sta³y siê zal¹¿kiem myœli o rewolucji spo³ecznej i bezpoœrednio j¹
wywo³a³y, co by³o Ÿród³em nieszczêœæ dla ludnoœci œwieckiej. Koœció³ g³osi³, ¿e
ostatecznym celem zwi¹zku jest obalenie ³adu religijnego i porz¹dku spo³ecznego,
które powsta³y na gruncie instytucji chrzeœcijañskich. W zwi¹zku z tym, zdaniem
Koœcio³a, bractwo nale¿y oceniaæ nie tylko pod k¹tem dotychczasowych dzia³añ,
ale w³aœnie celu i programu, jakie ono przed sob¹ postawi³o.

Kolejnym zarzutem stawianym przez Koœció³ masonerii by³o stwierdzenie, ¿e
sk³ania siê ona ku naturalizmowi. Bracia wierz¹, ¿e natura ludzka i rozum ludzki

26 Ibidem, s. 39.
27 Ibidem, s. 40.
28 Por. Ks. M. Nowodworski: op. cit., nr 19.
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pe³ni¹ funkcjê przewodni¹ w ¿yciu jednostki. Tym samym zaprzeczaj¹ Boskiemu
porz¹dkowi rzeczy, który ponadto jest uœwiêcony przez tradycjê. Wolnomularze
nie uznaj¹ w religii ¿adnego dogmatu, ani ¿adnej prawdy objawionej, która nie
by³aby wyjaœniona w sposób racjonalny.

Zwi¹zek, wed³ug Koœcio³a, uporczywie d¹¿y do os³abienia jego autorytetu, po-
przez ca³kowite oddzielenie religii od ¿ycia œwieckiego. Realnie ogranicza wp³ywy
katolików na prawodawstwo, administracjê pañstwow¹, a nawet oœwiatê.

Inny zarzut kierowany pod adresem masonerii g³osi³, ¿e Bracia wierz¹, i¿ wy-
bór religii nie jest spraw¹ najwa¿niejsz¹ i ¿e pomiêdzy poszczególnymi wyznaniami
nie ma wiêkszych ró¿nic, a g³oszenie takich pogl¹dów powa¿nie szkodzi katolikom.

Wolnomularzom zarzucano równie¿, ¿e s¹ wrogami dobrych obyczajów w ¿yciu
prywatnym i publicznym. Uznaj¹ bowiem tylko moralnoœæ œwieck¹, gdzie nie ma miej-
sca dla myœli religijnej. Takie postêpowanie nieodzownie prowadzi do upadku wartoœci,
zaniku uczciwoœci i rosn¹cego poczucia zagro¿enia. Natura ludzka daleka jest od do-
skona³oœci, o czym zapominaj¹ bracia mularze. Natomiast Koœció³ wyznaje zasadê, ¿e
cz³owiek musi uœmierzaæ swoje popêdy, poskramiaæ po¿¹dliwoœæ, walczyæ z grze-
chem, gdy¿ bardzo ³atwo mo¿e zatraciæ swoje cz³owieczeñstwo.

Z powodu nieakceptowania ideologii bractwa, masoneria zosta³a wielokrotnie
potêpiona przez Stolicê Apostolsk¹, a Koœció³ czu³ siê w „moralnym obowi¹zku”
ostrzec wiernych i wyraziæ w sposób jednoznaczny swoje stanowisko. Katolik
przez sam fakt nale¿enia do zwi¹zku by³ wyklêty i samoistnie wy³¹czony z grona
wiernych. W przypadku popierania wolnomularstwa przez ksiê¿y, którzy mogli ulec
z³udnym ideologiom zwi¹zku, mieli byæ oni karani najsurowiej poprzez usuniêcie ze
stanu duchownego i napiêtnowanie mianem zdrajców. Na tak nieprzejednane sta-
nowisko Koœcio³a wp³yn¹³ fakt, ¿e pomimo jasno sprecyzowanej opinii o zwi¹zku,
wielu ksiê¿y nadal by³o masonami. Surowiecki porusza ten problem w Misji i prze-
klina tych wszystkich, „którzy raz w rêku trzymaj¹ hostiê a raz kielniê”.

Wagê i skalê problemu zwi¹zanego z zaanga¿owaniem niektórych ksiê¿y w ruch
masoñski szerzej ukazuje tzw. sprawa wileñska. Zapocz¹tkowana zosta³a ona przez
opublikowanie w 1817 roku anonimowego tekstu: List Rabina Lizboñskiego do
Rabina Brzeskiego, z dialektu rabino-talmudycznego przet³umaczony. Auto-
rem okaza³ siê pra³at i archidiakon kapitu³y wileñskiej ks. Micha³ D³uski, a zarazem
wysoki rang¹ cz³onek tamtejszej lo¿y masoñskiej. Apologetycznej broszurze o wol-
nomularstwie nada³ on charakter modnej podówczas mistyfikacji literackiej.

D³uski przedstawi³ fikcyjny rodowód wolnomularstwa, wywodz¹c je z Palesty-
ny, z czasów tu¿ po niewoli babiloñskiej. Wtedy to w okresie powszechnego zepsu-
cia i upadku obyczajów grono bogobojnych mê¿ów z rodu królewskiego utworzy³o
tajne towarzystwo cnotliwych ludzi. W statucie organizacji miano zapisaæ: „czeœæ
Boga, mi³oœæ bliŸniego i usi³owanie o ci¹g³y postêp w cnotach moralnych za naj-
pierwszy cel skojarzenia siê swojego maj¹ce”29.

29 Ibidem, s.145
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Towarzystwo to rozwinê³o siê w Izraelu i przyjê³o z czasem nazwê Chafszym –
Goderym, a mia³o to byæ, wed³ug D³uskiego, kryptonimiczne okreœlenie wolnomu-
larstwa.

Ukazanie siê broszury wywo³a³o oburzenie nie tylko z uwagi na treœæ, ale tak¿e
autorstwo, bowiem powszechnie wiedziano, i¿ list napisa³ ks. D³uski. Szczególnie
zaœ bulwersowa³ fakt uznania Chrystusa za cz³onka i reformatora wolnomular-
stwa. Od razu rozgorza³a silna kampania antymasoñska, któr¹ prowadzili misjona-
rze, a zw³aszcza dominikanie, pos³uguj¹c siê s³owem mówionym i pisanym.

Historycy literatury za dwa najwa¿niejsze g³osy w tej dyskusji, które odpowia-
daj¹ ks. D³uskiemu, uznaj¹ bezimienne broszury ksiê¿y misjonarzy drukowane w Wil-
nie. Pierwsza: Prosta odpowiedŸ prostego chrzeœcijanina, wiernego jednak,
na niewierne pismo ¿ydowskie, niedawno tu w Wilnie drukowane, tj. na List
Rabina Lizboñskiego do Rabina Brzeskiego przypisywana jest ks. Andrzejowi
Pohlowi. Drug¹, znacznie s³absz¹ retorycznie i merytorycznie, jest: OdpowiedŸ
Izaaka Ben Moszech, Rabina Brzeskiego, Abrahamowi Ben Nahason, Rabi-
nowi Lizboñskiemu, której autorem uznany zosta³ ks. Alojzy Korzeniowski.

Prosta odpowiedŸ ks. Andrzeja Pohla skupia siê przede wszystkim na tajnoœci
zwi¹zków wolnomularskich, przywo³uje werset z Ewangelii œw. Jana:

„Kto czyni prawdê, przychodzi do œwiat³oœci, aby siê okaza³y sprawy jego, i¿ s¹
w Bogu uczynione. Kto z³e czyni, nienawidzi œwiat³oœci, ¿eby nie by³y zgadnione
uczynki jego”.

Tym samym autor powtarza najpowa¿niejszy zarzut wobec masonerii, podpie-
raj¹c go cytatem z Biblii.

Dalej ks. Pohl mówi o sekretnym, ponadnarodowym zwierzchnictwie, jakie
posiada polska masoneria i uzale¿nieniu od niego, co stanowi dodatkowe zagro¿e-
nie ze strony wolnomularstwa. Ze szczególn¹ zaœ moc¹ odpiera argumenty mó-
wi¹ce o rzekomej roli Jezusa w zakonie wolnomularskim, uznaj¹c tak¹ tezê za
zwyk³e bluŸnierstwo. Dodatkowym kontrargumentem dla ks. Pohla jest sposób
widzenia nauki Chrystusa, nie do przyjêcia dla katolików. Polemista w imieniu
Koœcio³a nie zgadza siê na odrzucenie boskoœci Jezusa i widzenie w nim jedynie
nauczyciela i reformatora. Przyjêcie takiej tezy by³oby bowiem niemo¿liwe do po-
godzenia z doktryn¹ katolick¹.

Druga z broszur, OdpowiedŸ Izaaka Ben Moszech, powtarza w wielu miejscach argu-
mentacjê ks. Pohla, odchodzi jednak od polemiki ideowej, wkraczaj¹c na teren emocji
i tanich chwytów erystycznych, m.in. wymyœlonym przez ks. D³uskiego legendarnym
nieprzyjacio³om masonów przypisuje wysokie miejsca w hierarchii wolnomularskiej.
Oprócz potêpienia tajnoœci zwi¹zku ks. Korzeniowski uderza w zapewnienia D³uskie-
go o przychylnoœci cara Aleksandra dla wolnomularstwa (ówczeœni wolnomularze
polscy próbowali kontaktowaæ siê z braæmi rosyjskimi w celu nawi¹zania porozumie-
nia). Ks. Pohl pragnie zdyskredytowaæ masonów w oczach rz¹du rosyjskiego, wska-
zuj¹c na ich liberalizm spo³eczny, d¹¿noœci demokratyczne, a tak¿e rewolucyjne zapêdy.

Ewa Baum
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Spór, który rozgorza³ w Wilnie, œwiadczy³ o nieprzejednanym stosunku Koœcio³a
katolickiego do wolnomularstwa. Natomiast braæ masoñska gotowa by³a broniæ
swoich przekonañ i wartoœci za wszelk¹ cenê. Zapowiada³o to bezkompromisow¹
walkê na wiele lat. W walce tej uprzednio tak znaczn¹ rolê odegra³ ks. Karol
Surowiecki, który kierowa³ siê metodami nie zawsze godnymi uznania, trudnymi do
zaakceptowania nawet przez w³adze koœcielne. Dzia³alnoœæ publicystyczna kazno-
dziei demaskuj¹cego idee masoñskie przypad³a na okres bardzo wa¿ny dla dziejów
Polski, w dobie Sejmu Wielkiego, kiedy to g³os bezkompromisowego kap³ana pre-
zentuj¹cego stanowisko antyoœwieceniowe i antymasoñskie by³ zjawiskiem niepo-
wszednim.

Abstract

The aim of the article is to present antimasonic authorship of XVIII/XIXth
century catholic priest and writer – Karol Surowiecki. He was very famous and
activ publicist, presented his opinions during the sermons as well as later in his
articles. His very radical views were criticized even by authorities of Polish Catho-
lic Church. Authorship of Karol Surowiecki is great example of polish antimasonic
and Enlightement polemics.

Ksi¹dz Karol Surowiecki w walce z wolnomularstwem...
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Monika Tamborska-Zedlewska
 (Poznañ)

Dehumanizacja a stosunek do medycyny

Do napisania tego artyku³u sk³oni³a mnie pewna bardzo trafna refleksja doty-
cz¹ca miejsca medycyny we wspó³czesnym œwiecie. Stanowiæ mo¿e ona kwinte-
sencjê tego, co nale¿a³oby okreœliæ jako próbê stworzenia i popularyzacji wizerunku
medycyny poprzez manipulowanie informacjami dotycz¹cymi problematyki me-
dycznej. Pogl¹d ten wyda³ mi siê na tyle trafnie ujmuj¹cym zagadnienie, i¿ za w³a-
œciwe uzna³am przytoczyæ go. Godn¹ uwagi wyda³a mi siê równie¿ próba
przeanalizowania konsekwencji wynikaj¹cych z opisywanego stanu rzeczy.

Przedstawienie medycyny i problematyki medycznej we wspó³czesnym œwie-
cie sprowadza siê do dwóch charakterystycznych odcieni, co czêsto wypacza jej
rzeczywisty wizerunek. Oczywiœcie nale¿a³oby zadaæ sobie pytanie, co rozumie-
my pod pojêciem „wspó³czesnego œwiata”. W niniejszej pracy,  wspó³czesny œwiat
przewrotnie sprowadzê do wizerunku kreowanego przez szeroko rozumian¹ infor-
macjê. Informacja bowiem stanowi ogromn¹ si³ê kreowania rzeczywistoœci, two-
rzenia wizji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Œrodki masowego przekazu
stanowi¹ „czwart¹ w³adzê” wywieraj¹c znacz¹ce piêtno na opinii publicznej.

Pierwszym sposobem przedstawiania medycyny jest tzw. „cudowne ujêcie
medycyny”, które polega na ukazaniu medycyny jako dynamicznie rozwijaj¹cej siê
dziedziny nauki odnosz¹cej liczne sukcesy w wyniku obiecuj¹cego rozwoju. Klo-
nowanie cz³owieka, terapie genowe, obiecuj¹ce eksperymenty dotycz¹ce leczenia
dotychczas nieuleczalnych chorób przyczyniaj¹ siê do z³udzenia nieograniczonych
mo¿liwoœci. W odpowiedni sposób przedstawiony postêp medycyny stanowi wielk¹
obietnicê, i¿ medycyna mo¿e wszystko, a jeœli jeszcze nie mo¿e, to ju¿ „jutro” lub
„pojutrze” z pewnoœci¹ zdarzy siê cud. Jest to wiêc pozornie bardzo pozytywna
charakterystyka medycyny. Opinia ta przyczynia siê jednak stosunkowo czêsto do
niezrozumienia problematyki medycznej.

Drugi sposób ukazywania czy te¿ opisywania medycyny jest skrajnie ró¿ny.
Stanowi on próbê „demonizowania” medycyny i „demonizowania” osób zajmuj¹-
cych siê profesj¹ medyczn¹. Wiadomoœci i informacje dotycz¹ce negatywnych
zjawisk i patologii w medycynie, jakie media przedstawiaj¹ opinii publicznej, bazuj¹
na ludzkich uczuciach i s³aboœciach. Zjawiskiem niepokoj¹cym jest fakt, i¿ dba³oœæ
o rzetelnoœæ informacji i odpowiedzialnoœæ za s³owo nie s¹ celem. Klasycznym ju¿
przyk³adem tego zjawiska mo¿e byæ sposób przedstawienia zagadnieñ i w¹tków
zwi¹zanych z afer¹ w £ódzkim Pogotowiu Ratunkowym w styczniu 2002 roku.
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Budzi niepokój, i¿ ta afera zosta³a ukazana jako wydarzenie wyj¹tkowe, ale po-
twierdzaj¹ce pewn¹ regu³ê, co sta³o siê g³êboko krzywdz¹ce dla œrodowiska me-
dycznego. Za spraw¹ twórców tych informacji ka¿dy lekarz czy sanitariusz
Pogotowia Opiekuñczego sta³ siê w opinii spo³ecznej potencjalnym zbrodniarzem
i morderc¹. Wyniki d³ugo prowadzonego œledztwa potwierdzi³y, ¿e wydarzenia
w ³odzi by³y dzia³aniami kryminalnymi, których dopuœcili siê zwykli kryminaliœci,
i w taki sposób wydarzenia te winny byæ przedstawione. Osoby te przynios³y œro-
dowisku medycznemu ogromny wstyd. Nie mo¿na jednak zbiorow¹ odpowiedzial-
noœci¹ za postêpowanie zbrodniarzy obarczaæ osób, które wykonuj¹ swój zawód
z pe³nym poœwiêceniem ratuj¹c zdrowie czy ¿ycie pacjentów. Obiektywizm, dba-
³oœæ o dobro osób niewinnych nie sta³y siê elementami wp³ywaj¹cymi na sposób
przekazywania informacji. Problem jest bardzo powa¿ny, poniewa¿ Ÿród³a infor-
macji maj¹ ogromn¹ moc opiniotwórcz¹, a przekazywane przez nie tezy g³êboko
zakorzeniaj¹ siê w œwiadomoœci spo³ecznej.

Zaskakuj¹cym mo¿e siê wydawaæ fakt, ¿e opisane wy¿ej dwa pozornie od-
mienne sposoby przedstawienia problemów zwi¹zanych z medycyn¹ s¹ w wielu
aspektach bardzo do siebie podobne. Oba nie maj¹ na celu przedstawienia rzeczy-
wistych dylematów wspó³czesnej medycyny. Ustosunkowuj¹c siê do zagadnienia
na gruncie realiów i problemów zwi¹zanych z uprawianiem medycyny w Polsce
mo¿emy mieæ pewnoœæ, i¿ przeciêtnego pacjenta nie trapi w tak du¿ym stopniu
brak mo¿liwoœci skorzystania z terapii genowej, jak brak mo¿liwoœci skorzystania
z porady specjalisty.

Z drugiej strony wspomniana wczeœniej afera w £ódzkim Pogotowiu Ratunko-
wym, poniewa¿ dotyczy³a i sta³a siê symbolem zjawisk patologicznych, dla których
we wspó³czesnej medycynie nie powinno byæ miejsca i akceptacji, zas³ugiwa³a na
opisanie. Zabrak³o jednak niestety istotnych elementów rzetelnej informacji. Wia-
domoœci winny byæ adekwatne do wyników œledztwa i rzeczywistych, sprawdzo-
nych, a nie domniemanych informacji. Zachowanie pewnej rozwagi w interpretacji
problemu by³oby równie¿ mile widziane. Na podstawie iloœci i czêstotliwoœci, z jak¹
obdarowywano odbiorców (pacjentów) informacjami mo¿na by³oby wyci¹gn¹æ
wnioski, i¿ tego rodzaju patologie stanowi¹ najwa¿niejszy problem trapi¹cy polsk¹
medycynê. Id¹c dalej nasuwa siê podejrzenie, ¿e tego rodzaju manipulacje infor-
macjami stanowi³y próbê odwrócenia uwagi opinii publicznej od istoty problemu.
Tymczasem afera ta nie by³a problemem samym w sobie .Wykryte patologie doty-
cz¹ce funkcjonowania s³u¿b ratunkowych s¹ dowodem ogólnoustrojowej choroby,
procesu bêd¹cego wynikiem ogólnej dezorganizacji i chaosu, postêpuj¹cego upad-
ku morale zawodów medycznych, za który odpowiedzialne s¹ zarówno w³adze
zarz¹dzaj¹ce s³u¿b¹ zdrowia jak i praktykuj¹cy medycy.

Oba sposoby przedstawiania problematyki medycznej wp³ywaj¹ na kszta³to-
wanie jej wizerunku w œwiadomoœci spo³ecznej, co z kolei ma wielki wp³yw na
stawiane wymogi i oczekiwania. Mo¿liwoœæ lub brak mo¿liwoœci spe³nienia tych

Monika Tamborska-Zedlewska
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oczekiwañ ma decyduj¹cy wp³yw na ogóln¹ ocenê i weryfikacjê postêpowania
medycznego. Zaskakuj¹cym mo¿e wydaæ siê fakt, i¿ stosunkowo czêsto wynikiem
zarówno pierwszej jak i drugiej koncepcji dotycz¹cej przedstawiania problematyki
medycznej s¹ oceny g³ównie negatywne. W przypadku drugiej metody nie ma
powodów, aby siê temu dziwiæ. Wycinkowe, jednostronne, nierzetelne przekazy-
wanie informacji bazuj¹ce na intensywnych ludzkich uczuciach takich jak ¿al i ból
po stracie bliskich musi spotkaæ siê z szerokim, negatywnym odzewem opinii pu-
blicznej. Oczywiœcie reakcje spo³eczne s¹ jak najbardziej prawid³owe, a win¹ mo¿-
na obarczyæ jedynie tych, którzy nie wywi¹zuj¹c siê ze swych obowi¹zków poczuli
w³adzê i prawo do oceny i wydawania s¹dów. W przypadku „cudownego ujêcia”
medycyny równie¿ oczekiwaæ mo¿na konkretnego, spo³ecznego odzewu. Zbyt du¿a
rozbie¿noœæ pomiêdzy informacjami bêd¹cymi zapowiedzi¹ nadziei i obietnicy wszel-
kiego powodzenia, a realiami z jakimi spotyka siê przeciêtny pacjent – rzeczywi-
stoœci¹ zwi¹zan¹ z bezsilnoœci¹, niepowodzeniem i pora¿k¹, musi spowodowaæ
uczucie zawodu i rozgoryczenia, a czêsto równie¿ niepewnoœæ, zw¹tpienie i brak
zaufania w dobre intencje medyków.

Najbardziej jednak niepokoj¹cym wydaje siê byæ fakt, i¿ omawiane próby kszta³-
towania wizerunku medycyny stanowi¹ niew¹tpliwy dowód odhumanizowania
medycyny, co znajduje odzwierciedlenie w sposobie ukazywania problematyki.
Poœród chaosu informacyjnego trudno jest odnaleŸæ cz³owieka. Zapoznaj¹c siê
z anonsami dotycz¹cymi futurystycznych metod leczenia, nie mam tutaj na myœli
fachowej prasy medycznej, nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ nie wy³ania siê z tre-
œci tych og³oszeñ cz³owiek, jako odbiorca tych wszystkich wysi³ków. Nie mamy
niestety pewnoœci, i¿ celem pewnych dzia³añ jest troska i chêæ pomocy cz³owieko-
wi. Nie mo¿na natomiast oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ambicje i ciekawoœæ naukowców
wysuwaj¹ siê na plan pierwszy. Zapoznaj¹c siê ze szczegó³ami dotycz¹cymi roz-
maitych patologii œwiata medycznego, szczególnie tych, które nios¹ ze sob¹ pewn¹
„atrakcyjnoœæ medialn¹”, równie¿ nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ najczêœciej
pod pozorem troski o los pokrzywdzonych ktoœ próbuje zrealizowaæ w³asne cele
i ambicje. To odhumanizowanie w kszta³towaniu wizji medycyny w œwiadomoœci
ludzkiej stanowi niestety dowód wypaczenia podstawowych wartoœci kszta³tuj¹-
cych tradycjê medyczn¹. Bez próby rekonstrukcji tych wartoœci nie mo¿na marzyæ
o uzdrowieniu medycznej rzeczywistoœci – „rzeczywistoœci wirtualnej” nakreœlo-
nych przez masowe Ÿród³a informacji i tej, z któr¹ mamy do czynienia w realnym
¿yciu.

Nale¿y przypomnieæ, i¿ na tradycyjn¹ medycynê nie sk³adaj¹ siê tylko wysokie
zawodowe i intelektualne umiejêtnoœci medyków, ale równie¿ troska o cz³owieka
s³abego, chorego i nieszczêœliwego. Dlatego te¿, poprzez wynikaj¹cy z istoty za-
wodu kontakt z drugim cz³owiekiem medycyna skupi³a w sobie uniwersalne, acz
wa¿ne dla cz³owieka wartoœci, co w przesz³oœci sytuowa³o j¹ blisko teologii i filozo-
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fii Szacunek dla ¿ycia i ¿yczliwoœæ dla drugiego cz³owieka cechowa³y medycynê
tradycyjn¹1.

Dlatego te¿ bezsprzecznym wydaje siê byæ ogromne znacznie humanizmu w poj-
mowaniu medycyny, w sposobie jej uprawiania i ukazywania spo³eczeñstwu.

Mo¿e wiêc nies³uszn¹ praktykê stanowi³ fakt, i¿ medycyna i humanistyka do-
syæ czêsto uwa¿ane by³y za odrêbne, zupe³nie odmienne dziedziny wiedzy, zajmu-
j¹ce siê ró¿n¹ problematyk¹. Humanistyka wprawdzie roœci³a sobie prawo ingerencji
w przedmioty nauk medycznych kieruj¹c swe zainteresowania w szczególnoœci ku
sztuce leczenia oraz stosunkom miêdzy lekarzami i pacjentami. Usi³owa³a pouczaæ,
wskazywaæ i kszta³towaæ realia nierozerwalnie zwi¹zane z medycyn¹. Wkracza³a
na obce, zdaniem medyków, terytorium. Obecnie mo¿na zaryzykowaæ stwierdze-
nie, i¿ to w³aœnie medycyna ingeruje w przedmiot humanistyki zmuszaj¹c j¹ do
podjêcia analizy zupe³nie nowej problematyki, motywuje do rozwoju. Niew¹tpliwie
szeroko rozumiana humanistyka wchodz¹ca w sferê zainteresowañ medycyny nie
jest w stanie dostarczyæ gotowych algorytmów, mo¿e jednak u³atwiæ orientacjê
w œwiecie ludzkich zachowañ, oczekiwañ i potrzeb, jest w stanie wykszta³ciæ zdol-
noœæ œwiadomego dokonywania wyborów oraz przewidywania skutków podejmo-
wanych decyzji. Z kolei pominiêcie humanistyki w procesie kszta³towania wizji
medycyny i koncepcji tradycji medycznej mo¿e doprowadziæ do patologii opisywa-
nych powy¿ej.

Czy musimy sobie zadaæ pytanie dotycz¹ce natury zagro¿eñ, jakie niesie ze
sob¹ rozwój medycyny? Wspó³czesn¹ medycynê tzw. medycynê naukow¹ uwa¿a
siê za naukê przyrodnicz¹. Zanotowano ogromny postêp nauk przyrodniczych, ta-
kich jak: biologia, fizyka i chemia, które stanowi¹ fundament wiedzy medycznej.
Nast¹pi³a niespotykana dot¹d medykalizacja zdrowia i ¿ycia, czego konsekwencj¹
jest postêpuj¹ca depersonalizacja pacjenta. Wspó³czesna nauka, traktuj¹c cz³o-
wieka wycinkowo i czêsto niestety przedmiotowo nie traktuje go jak jednostkê
myœl¹c¹, czuj¹c¹ i niedomagaj¹c¹. Dlatego te¿ tak czêsto ludzie odwracaj¹ siê od
medycyny naukowej kieruj¹c swe troski ku szerz¹cym siê kierunkom alternatyw-
nym, takim jak medycyna komplementarna, frêdzelkowa, radiestezja czy bioener-
goterapia. Wró¿bici i uzdrowiciele niepokoj¹co czêsto zastêpuj¹ lekarzy.
Potwierdzeniem zjawiska mo¿e pozostaæ fakt, i¿ obecnie oko³o 70% pacjentów
w Stanach Zjednoczonych w razie „potrzeby zdrowotnej” pierwsze swe kroki kie-
ruje do uzdrawiaczy. Tendencja taka zaobserwowana zosta³a równie¿ w Polsce2.

Niestety kszta³towanie wizerunku medycyny poprzez generowanie w¹tpliwo-
œci i podwa¿anie wiarygodnoœci zjawisko to potêguje.

Ze wzglêdu na charakterystyczne dla wspó³czesnej medycyny, a nowe w œwie-
tle tradycji medycznej problemy, humanistyczne przes³ania Hipokratesa nabieraj¹
nowego znaczenia. Postêpy w medycynie mog¹ daæ, o czym pisa³am wczeœniej,

1 J. L. Kurkowski, Medycyna – Problemy i interesy, Warszawa 1998 , s. 18-30.
2 Ibidem, s. 21-30.
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z³udzenie ogromnych mo¿liwoœci i w³adzy, mo¿liwoœci ingerowania w procesy do-
tychczas nienaruszalne, mo¿liwoœci poprawiania i naprawiania natury. Pozostaje
to w sprzecznoœci z Medycyn¹ Hipokratesa uwa¿an¹ powszechnie za Ÿród³o tra-
dycji medycznej. Stanowi ona rdzeñ wspó³czesnej medycyny nazywanej czêsto
medycyn¹ profesjonaln¹, medycyny opartej na znajomoœci anatomii i procesów
fizjologicznych. Podstaw¹ filozoficzn¹ medycyny hipokratejskiej jest natura cz³o-
wieka, która posiada moc uzdrawiaj¹c¹ (vis medicatrix naturae). Zgodnie z jej
za³o¿eniami lekarz powinien pomagaæ naturze, a nie walczyæ z ni¹ – winien on
tak¿e pe³niæ rolê „minister naturae”, a nie, jak czêsto siê zdarza, „magister natu-
rae”. Dlatego te¿ Medycyna Hipokratesa zas³uguje na miano „medycyny naturali-
stycznej”. Równie¿ grecki odpowiednik terminu „lekarz” czyli „physicos”
w pierwotnej wersji przek³adu oznacza „pomocnika natury”. Natura wiêc powin-
na podpowiadaæ, a czasami narzucaæ sposób leczenia. Zgodnie z za³o¿eniami Hi-
pokratesa ka¿de indywiduum winno byæ leczone w sposób, którego wymaga jego
natura, czego konsekwencj¹ jest tak charakterystyczny dla Medycyny Hipokrate-
sa indywidualizm uwzglêdniaj¹cy potrzeby ka¿dego pacjenta – cz³owieka. Dlatego
podstaw¹ procesu terapeutycznego jest obserwacja, która umo¿liwia zwrócenie
uwagi na indywidualne cechy i oczekiwania. Tezy Medycyny Hipokratesa oddaj¹
równie¿ wizerunek dobrego lekarza, opisuj¹ jego cnoty, wskazuj¹ jaki powinien
byæ – lekarz to cz³owiek bezinteresowny, wyrozumia³y, czysty, wolny od przes¹-
dów, potrafi¹cy s³uchaæ i dochowaæ tajemnicy, kochaj¹cy drugiego cz³owieka –
lekarz to humanista.

Nie wolno równie¿ zapominaæ, i¿ jak powiedzia³ Hipokrates „tam gdzie jest
umi³owanie cz³owieka tam jest równie¿ umi³owanie sztuki lekarskiej”3.

Tekst przysiêgi, mia³ na celu utrzymanie godnoœci i powagi zawodu lekarskiego.
Dopuszczani do niej byli wy³¹cznie kap³ani – lekarze o wysokich, sprawdzonych
kwalifikacjach. Paradoksalnie wiêkszoœæ osób zajmuj¹cych siê leczeniem przysiê-
gi nie sk³ada³a. Rzemieœlnicy, zielarze, handlarze olejkami oraz babki odbieraj¹ce
porody czêsto dopuszczali siê czynów karygodnych. Dlatego trudno powiedzieæ,
jaki odsetek lekarzy na przestrzeni wieków respektowa³ Przysiêgê Hipokratesa –
prawdopodobnie nie by³ to odsetek wielki4.  Mo¿na wiêc zaryzykowaæ stwierdze-
nie, i¿ obserwowane obecnie zw¹tpienie i zachwianie wiary w medycynê jako tak¹
oraz w umiejêtnoœci i dobr¹ wolê medyków, czego konsekwencj¹ jest zwrócenie
nadziei i oczekiwañ ku praktykom nieprofesjonalnym stanowi powrót do zjawiska,
które przez lata nios³o swe tragiczne ¿niwo.

Czasy wspó³czesne kojarz¹ nam siê z niespotykan¹ dot¹d ekspansj¹ nauki i jej
praktycznych zastosowañ, co w wyraŸny sposób wywar³o swe piêtno równie¿ na

3 Edmund Waszyñski, Medicus Hippocraticus u progu XXI wieku, w: Medycyna i Humanistyka
Warszawa 1998, s. 7-19.

4 Zbigniew Garnuszewski, O potrzebie respektowania Przysiêgi Hipokratesa, w: Medycyna
u progu XXI wieku pod red. K. Imieliñskiego, Warszawa 1998, s. 160-164.
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medycynie. Jednoczeœnie nale¿y przypuszczaæ, i¿ typowe dla minionego wieku
zjawiska odnajd¹ sw¹ kontynuacje w rozpoczynaj¹cym siê XXI wieku. Postêpuj¹-
cy i wszechobecny kult techniki wp³ywa na postawy lekarzy i ich stosunek do
pacjentów oraz kszta³tuje wymagania i roszczenia spo³eczeñstwa kierowane do tej
grupy zawodowej. Pe³ni wiary w niezawodne techniki diagnostyczne, w mo¿liwo-
œci „aparaturowego rozpoznawania i leczenia chorób” lekarze, czêsto zdaj¹ siê
zatracaæ granicê miêdzy technicznymi mo¿liwoœciami, a rzeczywistymi potrzeba-
mi i oczekiwaniami chorego. Z kolei chorzy przejmuj¹c tê wiarê trac¹ zdolnoœæ
oceny szans i czêsto cierpi¹ z powodu niespe³nionych oczekiwañ. Bezgraniczna
fascynacja technik¹ ogranicza do minimum kontakt lekarza z pacjentem, ogranicza
kontakt cz³owieka z cz³owiekiem, powoduj¹c coraz powszechniejsz¹ dezaprobatê
i niezadowolenie5.

Paradoksalnie konsekwencj¹ rozwoju medycyny, z którym wi¹¿e siê przekona-
nie o nieograniczonych mo¿liwoœciach terapeutycznych po³¹czone z coraz wiêk-
szymi oczekiwaniami chorych nie wp³ywa na obni¿enie iloœci oskar¿eñ o zawinione
i niezawinione b³êdy medyczne. Stopniowe wypieranie tzw. klasycznej medycyny,
u podstaw której le¿eæ winny wiedza i intelekt lekarza oraz w³aœciwy kontakt i re-
lacje miêdzy lekarzem i pacjentem, na korzyœæ medycyny naukowej nie poprawia
sytuacji. Nadal bezsprzecznym pozostaje fakt, ¿e to w³aœnie osobowoœæ lekarza
ma wp³yw na zaufanie i poczucie bezpieczeñstwa jakie prezentuje pacjent – ten
wyleczony jak równie¿ ten, któremu pomóc ju¿ nie mo¿na6.

Wiele badañ potwierdza, i¿ pacjenci doceniaj¹c wiedzê i umiejêtnoœci lekarskie,
na pierwszym miejscu stawiaj¹ ¿yczliwoœæ i opiekuñczoœæ lekarza, co pozostaje
w zgodzie z humanistyczn¹ koncepcj¹ medycyny7. Nale¿y podkreœliæ, ¿e sztuka
leczenia chorego jest równie¿ sztuk¹ zdobywania jego zaufania, o czym wspó³cze-
œni medycy zdaj¹ siê czêsto zapominaæ. Nieœwiadomoœæ ta ma jednak swoj¹ cenê.
Zdaniem wielu, tylko troskliwe wype³nianie obowi¹zków, osobista kultura oraz sze-
roka wiedza mog¹ stworzyæ szansê na przywrócenie medycynie wizerunku opar-
tego na zaufaniu i szacunku8.

Nale¿y wiêc pamiêtaæ, i¿ nie chc¹c byæ „przedmiotem do reparacji” pacjenci
oczekuj¹ troski i zrozumienia. Hipokrates poucza³ i¿, „dobrym lekarzem jest ten,
który ma czas”. Dlatego te¿ coraz mniej zaskakuj¹cym wydaje siê byæ fakt, i¿
medycy czêsto nie prezentuj¹cy rozleg³ej wiedzy i kwalifikacji, ale obdarzeni „wa-
lorami humanistycznymi” ciesz¹ siê ogromnym powa¿aniem9.

Niestety wspó³czesny system edukacji nie promuje metod kszta³towania oso-
bowoœci lekarza, a co za tym idzie równie¿ indywidualnego podejœcia do pacjenta.

5 Z. Marek, Maria Popczyñska – Markowa, Osobowoœæ lekarza a wyniki leczenia, w: Medycyna
u progu XXI wieku pod red. K. Imieliñskiego, Warszawa 1997, s. 50-52.

6 Z. Marek, B³¹d medyczny, Warszawa 1999, s. 13-18.
7 J. L. Kurkowski, op.cit. , s. 18-30.
8 Z. Marek, op.cit., s. 31-34.
9 Z. Marek, Niepowodzenie lecznicze, w: Prawo i medycyna 8, (vol 2), 2000, s. 140-144.
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Nieumiejêtnoœæ kszta³towania osobowoœci medyków i przekazywania wartoœci jest
nastêpnym czynnikiem pozbawiaj¹cym wspó³czesn¹ medycynê pierwiastka hu-
manizmu. Uniwersalizm natomiast zdaje siê zaburzaæ prawid³owe relacje miêdzy-
ludzkie, bêd¹ce warunkiem efektywnego leczenia, a równie¿ zadowolenia
chorego10.

Tymczasem koncepcje medycyny uniwersalistycznej pocz¹tku XXI wieku winny
sprowadzaæ siê do holistycznego ujêcia cz³owieka jako istoty pe³nej i wszechstron-
nej w psychicznej, fizycznej i spo³ecznej sferze ¿ycia. Rozumiej¹c koncepcjê cz³o-
wieka w ten sposób lekarz nie mo¿e byæ tylko „technologiem ludzkiego cia³a”, lecz
winien byæ m¹drym terapeut¹ i partnerem chorego cz³owieka11.

Niestety wspomniany wy¿ej brak umiejêtnoœci kszta³towania podstawowych
wartoœci wœród przedstawicieli profesji medycznej wi¹¿e siê równie¿ z brakiem
chêci osób, od których mo¿na oczekiwaæ bezpoœredniego zainteresowania. Za przy-
k³ad mo¿e pos³u¿yæ fakt, i¿ bez wiêkszego odzewu ze strony œrodowiska medycz-
nego spotka³y siê wysi³ki powo³anej z inicjatywy profesora Kazimierza Imieliñskiego
Polskiej Akademii Medycyny maj¹ce na celu wszczêcie procesu humanizacji pol-
skiej medycyny. Wspó³czesny lekarz zdaje siê nie byæ do koñca œwiadomym, i¿
o sukcesach medycyny decyduje zarówno postêp nauk biologicznych i nauk œci-
s³ych, jak i poziom filozofii i humanizacji zawodu, czemu przys³u¿yæ mo¿e siê wy-
korzystanie dorobku wielkich lekarzy humanistów – takich jak Biegañski,
Kielanowski czy Bogusz. Czêsto ich rozwa¿ania i pogl¹dy odchodz¹ w zapomnie-
nie, pozostaj¹ zupe³nie nieznane, a powinny stanowiæ wzorzec sposobu uprawiania
medycyny12.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ dehumanizacja medycyny jest niew¹tpli-
wie faktem. Z procesem tym mamy do czynienia zarówno w praktyce medycznej,
jak i w sposobie kreowania wizerunku zwi¹zanego z problematyk¹ medyczn¹. Przy-
czyny i Ÿród³a tego problemu pojawiaj¹ siê na ró¿nych poziomach organizacji i kre-
owania opieki medycznej. Zaryzykowaæ trzeba stwierdzenie, i¿ spora czêœæ winy
le¿y po stronie medyków. Na skutek œwiadomego lub nieœwiadomego odejœcia od
za³o¿eñ medycyny tradycyjnej dali innym ciche przyzwolenie na odarcie tej dzie-
dziny wiedzy i ¿ycia z humanizmu. Smutnym jest, ¿e niczemu i nikomu to nie s³u¿y.
Nie s³u¿y pacjentom, dla których kreuje siê wypaczony wizerunek medycyny, wi-
zerunek potêguj¹cy strach i brak zaufania. Nie s³u¿y medykom, bo w konsekwen-
cji postawieni zostaj¹ na straconej pozycji – bezbronni, czêsto nara¿eni na pomówienia
dotycz¹ce pope³nionych i nie pope³nionych b³êdów. Nie s³u¿y medycynie, która z piêk-
nej sztuki leczenia przeistacza siê w bli¿ej nieokreœlone monstrum.

10 Z. Marek, M. Popczyñska – Markowa, Osobowoœæ lekarza a wyniki leczenia, w: Medycyna u
progu XXI wieku pod red. K. Imieliñskiego ,Warszawa 1997, s. 50-52.

11 Edmund Waszyñski, Medicus Hippocraticus u progu XXI wieku, w: Medycyna i Humanistyka
Warszawa 1998, s. 13-14.

12 Z. Marek, B³¹d medyczny, op.cit., s. 31-34.
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Abstract

Two ways of description of current medical problems are main interest of the
article. The miraculous and demonic image of medicine influence public opinion
and create a kind of negative attitiude. The author says that decrease of human
values in modern medicine is the main reason of such a situation.
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Monika Tamborska – Zedlewska
(Poznañ)

Eugenika – zagro¿enie przesz³oœci i teraŸniejszoœci

Aby uzmys³owiæ sobie czy pewne pogl¹dy i idee mog¹ byæ potencjalnie niebez-
piecznie nale¿y rozwa¿yæ kilka istotnych kwestii. Trzeba poznaæ zarówno twór-
ców jak i odbiorców tych idei. Nale¿y zdaæ sobie sprawê z przyczyn, dla których
konkretne pogl¹dy zyska³y na swej popularnoœci, a tak¿e nie zapominaæ o specyfi-
ce czasów, uwarunkowaniach historycznych, w jakich zyska³y one na popularno-
œci. Aby dokonaæ tego rodzaju analizy w stosunku do idei eugenicznych, nale¿y
cofn¹æ siê do jej pocz¹tków.

Galton i eugenika pocz¹tku XX wieku

„Eugenika” w znaczeniu etymologicznym rozumiana jest jako szlachetne (eu)
urodzenie (genein). Po raz pierwszy termin ten zosta³ u¿yty w roku 1869 w dziele
nosz¹cym tytu³ „O dziedziczeniu genomu”, wydanym przez angielskiego naukow-
ca Franciszka Galtona. Autor dzie³a rozumia³ eugenikê jako naukê zajmuj¹c¹ siê
czynnikami polepszaj¹cymi dziedziczenie prowadz¹cymi do lepszego rozwoju, in-
nymi s³owy naukê o uszlachetnianiu rasy ludzkiej. W istocie za³o¿enia te sprowa-
dza³y eugenikê do dziedziny wiedzy badaj¹cej mo¿liwoœci rozwoju osobników
o dodatnich cechach dziedzicznych osi¹gniêtego przez selekcjê na drodze gene-
tycznej. W praktyce mo¿liwe by³y dwa kierunki realizacji powy¿szych zadañ: za-
pobieganie rozmna¿aniu osobników s³abych i niedorozwiniêtych oraz tworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju osobników obdarzonych dodatnimi cechami
genetycznymi, z czego korzyœci mia³oby odnieœæ spo³eczeñstwo. W ci¹gu czter-
dziestu lat swojej pracy badawczej Galton bada³ historie rodzin ludzkich oraz osób
wybitnych i stara³ siê poznaæ zwi¹zek ³¹cz¹cy uzdolnienia rodziców z uzdolnienia-
mi dzieci1.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ solidne podstawy dla rozwoju eugeniki da³ mo-
ment, kiedy jednoczeœnie trzej uczeni: de Vries, Correns i Czermak zainteresowali
siê zapomnianymi pracami, których autorem by³ opat katolickiego klasztoru w Brnie
Morawskim ksi¹dz Grzegorz Mendel. Odkryte przez niego prawa dotycz¹ce me-
chanizmów dziedziczenia cech da³y podstawy do rozwoju genetyki. Wyniki prac

1 L. Wernic, Rozwój eugeniki naukowej na zachodzie i w Niemczech, w: Zagadnienia Rasy, tom IX
(nr 1-2), Warszawa 1935, s. 5-15.
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Mendla zosta³y równie¿ w znacz¹cym stopniu wykorzystane w biologicznych i sta-
tystycznych badaniach Galtona.

Sfera zainteresowañ eugeniki stanowi³a przez lata tematykê godn¹ wnikliwych
studiów i badañ dla przedstawicieli ró¿nych profesji. Dlatego te¿ ga³êzie wiedzy
bêd¹ce w istocie eugenik¹ otrzymywa³y zró¿nicowane nazwy. Genetycy u¿ywali
okreœlenia „genetyka cz³owieka”, antropolodzy – „antropologia socjalna” lub „bio-
logia typów ludzkich”, lekarze – „patologia konstytucjonalna”, a higieniœci – „higie-
na spo³eczna”. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ na terenach polskich w pocz¹tkach
XX wieku termin „eugenika” przyj¹³ siê bez wiêkszych problemów.

Pocz¹tkowo za najistotniejsze zadanie eugeniki uwa¿ano prowadzenie badañ
nad w³aœciwoœciami potomstwa na podstawie wywiadów dotycz¹cych rodziców
i przodków. Celem tych badañ by³o opracowanie rodowodów i drzew genealogicz-
nych z jednej strony rodzin szczególnie uzdolnionych, z drugiej strony równie¿ ro-
dzin o poziomie psychicznym, fizycznym i moralnym stoj¹cym poni¿ej przeciêtnego
poziomu spo³eczeñstwa. Cel eugenistów stanowi³o wykrycie wp³ywów dziedzicz-
nych oraz ewentualnych warunków otoczenia determinuj¹cych cechy ponadprze-
ciêtne i poni¿ej przeciêtne. Poœredni¹, spo³eczn¹ konsekwencjê wy¿ej wymienionych
badañ mia³o stanowiæ ograniczenie obci¹¿eñ spoczywaj¹cych na osobach prawi-
d³owo funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie poprzez ograniczenie rozrodu osób „pa-
so¿ytuj¹cych”. Trzeba podkreœliæ, i¿ celem eugeniki nie by³a indywidualna walka z
ludŸmi obci¹¿onymi cechami niekorzystnymi, ale walka z ogólnymi zboczeniami
spo³ecznymi.

Maj¹c na wzglêdzie zró¿nicowane zadania stawiane eugenice przyjêto zapro-
ponowany przez naukowców podzia³ na eugenikê negatywn¹, pozytywn¹ i zapo-
biegawcz¹2.

Eugenika negatywna sprowadza³a siê do dzia³añ nakierowanych na usuwanie
ujemnych cech ludzkich. Postêpowaniem z wyboru by³o stosowanie zró¿nicowa-
nych metod restrykcyjnych takich jak ograniczanie rozrodu i selekcja p³ciowa jed-
nostek ma³o wartoœciowych. Sterylizacja, skracanie cierpieñ osób œmiertelnie
i beznadziejnie chorych. niedopuszczanie do zwi¹zków predysponuj¹cych do sze-
rzenia siê chorób i zwyrodnienia potomstwa poprzez zakrojone na szerok¹ skalê
poradnictwo, mia³o sprostaæ powy¿szym celom. Najproœciej mówi¹c za³o¿enia
eugeniki negatywnej polega³y na szeroko rozumianym zapobieganiu rozwojowi jed-
nostek chorych.

Pomiêdzy eugenik¹ negatywn¹ i zapobiegawcz¹ mo¿na doszukaæ siê znaczne-
go podobieñstwa. Eugenikê zapobiegawcz¹ formu³owano jako d¹¿enia do wytwo-
rzenia warunków sprzyjaj¹cych wystêpowaniu cech pozytywnych i hamuj¹cych
cechy ujemne. Bada³a ona wp³yw czynników zewnêtrznych na ujawnianie siê kon-
kretnych cech dziedzicznych. Z za³o¿enia jej celem by³o stworzenie optymalnych

2 L. Wernic, Najnowsze wiadomoœci o ruchu eugenicznym za granic¹ i w Polsce z: Zagadnienia
rasy, Tom V (Nr2), Warszawa 1931, s. 53-68.
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warunków dla rozwoju i rozprzestrzeniania siê cech pozytywnych i spo³ecznie ak-
ceptowanych, a z drugiej strony jednoczesne zapewnienie warunków sprzyjaj¹-
cych eliminacji zboczeñ i cech negatywnych. Eugenika zapobiegawcza w stopniu
najwiêkszym nawi¹zuje do medycyny praktycznej, jej za³o¿enia znajduj¹ swe miej-
sce zarówno w lecznictwie jak i profilaktyce medycznej

Zdecydowanie najbardziej twórcze jak i kontrowersyjne by³y za³o¿enia eugeni-
ki pozytywnej. Jej cel stanowi³o przede wszystkim stworzenie optymalnych wa-
runków do narodzin osobników o cechach uznawanych za po¿¹dane. Stawia³a
sobie ona za zadanie dok³adne poznanie czynników wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie
iloœci jednostek wartoœciowych3. Je¿eli medycyna dla opisu chorób i schorzeñ stwo-
rzy³a zespo³y objawów, to eugenika pozytywna d¹¿y³a do okreœlenia i opisania „ty-
pów ludzkich” stanowi¹cych zespo³y cech pozytywnych i twórczych. Za³o¿eniem
nie mia³y byæ d¹¿enia do stworzenia „idea³u cz³owieka”, ale do zapoznania siê
z warunkami, w których najlepiej uwydatniaj¹ siê dodatnie cechy ludzkie. Drog¹
do tego mia³y byæ metody, takie jak wychowanie biologiczne czy poradnictwo przed-
œlubne.

Eugenika w swych za³o¿eniach stanowi³a naukê interdyscyplinarn¹. Szczegó-
³owe fragmenty zagadnieñ eugenicznych odnaleŸæ mo¿na w zainteresowaniach
biologii, socjologii, statystyki, medycyny czy patologii. Zas³uga wspomnianego wcze-
œniej Franciszka Galtona polega³a na udanej koordynacji zró¿nicowanych za³o¿eñ
i celów w jedna naukow¹ ca³oœæ. Z jednej strony poprzez dog³êbne badania czyn-
ników polepszaj¹cych i pogarszaj¹cych w³aœciwoœci psychofizyczne gatunku ludz-
kiego wkroczy³ on na tereny zwi¹zane z zainteresowaniami innych nauk, z drugiej
jednak strony w wyrazisty sposób sprecyzowa³ grunt eugeniki naukowej, co pomo-
g³o nakreœliæ elementy ró¿ni¹ce j¹ od innych dziedzin wiedzy. Genetyka bada³a
prawa dziedziczenia roœlin, zwierz¹t i ludzi, ale nie odnosi³a siê do roli cz³owieka w
rodzinie i spo³eczeñstwie. Socjologia zajmowa³a siê mechanizmami wzajemnego
oddzia³ywania na siebie jednostek ludzkich, lecz nie wnika³a w psychofizjologiczne
w³aœciwoœci cz³owieka jako takiego. Medycyna w wyniku d³ugotrwa³ego procesu
ewolucji równie¿, podobnie jak eugenika, zainteresowa³a siê doskonaleniem w³a-
œciwoœci dziedzicznych. Dlatego te¿ przez wielu eugenika okreœlana czêsto by³a
„szczytem myœli spo³eczno-lekarskiej”. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ zakres zainte-
resowañ eugenicznych znacznie wykracza³ poza zainteresowania medyczne. Eu-
genika czyni³a poszukiwania w kierunku poznania takiej budowy konstytucjonalnej
cz³owieka, która gwarantowa³aby mo¿liwie najwy¿sz¹ jego wartoœæ spo³eczn¹.
Odkrycie takie zapewni³oby spo³eczeñstwom jak najlepszych przedstawicieli.

3 Ibidem; L.Wernic, Eugenika jako nauka i jej granice, w: Zagadnienia Rasy, Tom VII (Nr 3),
Warszawa 1931, s. 199-211.
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Eugenika pocz¹tku XX wieku – teoria i praktyka

Podane powy¿ej informacje zosta³y celowo zaczerpniête z polskiego czasopi-
œmiennictwa eugenicznego okresu miêdzywojennego. W latach tych przedstawi-
ciele zarówno œwiatowych jak i polskich krêgów naukowych wykazywali ogromne
zainteresowanie, a nawet fascynacjê ideami eugenicznymi. Nie sposób odmówiæ
wy¿ej wymienionym ideom utopijnoœci, naiwnoœci i braku perspektywicznego my-
œlenia, co do zastosowania ich w praktyce. Odnotowane póŸniej konsekwencje,
stanowi¹ce miêdzy innymi wynik braku zdolnoœci przewidywania, rzuci³y cieñ na
ocenê i stosunek do eugeniki w latach póŸniejszych. Dlatego te¿ nie mo¿na zaprze-
czyæ, i¿ obecnie, wbrew pierwotnym, naukowym za³o¿eniom le¿¹cym u podstaw
eugeniki, jej idee przedstawiane s¹ czêsto jako zjawisko historyczne oparte na
nadu¿yciu nauki i niezrozumieniu genetyki.

Do lat trzydziestych XX wieku wierzono, i¿ drog¹ selekcji p³ciowej mo¿na szybko
i w znacznym stopniu zmniejszyæ iloœæ osobników upoœledzonych umys³owo i nie-
dostosowanych spo³ecznie, których w wielu krajach obarczano win¹ za niepowo-
dzenia i kryzysy spo³eczne. Tego rodzaju pogl¹dy stanowi³y najprostsz¹ drogê do
wypaczeñ i nadu¿yæ. Przejawem szansy na jaskrawe nadu¿ycia eugeniki by³y
mo¿liwoœci wykorzystania idei eugenicznych w polityce spo³ecznej i rasowej. Nie
do pominiêcia s¹ zwi¹zki eugeniki z autorytarnymi instytucjami pañstwa stosuj¹cy-
mi j¹ w polityce prokreacyjnej i ludnoœciowej. Przyk³adem wykorzystania idei eu-
genicznych by³y praktyki w sferze polityki ludnoœciowej, jakie mia³y miejsce
w nazistowskich Niemczech. Specyficznie pojmowana eugenika s³u¿y³a jako uza-
sadnienie dla sterylizacji, a tak¿e uœmiercania ludzi gorszych lub niewygodnych dla
w³adz. By³a w s³u¿bie rasizmu i nieprzypadkowo da³a przyzwolenie na têpienie
¯ydów, Cyganów, jak te¿ osób umys³owo chorych. Stanowi³a zgrabne wyt³uma-
czenie dla masowych mordów i zbrodni.

Czy mo¿na zarzuciæ eugenice pocz¹tku XX wieku brak odpowiedzialnoœci za
swe idea³y i metody d¹¿enia do nich? Nasuwaj¹ siê dwie hipotezy. Pierwsza uzna-
wa³aby, i¿ teoretyczne za³o¿enia eugeniczne zosta³y wypaczone i wykorzystane
celem nadu¿yæ naukowych i politycznych. Jednak zwolennicy idei eugenicznych
byli najwybitniejszymi umys³ami tamtych czasów – psychologami, matematykami,
prawnikami czy lekarzami. Trudno uwierzyæ w ich nieœwiadomoœæ. Przeczy temu
równie¿ fakt, i¿ w¹tpliwe moralnie praktyki eugeniczne mia³y miejsce ju¿ na po-
cz¹tku XX wieku – przyk³adem mo¿e byæ legalizacja praktyk przymusowej stery-
lizacji, jaka mia³a miejsce na pocz¹tku lat trzydziestych w wielu krajach Europy
i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Druga hipoteza twierdzi³aby, ¿e ignorancja
i pozorny brak wyobraŸni uczonych stanowi³y rodzaj zas³ony dymnej i pozwala³y
wierzyæ, i¿ takie a nie inne za³o¿enia eugeniczne nie znajd¹ zastosowania jako
usprawiedliwienie czynów niemoralnych. Id¹c dalej nale¿a³oby wysun¹æ podejrze-
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nie, i¿ przynajmniej po czêœci idee eugeniczne tworzone by³y z pe³n¹ œwiadomoœci¹
i w konkretnych celach, w których znalaz³y swoj¹ realizacjê.

Mo¿na te¿ uznaæ, i¿ eugenika pocz¹tku XX wieku by³a prób¹ pogoni za postê-
pem w nauce. Mia³a stanowiæ ucieleœnienie marzeñ o ustaleniu porz¹dku w na-
ukach biologicznych opartego na racjonalnych za³o¿eniach i kontroli, a nie bêd¹cego
dzie³em przypadku. Stanowi³a ona próbê powielenia sukcesów, jakie na pocz¹tku
XX wieku œwiat zanotowa³ w innych dziedzinach wiedzy. Przyk³adem mo¿e byæ
rozwój techniki i jej zastosowanie w nowych technologiach i przemyœle. Czas jed-
nak pokaza³, i¿ poruszanie siê na obszarze nauk biomedycznych zwi¹zane jest z licz-
nymi obci¹¿eniami powi¹zanymi z konkretnymi dylematami moralnymi, które s¹
nieporównywalne do tych, z jakimi mo¿emy spotkaæ siê na polach innych dziedzin
wiedzy.

Przedstawienie eugeniki pocz¹tku XX wieku jako przedsiêwziêcia zwi¹zanego
z nieœwiadomoœci¹, jak i z przymusem, pozwala na wysuniêcie pewnego wyrazi-
stego podzia³u historycznego na utopijn¹ eugenikê pierwszej po³owy XX wieku i na
eugenikê wspó³czesn¹ – rozumian¹ jako dobrowolne poradnictwo genetyczne.
Podzia³ ten nie jest jednak tak prosty i oczywisty.

II Wojna Œwiatowa a eugenika

Dlaczego II Wojna Œwiatowa zdaniem wielu stanowi tak ostr¹ granicê pomiê-
dzy wspó³czeœnie pojmowanymi ideami eugenicznymi a tzw. klasyczn¹ eugenik¹,
któr¹ obecnie okreœla siê jako naukê opart¹ na pseudonaukowych i pseudodarwi-
nowskich przes³ankach? II Wojna Œwiatowa by³a makabrycznie wyrazistym mo-
mentem w historii œwiata. Jest wiele przyczyn, dla których ludzkoœæ nie mo¿e o niej
zapomnieæ. Mord, grabie¿ i ekspansja terytorialna nierozerwalnie wi¹¿¹ siê z wojn¹.
W tym jednak przypadku agresorzy chcieli si³¹ oznajmiæ œwiatu swoj¹ definicjê
cz³owieka. W tej wojnie chodzi³o nie tylko o przysz³oœæ œwiata, ale równie¿ o przy-
sz³oœæ cz³owieka. II Wojna œwiatowa sta³a siê wojn¹ o cz³owieka.

Proroctwem dla wydarzeñ po 1939 roku sta³o siê napisane w 1924 roku przez
Hitlera „Mein Kampf”. Te kilkanaœcie lat nie wystarczy³o do tego, aby œwiat doce-
ni³ kie³kuj¹ce zagro¿enie. Idee eugeniczne koñca XIX wieku i pocz¹tku XX sta³y
siê natchnieniem dla Hitlera, który pisa³, i¿ „co nie jest dobr¹ ras¹ na tym œwiecie,
jest plewami”. Rasizm nazistowski w swych aberracjach eugenicznych poszed³
zdecydowanie dalej ni¿ przewidywa³y to naukowe wzorce pocz¹tku wieku. Naj-
bardziej przera¿aj¹c¹ tego konsekwencj¹ by³a polityka wobec ludnoœci ¿ydow-
skiej. W zag³adzie fizycznej ̄ ydów dostrzegano warunek konieczny do stworzenia
nowego cz³owieka, cz³owieka doskona³ego4.

4 S.Musia³, Wojna o definicjê cz³owieka, w: www.tygodnikpowszechny.pl ; vide równie¿: M.Ga-
win, Rasa i nowoczesnoœæ, Warszawa 2003.
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Eugenika powojenna – dobrowolne poradnictwo czy przymus

Wbrew pozorom po drugiej wojnie œwiatowej ruch eugeniczny nie wygas³, nie
mniej jednak wczeœniejsze wydarzenia sprawi³y, i¿ straci³ on swój utopijny roz-
mach. Jednak niektóre, poddane powszechnej krytyce praktyki eugeniczne mia³y
szanse odnaleŸæ swe miejsce równie¿ w czasach powojennych. Przyk³adowo usta-
wy legalizuj¹ce sterylizacjê osób niedorozwiniêtych i upoœledzonych obowi¹zywa-
³y a¿ do lat siedemdziesi¹tych w niektórych stanach USA, Danii czy Norwegii.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ ze wzglêdu na wczeœniejsze doœwiadczenia z rzadka by³y
wprowadzane w ¿ycie. Nie nale¿y jednak zapominaæ, i¿ eugenika koñca XX wieku
i pocz¹tku XXI wieku jest odzwierciedleniem idei i przekonañ obecnych we wspó³-
czesnej kulturze masowej. Popularne idee eugeniczne, takie jak marzenia o zdro-
wych spo³eczeñstwach przysz³oœci nie bior¹ siê z niczego. S¹ one wyk³adnikiem
rzeczywistych pogl¹dów wspó³czesnych naukowców i polityków.

Twórcy i zwolennicy eugeniki pocz¹tku XX wieku nie mogli lub nie chcieli prze-
widzieæ szerokich konsekwencji za³o¿eñ eugenicznych wykorzystywanych w po-
³¹czeniu z burzliwym rozwojem nauk medycznych. In¿ynieria genetyczna
prze¿ywaj¹ca po II Wojnie Œwiatowej swój rozkwit otworzy³a przed eugenik¹ nowe,
znacznie szersze pole dzia³ania, co w wiêkszym stopniu zwiêkszy³o niepokój mo-
ralny dotycz¹cy prawdopodobnych zagro¿eñ dla ludzkoœci wynikaj¹cych ze stoso-
wania manipulacji genetycznej. Zestawienie nowych mo¿liwoœci biomedycznych
i rodz¹cych siê problemów moralnych doprowadzi³o do powstania zjawiska zwa-
nego „etyczn¹ równi¹ pochy³¹”. Sprowadza siê ono do powolnego, ale coraz bar-
dziej swobodnego akceptowania w¹tpliwych etycznie praktyk w imiê spodziewanych
korzyœci. Nie trudno jest dopatrzyæ siê w tym przypadku zwi¹zku z tak brzemien-
nymi w skutki praktykami znanymi z lat wczeœniejszych5.

Stosowanie z pozoru nieeugenicznych metod genetycznych, takich jak diagno-
styka prenatalna czy diagnostyka przedimplantacyjna stanowi w istocie formê prze-
niesienia selekcji na wczesne formy rozwoju cz³owieka, co stwarza rozliczne
dylematy natury moralnej. Wspó³czeœnie rozumiane dzia³ania medyczne maj¹ce
na celu zapobieganie chorobom genetycznym polegaj¹ przecie¿ na niedopuszcza-
niu do urodzenia siê dzieci obci¹¿onych chorobami genetycznymi. Poniewa¿ w wiêk-
szoœci przypadków medycyna nie dysponuje skutecznymi metodami leczenia
anomalii genetycznych i chromosomalnych do dyspozycji pozostaje tylko elimina-
cja, która mo¿e stanowiæ naukowe przyzwolenie dotycz¹ce aborcji.

Zwolennicy wspó³czesnych praktyk medycznych nosz¹cych znamiona praktyk
eugenicznych, dopatruj¹ siê znacznych ró¿nic miêdzy nimi i praktykami eugenicz-
nymi pierwszej po³owy XX wieku. Pierwsze z nich okreœla siê jako dobrowolne,
bezstronne poradnictwo genetyczne, co niew¹tpliwie wypada na korzyœæ w po-
równaniu z przymusem kojarzonym z praktykami sprzed lat. Nie ma jednak pew-
5 Moralnoœæ i medycyna – http://www.schering.pl
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noœci czy rzeczywista presja i chêæ doskonalenia gatunku ludzkiego nie jest tak
znaczna, i¿ nie zdarzaj¹ siê przypadki ³amania zasad i prawa wyboru osób podda-
j¹cych siê badaniom. Bez w¹tpienia istniej¹ naciski zarówno spo³eczne jak i na-
ukowe, które nak³aniaj¹ do poczynañ skierowanych na ograniczenie narodzin
osobników z defektami genetycznymi. Dotycz¹ one przeprowadzanych badañ oraz
aborcji rozumianych jako konsekwencje „wolnego wyboru”. Czy rzeczywiœcie czasy
wspó³czesne ró¿ni¹ siê tak bardzo od wczeœniejszych? Na pewno zmieni³y siê
metody dzia³ania. S¹ one bardziej wyrafinowane i subtelne, mniej okrutne. Nie jest
jednak nieuzasadniony niepokój, i¿ cel pozosta³ ten sam.

Wbrew wielu wspó³czesnym opiniom eugenika nie jest zjawiskiem nale¿¹cym
do przesz³oœci. Nawet demokratyczne spo³eczeñstwa nie s¹ wolne od niebezpie-
czeñstw. Postêp dotycz¹cy technologii genetycznych stosowanych w medycynie
stanowi¹cy podatny grunt dla idei eugenicznych winien potêgowaæ strach i budziæ
czujnoœæ zarówno œwiata naukowego jak i opinii publicznej6.

Czy idee eugeniczne w istocie stanowi¹ zagro¿enie dla ludzkoœci? Czy nauka
kieruj¹ca swe zainteresowania ku poprawie kondycji gatunku ludzkiego mo¿e przy-
czyniaæ siê do jego zguby? Historia potwierdza powy¿sz¹ tezê. Dehumanizacja
zarzucana wspó³czesnej medycynie równie¿ stwarza podobne zagro¿enia. Medy-
cyna nie broni siê przed ideami eugenicznymi.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e zasadnicze argumenty przeciw eugenice nie po-
chodz¹ jednak z krêgu nauk biologicznych. Zgodnie z nimi, najwiêkszym dowodem
zdrowia spo³eczeñstwa jest jego zdolnoœæ do zapewnienia opieki jednostkom naj-
s³abszym. Tak wiêc nie umiejêtnoœæ eliminacji jednostek s³abszych, ale szacunek
dla ¿ycia, nawet tego niedoskona³ego winny decydowaæ o wielkoœci gatunku ludz-
kiego7.

Kolejna utopi¹ by³oby stwierdzenie, ¿e postêp w genetyce, a wraz z nim mo¿li-
woœci ponownego stosowania idei eugenicznych mo¿na zatrzymaæ. Nale¿y jednak
pamiêtaæ o tym, jak tragiczne w skutkach mog¹ byæ konsekwencje bezkrytyczne-
go stosowania z pozoru bezpiecznych i rozs¹dnych idei. Tym wiêksza uwaga i re-
fleksja winny byæ poœwiêcone ideom eugenicznym, bo one ju¿ ze swojego za³o¿enia
budz¹ powa¿ne, moralne w¹tpliwoœci.

6 Genetic screening, Ethical Issues, Nuffield Council, OB. Bioethics, December 1993, s. 75-81.
7 C. ̄ ekanowski,Nowa eugenika? (w) Bioetyczne problemy in¿ynierii genetycznej, Materia³y na

III Konferencjê Nauka na Prze³omie Wieków, Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin 2000, s.. 17-37.
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Abstract

Many societies were influenced by eugenic doctrines in the past. Eugenics is
often regarded as a subjects that belongs to the history. The author of the article
says that this opinion is not correct. Recent developments in genetics suggest that
previous consequences of introduction of eugenic doctrines must be remembered.
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Joanna Ko³acka
(Poznañ)

Ergonomia a ochrona pracy

Ergonomia jako nauka stosowana, czyli taka w której wypracowane przez er-
gonomiê zasady i zalecenia znajduj¹ zastosowanie w praktyce1, ma na celu dopa-
sowanie techniki do cz³owieka zarówno w pracy jak i poza ni¹, gdzie ma ci¹g³y
kontakt z obiektami technicznymi. Istnieje tak¿e relacja odwrotna, która zauwa¿a,
ze cz³owiek powinien dostosowywaæ siê do techniki w sposób niezagra¿aj¹cy jego
zdrowiu psychicznemu jak i fizycznemu.

Ergonomie mo¿na rozpatrywaæ w dwóch p³aszczyznach: poznawczej i prak-
tycznej. Praktycznym celem jest optymalizacja warunków pracy, aby uczyniæ pra-
cê bezpieczn¹, wygodniejsza i l¿ejsz¹; celem poznawczym jest rozpoznanie
psychofizjologicznych w³aœciwoœci cz³owieka2, oraz mo¿liwoœci dostosowania do
nich ca³ego œrodowiska pracy.

Ze wzglêdu na szereg zagadnieñ, jakimi zajmuje siê ergonomia, ma ona wiele
cech nauk humanistycznych, jej rozwój i stosowanie nie s¹ zatem uwarunkowane
tylko wymogami i sztywnymi kryteriami, bêd¹cymi czynnikami charakterystycz-
nymi nauk technicznych. Wykorzystanie regu³ i rozwi¹zañ ergonomicznych, a tym
samym rozwój in¿ynierii ergonomicznej jest uwarunkowany faktem prawid³owego
zapoznania siê z problematyk¹ i wdra¿aniem w dzia³alnoœæ praktyczn¹. Ekono-
miczne przedstawienie zastosowania zasad ergonomii w praktyce, poza wieloma
zale¿noœciami, jest jedn¹ z wielu prób udowodnienia i uœwiadomienia jak wa¿na
jest problematyka ergonomii w ¿yciu codziennym.

Badania podstawowe w dziedzinie ergonomii, z zakresu ró¿nych nauk o pracy
prowadzone s¹ dla stworzenia podstaw do stosowania ergonomii.

Dwa istotne pojêcia wyró¿niaj¹ce zainteresowania ergonomii to: system cz³o-
wiek-technika-otoczenie, oraz czynniki ludzkie w technice.

Pierwszy system skierowany jest na cz³owieka-technikê (maszynê), w którym
otoczenie wymaga rozpatrywania tego zwi¹zku jako z³o¿onej, funkcjonuj¹cej ca³o-
œci3, w której wiod¹ca rola nale¿y do cz³owieka. Efektywnoœæ funkcjonowania
systemu w ca³oœci zale¿y od tego, czy podczas tworzenia w³aœciwoœci tego syste-
mu zosta³y uwzglêdnione odpowiednie dla cz³owieka i maszyny, a w ich liczbie
ograniczenia i potencjalne mo¿liwoœci. Wa¿ne jest, aby projektowaæ zarówno ele-
menty systemu jak i relacje miêdzy nimi.

1 E. Kowal, Ekonomiczno-spo³eczne aspekty ergonomii, Warszawa-Poznañ 2002, s. 19.
2 S. Knapik, Ergonomia i ochrona pracy, Kraków 1996, s. 9.
3 W. Rybarczyk, Rozwa¿ania o ergonomii w gospodarce, Zielona Góra 2000, s. 20.
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Analizuj¹c ca³y system cz³owiek-technika-otoczenie, nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê
na drugie pojêcie wyró¿niaj¹ce zainteresowania ergonomii tzn. na w³aœciwoœci
uwarunkowane miejscem i rol¹ cz³owieka w tym systemie, czyli tak zwane czyn-
niki ludzkie. Chodzi tutaj o charakterystyki wiêzi cz³owieka i maszyny, oraz cz³o-
wieka i otoczenia w konkretnych warunkach ich wzajemnego wspó³dzia³ania,
w których funkcjonowanie ukierunkowane jest na wczeœniej za³o¿ony celu. Istot-
ne jest by ten system charakteryzowaæ ³¹cznie, czyli cz³owiek-maszyna-otocze-
nie4. Czêœæ techniczn¹ projektujemy czêsto technicznymi metodami, a do
uwzglêdnienia czynników ludzkich wystarcza intuicja i zdrowy rozs¹dek.

Badaj¹c relacjê cz³owiek-technika, musimy wczeœniej zapoznaæ siê z proble-
matyk¹ dotycz¹c¹:
· elementów informacyjno- sterowniczych,
· cech dynamicznych cz³owieka, który jest operatorem,
· obci¹¿enia fizycznego i psychicznego,
· ergonomii i bezpieczeñstwa pracy,
· urazowoœci przy pracy.

Uk³ad cz³owiek-maszyna jest podstawowym uk³adem, na jakim opiera siê er-
gonomia. Wystêpuje on w momencie, gdy cz³owiek obcuje z maszyn¹, lub gdy
zamiast maszyny ma inne narzêdzie do pracy. Wspomniany uk³ad ma do wykona-
nia 3 funkcje, tj.:
· funkcjê wejœcia
· funkcjê wyjœcia
· funkcjê operacyjn¹

Jasno wynika wiêc wzajemna zale¿noœæ5, ¿e cz³owiekowi podlega taki uk³ad,
który ma wejœcie-spostrzeganie, wyjœcie-sterowanie, oraz sprzê¿enie zwrotne,
wykazuj¹ce bezpoœrednie kontakty cz³owieka z technik¹ przez niego obs³ugiwan¹.

Wzajemn¹ zale¿noœæ mo¿na opisaæ na przyk³adzie obs³ugi dowolnej maszyny.
Do cz³owieka dociera z urz¹dzenia sygnalizuj¹cego informacja, któr¹ przetwarza
i w oparciu o ni¹ za pomoc¹ ruchu urz¹dzenia steruj¹cego kieruje okreœlonym pro-
cesem w maszynie. Ta z kolei przekazuje przebieg procesu w postaci informacji na
urz¹dzeniu sygnalizuj¹cym6.

Przy badaniu relacji cz³owiek-otoczenie, musimy poznaæ czynniki materialne,
które wystêpuj¹ w œrodowisku pracy takich jak: mikroklimat, py³y i gazy technicz-
ne, drganie, ha³as, oœwietlenie.

Uk³ad cz³owiek-otoczenie przedstawia w³aœciwoœci uwarunkowane w g³ównej
mierze miejscem i rol¹ cz³owieka w tym systemie. W³aœciwoœci te nosz¹ nazwê
czynników ludzkich, które przedstawiaj¹ wiêzi cz³owieka i otoczenia w konkret-

4 E. Kowal, Ekonomiczno-spo³eczne aspekty ergonomii, op. cit., s. 76-77.
5 E. Grandjem, Fizjologia pracy. Zarys ergonomii, Warszawa 1971, s. 48.
6 M. Trzeciak, Podstawy nauki o pracy, Radom 1985, s. 143.
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nych warunkach ich wspó³dzia³ania w systemie, którego funkcjonowanie ukierun-
kowane jest na osi¹gniêcie za³o¿onego celu.

Kompleksowa charakterystyka ergonomii, jasno przedstawia zagadnienia zwi¹-
zane z cz³owiekiem, operuj¹c w swej dzia³alnoœci œrodkami technicznymi w okre-
œlonym œrodowisku pracy. Przy analizowaniu pojêæ i terminów dotycz¹cych
ergonomii, ochrony pracy i BHP, traktujemy ka¿de z tych pojêæ jako wzajemn¹
relacjê w œrodowisku pracy.

Du¿y nacisk nale¿y po³o¿yæ na bli¿sze zaznajomienie siê z naukami o pracy,
które pozwol¹ na ustrze¿enie siê przed zagro¿eniami wystêpuj¹cymi w œrodowisku
pracy.

Jedna z nauk zajmuj¹ca siê badaniem obci¹¿enia fizycznego prac¹ to fizjologia
pracy, która odgrywa istotn¹ rolê w badaniach ergonomicznych. Potrzebne s¹ one,
aby opracowaæ praktyczne zalecenia co do sposobu wykonania pracy, oraz wa-
runków w jakich powinna przebiegaæ. Przedmiotem tych¿e badañ jest cz³owiek
jako ogniwo systemowe cz³owiek-maszyna-œrodowisko pracy. Fizjologia pracy ja-
sno okreœla, ¿e zespó³ mechanizmów wytwarzaj¹cych energiê, potrzebny jest do
wykonywania pracy za pomoc¹ miêœni. Obci¹¿enie prac¹ fizyczn¹ na stanowisku
pracy podlega podzia³owi, który uzale¿niony jest od charakteru pracy miêœni i ich
skurczom7.

 Badaniem obci¹¿enia psychicznego zajmuje siê psychologia pracy. Kolejna
nauka niezbêdna w badaniach ergonomicznych. Obci¹¿enie psychiczne cz³owie-
ka, zwi¹zane z wykonywaniem przez niego pracy wynika z psychicznej aktywno-
œci cz³owieka. Obci¹¿enie to dotyczy oœrodkowego uk³adu nerwowego, które
koordynuje dzia³anie wszystkich uk³adów i narz¹dów ustroju ludzkiego. Wraz z roz-
wojem automatyzacji i robotyzacji przemys³u, oraz z faktem zatrudniania coraz
wiêkszej liczby ludzi, przy obs³udze skomplikowanych œrodków technicznych, po-
wsta³ powa¿ny problem tak zwanego obci¹¿enia psychicznego cz³owieka w œrodo-
wisku pracy8. Jest to wa¿ne, gdy¿ z punktu widzenia dobra cz³owieka,
przeprowadzane badania mog¹ siê przyczyniæ do wydajnoœci pracy, a nie jej po-
gorszenia. Mo¿e siê tak natomiast zdarzyæ bez uprzedniej interwencji.

Istotny staje siê fakt, i¿ próbuj¹c porównaæ czy wykazaæ zwi¹zki b¹dŸ ró¿nice
ergonomii a ochrony pracy i BHP, musimy jasno okreœlaæ ka¿dego z osobna cha-
rakter.

Nasuwa siê pytanie: jakie funkcje ma spe³niaæ wiedza ergonomiczna, która
wi¹¿e siê z ochron¹ pracy i BHP? Doœæ istotne, gdy¿ ergonomia nie mo¿e istnieæ
bez bezpieczeñstwa i higieny pracy i odwrotnie. Ta œcis³a zale¿noœæ pokazuje, ze
nie ma ergonomii bez bezpiecznych warunków pracy, oraz fakt i¿ ergonomia nie
rozwinie siê je¿eli nie bêdzie bezpieczeñstwa pracy. Zgodnie z ide¹ ergonomii i jej
zastosowaniem, problemy bezpieczeñstwa i ochrony pracy traktowane s¹ nieroz-

7 E. Franus, Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii, Kraków 1992, s. 143.
8 J. Lewandowski, Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy w przedsiêbiorstwie, £ódŸ 2000, s. 84.
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³¹cznie, gdy¿ warunkiem jaki musi byæ spe³niony w œrodowisku pracy, to przede
wszystkim bezpieczeñstwo miejsca pracy9, a potem mo¿emy mówiæ o moderniza-
cji, wygodzie czy udoskonaleniu œrodowiska pracy.

Do uwolnienia cz³owieka od niebezpieczeñstw-zagro¿eñ, oraz do stworzenia
mu optymalnych warunków w œrodowisku pracy, wytyczone s¹ dwie metody. Pierw-
sza z nich to metoda bezpoœrednia – jawnie walczy z zagro¿eniami w sposób prak-
tyczny, czyli to ochrona pracy i BHP. Druga to metoda poœrednia, która polega na
naukowo-teoretycznym wsparciu w oparciu o ergonomiê. Rozwój cywilizacji tech-
nicznej przysparza cz³owiekowi wiele zagro¿eñ, st¹d wspomniane metody maj¹
wspólny cel i s¹ niezbêdne, gdy¿ wspólne dzia³ania mog¹ go w znacznym stopniu
uchroniæ.

Ergonomiczne ukszta³towanie œrodowiska pracy cz³owieka, zbiega siê z celami
ochrony pracy i BHP. Bezpieczeñstwo i higiena pracy, to zespó³ warunków za-
pewniaj¹cych wyeliminowanie lub maksymalnie ograniczenie ujemnego wp³ywu
œrodowiska pracy na organizm pracuj¹cych. Ochrona pracy, to zespó³ œrodków
i metod dzia³ania zawartych w aktach prawnych nak³adaj¹cych na zak³ad pracy
obowi¹zek kszta³towania warunków pracy, które zabezpieczaj¹ pracowników przed
zagro¿eniami dla ich ¿ycia i zdrowia w pracy i poza ni¹. Bezpieczeñstwo i higiena
pracy przestrzega przepisów i zasad ustalonych przez ochronê pracy10  Natomiast
jak¹ role odgrywa ergonomia w tym zwi¹zku? Przestrzeganie zasad i przepisów to
jedno, ale dok³adniejsze zastosowanie tych zasad to rola ergonomii.

Jak bowiem maj¹ siê przepisy ochrony pracy i BHP dotycz¹ce przyk³adowo
pracy przy promieniowaniu ultrafioletowym? Przepisy ochrony pracy i BHP naka-
zuj¹ ostro¿noœæ podczas wykonywanej pracy, odpowiednie wyposa¿enie na przy-
k³ad w specjalne okulary11, lecz rol¹ ergonomii bêdzie to jaki kszta³t, wielkoœæ,
zamocowanie bêd¹ mia³y okulary niezbêdne podczas pracy przy promieniowaniu
ultrafioletowym.

W odró¿nieniu od ergonomii, ochrona pracy i BHP opiera siê na przepisach
prawnych, które za niespe³nienie obowi¹zku nak³adaj¹ sankcje. Zapobiegaj¹c za-
gro¿eniom, które stanowi¹ domenê BHP i ochrony pracy poprzez zastosowanie siê
do rozwi¹zañ, które proponuje ergonomia ma istotny wp³yw na kszta³towanie œro-
dowiska pracy cz³owieka.

Analizuj¹c zwi¹zki zachodz¹ce pomiêdzy ergonomi¹, BHP, ochron¹ pracy, za-
uwa¿ymy ró¿ne powi¹zania.

 Pierwsz¹ cech¹ ³¹cz¹c¹ wy¿ej wymienione zagadnienia jest zapobieganie za-
gro¿eniom poprzez okreœlenie celu dzia³ania, a konkretnie zapobieganie niepotrzeb-
nym uci¹¿liwoœciom w œrodowisku pracy. Uci¹¿liwoœæ, któr¹ powinno siê eliminowaæ
poprzez stwarzanie bezpiecznych warunków pracy, które okreœlane s¹ w art. 213

9 A. P. Muhelmann, Zarz¹dzanie, produkcja, us³ugi, BHP, Warszawa 1995, s. 542.
10 W. Rybarczyk, Rozwa¿ania o ergonomii w gospodarce, op. cit., s. 73.
11 J. Olszewski, Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Poznañ 1997, s. 26.
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Kodeksu Pracy12, przyczyniaj¹ siê do ochrony pracownika przed nara¿aniem ¿ycia lub
zdrowia, a tak¿e powinny zminimalizowaæ wypadki, oraz rozwój chorób zawodowych.
Ukszta³towanie powy¿szego zwi¹zku ma na celu pokazanie, ¿e unikanie zagro¿eñ,
stanowi¹cym domenê BHP i ochrony pracy13, jest nie tylko ustawowym obowi¹z-
kiem. Samo zabezpieczenie w po³¹czeniu i pe³nym zastosowaniu rozwi¹zañ ergono-
micznych, ukszta³tuje formê, która bêdzie zabezpieczaæ przed uci¹¿liwoœciami.

Analizuj¹c zadania s³u¿¹ce do realizacji celu zauwa¿amy, i¿ bezpieczeñstwo
i higiena pracy oraz ergonomia wykazuj¹ brak zwi¹zku w stosunku do zadañ, ma-
j¹cych zrealizowaæ wyznaczony cel. Jedynie w koñcowych celach zachodzi zwi¹-
zek BHP i ochrony pracy dotycz¹cy wyp³aty odszkodowañ za wypadki, zapewnienie
bezp³atnej opieki lekarskiej, a tak¿e ochrona osób zatrudnionych przy pracach przy-
musowych (skazani, wojsko).

Przygl¹daj¹c siê metodom badawczym spostrzegamy, ¿e miêdzy nimi a ergo-
nomi¹ zachodzi silny zwi¹zek. Ochrona pracy ma niewielki udzia³ podczas okreœla-
nia wp³ywów ró¿nych czynników na organizm, a tak¿e podczas ustalania stê¿eñ
substancji szkodliwych.

Miêdzy metodami pomiarowymi zachodzi zwi¹zek z ochron¹ pracy, która uczest-
niczy we wszystkich metodach badawczych. Œrodki i sposób dzia³ania w wiêkszo-
œci przyk³adach przedstawiaj¹ zwi¹zek ochrony pracy i BHP. Zauwa¿alny jest
brak jakiegokolwiek zwi¹zku z ergonomi¹.

Metody ocen przedstawiaj¹ zwi¹zek ergonomii i w ma³ym stopniu ochrony pra-
cy, do której nale¿eæ bêdzie ankietyzacja.

Zwi¹zki jak i ró¿nice wed³ug tabeli ukszta³towane s¹ w ró¿norodny sposób.
Dlatego te¿ ergonomia to nauka, a ochrona pracy to praktyka. Ergonomia wspo-
maga dzia³ania praktyczne ochrony pracy i BHP. Mowa tutaj o bezpieczeñstwie,
które stanowi podstawê, dopiero w dalszej czêœci mo¿na mówiæ o wygodzie czy
udoskonaleniu stanowiska s³u¿¹cego do wykonywania okreœlonej pracy. Idea opty-
malizacji jaka przyœwieca ergonomii, jak i bezpoœrednia walka z zagro¿eniami, któ-
rymi zajmuje siê ochrona pracy, zyskuj¹ wielokrotnie wiêcej w momencie
wspó³dzia³ania czy po³¹czenia ani¿eli kompletnej izolacji.

Rozpatruj¹c ró¿ne kwestie zwi¹zków i ró¿nic ergonomii z ochron¹ pracy oraz
BHP, nale¿y pamiêtaæ, ¿e Ÿród³em jej poznania i weryfikowanie poprawnoœci dzia-
³añ ergonomicznych jest praktyka, ale wyznacznikiem tych czynnoœci jest teoria.
Dlatego te¿ w celu programowania zasad ergonomii oraz zwiêkszania efektywno-
œci badañ teoretycznych i dokonañ praktycznych konieczne by³o zobrazowanie
przyk³adowych zwi¹zków i ró¿nic zachodz¹cych w œrodowisku pracy cz³owieka.

Ergonomia czerpie wiedzê z teoretycznego i praktycznego dorobku nauk szcze-
gó³owych14, rozwi¹zuj¹c tym samym teoretyczne i praktyczne problemy pojawia-
j¹cych siê w relacji cz³owieka i œrodków technicznych.
12 B. £ój, T. Sojka, Samorz¹dowe prawo pracy, Zielona Góra 2002, s. 48.
13 J. Olszewski, Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, op. cit., s. 27.
14 E. Tytyk, Projektowanie ergonomiczne, Warszawa-Poznañ 2001, s. 32.
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Ochrona pracy, bezpieczeñstwo i higiena pracy oraz ergonomia s¹ pojêciami
bardzo zró¿nicowanymi pod wzglêdem wzajemnych relacji. Wykazane zwi¹zki jak
i ró¿nice zachodz¹ce miêdzy nimi pokazuj¹ wspóln¹ ideê ³¹cz¹c¹ ich dziedziny. T¹
ide¹ jest zabezpieczenie zdrowia i ¿ycia cz³owieka15, który wykonuje pracê w okre-
œlonym œrodowisku. Troska o zdrowie i dobre samopoczucie cz³owieka, który musi
wspó³graæ ze œrodkami technicznymi (narzêdzia, maszyny, pojazdy, sprzêty, apara-
ty, i inne urz¹dzenia techniczne) sprawia, ¿e ergonomia, która przeciwdzia³a two-
rzeniu zagro¿eñ (dzia³ania profilaktyczne), nie rozwinie siê, je¿eli nie bêdzie
zapewnione bezpieczeñstwo i higiena pracy, a tak¿e ochrona bezpiecznych warun-
ków pracy.

Bacz¹c na wzgl¹d wa¿noœci kryterium jakim jest bezpieczeñstwo kszta³tuj¹ce
warunki pracy niewskazane jest oddzielanie ergonomii od BHP i ochrony pracy.

Istotny staje siê fakt, i¿ nie nale¿y zapominaæ po co zosta³a powo³ana do ¿ycia
ergonomia. Jako wspó³czesna dziedzina dzia³aj¹ca na bazie pal¹cych problemów
bezpieczeñstwa w miejscach wykonywania pracy, potwierdzi³a s³usznoœæ jak¹ jest
potrzeba rozwijania dzia³alnoœci w zakresie BHP16.

Aby osi¹gniêcia ergonomii g³êbiej wnika³y do przedsiêbiorstw, konieczne staje
siê za³o¿enie œcis³ej i ci¹g³ej wspó³pracy pomiêdzy wszystkimi dziedzinami aktyw-
noœci ¿yciowej cz³owieka, obiektami materialnymi, systemami informacyjnymi, a tak-
¿e szerokim wykorzystaniem i zastosowaniem nauk o bezpieczeñstwie higieny pracy
ze szczególnym akcentem na ochronê pracy17.

Ergonomia a ochrona pracy i BHP pojêcia, które dla dobra optymalizacji pracy
powinny z sob¹ œciœle wspó³graæ. Rozszerzaj¹c obszar wzajemnych uwarunko-
wañ zauwa¿amy, i¿ w œrodowisku w którym cz³owiek prowadzi dzia³alnoœæ zawo-
dow¹, konieczne staje siê zapewnienie odpowiednich warunków podyktowanych
wymogami bezpieczeñstwa i higieny pracy. Dlatego wspomniane pojêcia nie po-
winny byæ analizowane jako niespójne pojedyncze jednostki w œrodowisku w któ-
rym cz³owiek wykonuje pracê.

Obserwuj¹c procesy rozwi¹zañ ergonomicznych w wielu podzia³ach zarówno
w dziedzinie techniki oraz organizacji warunków pracy, szczególnie w odniesieniu
podstawowych kryteriów oceny bezpieczeñstwa i higieny pracy, mo¿na stwierdziæ
¿e g³ównym czynnikiem powoduj¹cym postêp ergonomiczny jest aspekt ekono-
miczny.

Przedstawione t³umaczenia optymalizacji pracy (optymalizacja uk³adów cz³o-
wieka z obiektami technicznymi) w definicjach ergonomii zwi¹zane œciœle z prak-
tycznym zastosowaniem rozwi¹zañ zgodnych z zasadami ergonomii, nie jest
dostatecznie i wystarczaj¹co przenoszone na grunt ekonomicznych podstaw funk-
cjonowania przedsiêbiorstw. Umiejêtne powi¹zanie wszystkich elementów prak-

15 E. Franus, Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii, op. cit., s. 131.
16 J. Kania, Metody ergonomiczne, Warszawa 1980, s. 80.
17 E. Górska, Ergonomia, Warszawa 2002, s. 15.
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tycznego zastosowania rozwi¹zañ ergonomicznych z elementami ochrony pracy
i BHP, wydaje siê jednym z najistotniejszych i najbardziej skutecznych sposobów
respektowania w praktyce osi¹gniêæ nauki, jak¹ jest ergonomia. W celu podkre-
œlenia ró¿nych praktycznych aspektów ergonomii, a konkretnie g³ównej roli w eko-
nomicznym pojêciu do optymalizacji efektów pracy, sformu³owano wiele ujêæ
charakteryzuj¹cych ergonomie i jej wszystkie dyscypliny sk³adowe. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e pe³ne wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci ergonomii, mo¿e nast¹piæ
jedynie w asyœcie pojêæ bez których ergonomia nie mo¿e istnieæ, a konkretnie
w praktyce nie jest mo¿liwe jej ca³kowite zastosowanie.

Podsumowuj¹c nale¿y wskazaæ, ¿e ergonomia, ochrona pracy, a tak¿e bezpie-
czeñstwo i higiena pracy to niezbêdne czynniki wzajemnie ze sob¹ wspó³graj¹ce
i uzupe³niaj¹ce siê w prawid³owo funkcjonuj¹cym przedsiêbiorstwie.

Abstract

The aim of the present article is to charakterize ergonomy, work protection,
work safety and hygiene, as essential factors in correctly functioning company.
The article gives a description of the relations betwen ergonomy work protection,
work safety and hygiene, as well as their interactions in the work enviroment.

Ergonomia a ochrona pracy
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Recenzje i sprawozdania

Janusz Mariañski, Miêdzy sekularyzacj¹ i ewangelizacj¹, Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, ss. 578

(recenzja – Adam Czabañski)

Recenzowana publikacja podnosi donios³y problem wartoœci prorodzinnych
w œwiadomoœci m³odzie¿y szkó³ œrednich w Polsce. Jest to zagadnienie wa¿ne,
poniewa¿ rzutuje na przysz³e pe³nienie ról rodzinnych przez owych m³odych ludzi.

Mimo wzrostu liczby konkubinatów oraz zwi¹zków typu LAT (Living Apart
Together) zdecydowana wiêkszoœæ Europejczyków uznaje rodzinê za bardzo wa¿n¹
wartoœæ, oraz nie uznaje ma³¿eñstwa za instytucjê przestarza³¹.

Podkreœlaj¹c fakt przemian funkcji spe³nianych przez rodzinê, Autor wskazuje
na wzrost znaczenia tych funkcji, które ³¹cz¹ siê z dobrowolnym wyborem a nie
z przymusem (s. 22). Wspó³czesny cz³owiek przywi¹zuje szczególn¹ zatem wagê
do poczucia autonomii.

Praca ks. prof. dr hab. Janusza Mariañskiego sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów.
Ca³oœæ poprzedza wstêp a wieñczy zakoñczenie. W aneksie umieszczono kwe-
stionariusz ankiety.

W pierwszym rozdziale Autor prezentuje teorie przemian wartoœci prorodzin-
nych. Zwraca uwagê na dokonuj¹c¹ siê sekularyzacjê spo³eczeñstwa i rodziny
a tak¿e zaawansowane procesy indywidualizacji. Nale¿y podkreœliæ g³êbiê doko-
nywanych przez Autora analiz wykraczaj¹cych znacznie poza mikrostrukturalny
wymiar rodziny. Procesy sekularyzacji i indywidualizacji kszta³tuj¹ powszechnie
oczekiwania co do jakoœci ¿ycia rodzinnego. O ile niegdyœ rodzina by³a nastawiona
na trwanie, o tyle wspó³czeœnie poszczególni jej cz³onkowie pragn¹ czerpaæ dla
siebie satysfakcjê z ¿ycia rodzinnego. Si³¹ rzeczy w momencie pojawienia siê pro-
blemów, rozwijaj¹ siê na wiêksz¹ ni¿ dot¹d skalê konflikty ma³¿eñskie i rodzinne.
Autor dochodzi do takich wniosków dopiero jednak w pi¹tym rozdziale (s. 396).
Na uwagê zas³uguj¹ przedstawione w pierwszym rozdziale pracy teorie ewangeli-
zacji rodziny, w których uwidacznia siê nauka Jana Paw³a II.

Pierwszy rozdzia³ stanowi t³o do dalszych rozwa¿añ nad przemianami rodziny.
Autor zauwa¿a, ¿e „Konkurencyjnoœæ zsekularyzowanych, zindywidualizowanych
(postmodernistycznych) oraz chrzeœcijañskich modeli i wzorców ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego jest szczególnie widoczna w spo³eczeñstwie polskim, w którym religij-
noœæ i wiêŸ z Koœcio³em jest o wiele bardziej ¿ywotna ni¿ w krajach zachodnich.
Zak³adamy, ¿e zmiany w œwiadomoœci prorodzinnej bêd¹ zaznaczaæ siê wyraŸniej
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w pokoleniu m³odych Polaków, zw³aszcza m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach œred-
nich” (s. 139).

Rozdzia³ drugi zawiera rozwa¿ania nad wartoœciami prorodzinnymi jako przed-
miotem badañ socjologicznych. Przedstawiono w nim tak¿e problem, hipotezy ba-
dawcze oraz cechy spo³eczno-demograficzne i religijne badanych. W badaniach
objêto analiz¹ 2256 uczniów szkó³ œrednich z siedmiu miast i miejscowoœci.

W kolejnych rozdzia³ach J.Mariañski umiejêtnie ³¹czy prezentacjê danych z w³a-
snych badañ empirycznych, z doniesieniami z badañ CBOS oraz z ustaleniami
licznych autorów polskich i niemieckich. Obszar dokonywanych analiz jest szcze-
gólnie zró¿nicowany. Dziêki temu uzyskuje siê wieloaspektowy ogl¹d problemu.

Rozdzia³ trzeci – „Rodzina w ogólnym systemie wartoœci”, zawiera nastêpuj¹-
ce zagadnienia szczegó³owe:
· Rodzina jako wartoœæ naczelna
· Rodzina wœród wartoœci ¿ycia codziennego
· Partnerstwo contra ma³¿eñstwo
· Modele ma³¿eñstwa jako wyraz uznawanych wartoœci
· Planowana liczba dzieci w rodzinie jako wartoœæ

Autor opisuj¹c odniesienia m³odzie¿y do alternatywnych wobec ma³¿eñstwa
i rodziny zwi¹zków nieformalnych zauwa¿a, ¿e „m³odzi ludzie s¹ sk³onni podtrzy-
mywaæ przekonanie o wa¿noœci ma³¿eñstwa w swoim ¿yciu, a kohabitacja nie jest
w Polsce form¹ konkurencyjn¹ czy zagra¿aj¹c¹ rodzinie” (s. 218). Z badañ wyni-
ka ponadto, ¿e kohabitacja stanowi dla wiêkszoœci m³odzie¿y zaledwie wstêp do
ma³¿eñstwa. Okazuje siê tak¿e, ¿e badana m³odzie¿ czêœciej odnosi siê z dezapro-
bat¹ do prostytucji ni¿ do homoseksualizmu oraz przedma³¿eñskich stosunków sek-
sualnych (s. 286). Wœród m³odzie¿y nastêpuje spo³eczna akceptacja rozpoczynania
stosunków seksualnych w okresie przedma³¿eñskim oraz stopniowe odchodzenie
od norm zalecanych w tej gestii przez Koœció³ (s. 296).

Rozdzia³ czwarty skupia siê na wartoœciach prorodzinnych w kontekœcie ¿ycia
seksualnego. Autor prezentuje miêdzy innymi stosunek m³odzie¿y do wspó³¿ycia
seksualnego, postawy wobec homoseksualizmu i prostytucji, pogl¹dy na temat zna-
czenia ¿ycia seksualnego w ma³¿eñstwie oraz kompetencji Koœcio³a w sprawach
moralnoœci ma³¿eñsko-rodzinnej.

W rozdziale pi¹tym J.Mariañski opisuje pogl¹dy m³odzie¿y szkó³ œrednich na
temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, szacunku dla ¿ycia, eutanazji, wiernoœci
ma³¿eñskiej, nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa, sakralnego charakteru ma³¿eñstwa i ro-
dziny jako wartoœci.

W ostatnim szóstym rozdziale Autor prezentuje dokonane przez m³odzie¿ oceny
rodziny pochodzenia jako wartoœci. Ocenie tej podlega dom rodzinny, rodzice, obo-
wi¹zki wzajemne rodziców i dzieci, ci¹g³oœæ i zmiana w przekazie wartoœci rodzin-
nych, style wychowania w rodzinie oraz cele, metody i techniki wa¿ne w wychowaniu
dzieci.

Adam Czabañski



221

W zakoñczeniu Autor zauwa¿a, ¿e „Pomimo zaznaczaj¹cych siê bardzo regu-
larnie korelacji religijnoœci i wartoœci prorodzinnych zaznacza siê „rozziew” pomiê-
dzy doktryn¹ moraln¹ Koœcio³a a osobiœcie uznawanymi wartoœciami prorodzinnymi
w dziedzinie moralnoœci ma³¿eñsko-rodzinnej /.../ Nawet w tak podstawowych
kwestiach, jak poszanowanie ludzkiego ¿ycia pogl¹dy m³odzie¿y szkolnej s¹ zró¿ni-
cowane i tylko nieznaczna jej wiêkszoœæ optuje za jego nienaruszalnoœci¹ od po-
czêcia do naturalnej œmierci /.../ Klimat permisywizmu moralnego rozszerza siê
w postawach ¿yciowych m³odzie¿y szkolnej” (s. 492).

Janusz Mariañski unika odpowiedzi na pytanie o przysz³y aksjologiczny kszta³t
m³odego pokolenia Polaków. Badania bêd¹ce podstaw¹ recenzowanej pracy nie
uprawniaj¹ do wysuwania futurystycznych wniosków.

Warte podkreœlenia jest zdanie, ¿e „Uproszczeniem by³oby stwierdzenie, ¿e
wszystkie deklarowane przez m³odych ludzi wartoœci prorodzinne i preferencje
w myœleniu o rodzinie ukszta³towa³y siê pod wp³ywem transformacji systemowej.
W du¿ym stopniu zmiany w ich œwiadomoœci moralnej zosta³y wywo³ane przez
ogólniejsze tendencje, zwi¹zane z szerszymi procesami cywilizacyjnymi i kulturo-
wymi” (s. 496).

Mimo odchodzenia m³odzie¿y od chrzeœcijañskiej wizji ¿ycia rodzinnego i rodzi-
ny, to i tak w œwiadomoœci zbiorowej m³odzie¿y szkolnej znaczenie rodziny posiada
wysok¹ rangê.

Ksi¹¿ka ks. prof. dr hab. Janusza Mariañskiego zawiera obszern¹ bibliografiê
(796 pozycji), zawieraj¹c¹ tak¿e szczególnie du¿o Ÿróde³ niemieckich, co dodatko-
wo podnosi jej i tak wysok¹ wartoœæ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e publikacja ta zas³uguje na zauwa¿enie przez wszystkie
œrodowiska stykaj¹ce siê w swojej pracy zawodowej z m³odzie¿¹. Niew¹tpliwie
literatura socjologiczna wzbogaci³a siê o dzie³o o nieprzeciêtnych walorach nauko-
wych. Istnieje du¿e spo³eczne zapotrzebowanie na kontynuacje badañ moralnoœci
m³odzie¿y polskiej w przysz³oœci. To byæ mo¿e pozwoli ustaliæ, czy przemiany mo-
ralnoœci wœród m³odych Polaków przebiegaj¹ nadal zgodnie z ogólnoeuropejskimi
trendami (tylko z kilkuletnimi opóŸnieniami), czy te¿ obserwujemy przemiany zu-
pe³nie oryginalne, modelowane jakimiœ czynnikami rodzimymi.

Janusz Majewski, Miêdzy sekularyzacj¹ i ewangelizacj¹...
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Janusz Mariañski, Religijnoœæ spo³eczeñstwa polskiego
w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej,

Zak³ad Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2004, ss. 481.
(recenzja – Adam Czabañski)

Ksi¹¿ka ks. prof. dr hab. Janusza Mariañskiego porusza temat fundamental-
nych przemian religijnoœci spo³eczeñstwa polskiego. Problem to wa¿ny, poniewa¿
wprost wynikaj¹cy z szerokiego nurtu przemian stylów ¿ycia w spo³eczeñstwie,
które doœwiadcza skutków wielkiej transformacji systemowej. Cech¹ wspó³cze-
snej cywilizacji, w której zawiera siê Europa, jest niebywa³y rozwój noœników in-
formacji, co sprawia, ¿e nie tylko Stary Kontynent, ale i ca³y œwiat staje siê globaln¹
wiosk¹. Zagadnienie dyfuzji kulturowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wzor-
ców religijnoœci, w sposób wielowymiarowy zosta³o przedstawione w omawianej
publikacji.

Autor odwo³a³ siê do licznych materia³ów empirycznych pochodz¹cych ze so-
cjologicznych badañ realizowanych w ostatniej dekadzie XX wieku i na pocz¹tku
XXI wieku. Badania te by³y realizowane w ró¿nych miastach (Bia³ystok, Gdañsk,
Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznañ, Warszawa, Wroc³aw). Wœród
zebranych materia³ów znalaz³y siê równie¿ wyniki sonda¿y opinii publicznej (CBOS,
OBOP, OPINIA, PENTOR, Gfk Polonia, PGSS).

Istotnym novum w omawianej pracy stanowi ujêcie przemian religijnoœci pol-
skiego spo³eczeñstwa w perspektywie integracji europejskiej. Autor w pracy wie-
lokrotnie odnosi³ siê do cennych materia³ów porównawczych dotycz¹cych badañ
10 krajów Europy œrodkowo – Wschodniej oraz wybranych krajów Europy Za-
chodniej.

Praca z³o¿ona jest z szeœciu rozdzia³ów. W rozdziale pierwszym Autor analizo-
wa³ religijnoœæ jako przedmiot badañ socjologicznych (s. 29-122). Rozwiniête tu
zosta³y rozwa¿ania nad socjologiczn¹ definicj¹ religii i religijnoœci (od definicji E. Dur-
kheima po N. Luhmanna i N. Goodmana). Podjêto tak¿e w tym rozdziale rozwa¿a-
nia o modernistycznej teorii sekularyzacji oraz o drugiej (ponowoczesnej)
sekularyzacji. Wa¿nym fragmentem tego rozdzia³u jest przedstawienie religijnoœci
Europy w ujêciu Jana Paw³a II. Zasadnicz¹ czêœæ rozdzia³u wieñcz¹ spo³eczne
diagnozy dotycz¹ce spo³eczno – kulturowego kontekstu religijnoœci w Polsce.

Rozdzia³ drugi porusza problemy autoidentyfikacji wyznaniowych i religijnych
(s. 123-176). Jak zauwa¿a Autor: „Je¿eli przyjmiemy ogólny wskaŸnik autodekla-
racji religijnych w spo³eczeñstwie polskim na 90 %, wówczas jest on wyraŸnie
wy¿szy ni¿ w Europie. /.../ W Polsce znacznie wiêcej jest wierz¹cych, nieco mniej
ateistów i wyraŸnie mniej obojêtnych, zdystansowanych wobec religii, niezdecydo-
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wanych i agnostyków /.../ Na pocz¹tku XXI wieku Koœció³ katolicki w Polsce nie
traci wyraŸnie kontroli nad ¿yciem religijnym jednostek i grup spo³ecznych” (s. 176).

Rozdzia³ trzeci dotycz¹cy praktyk religijnych wype³niony jest szczegó³owymi
wynikami badañ empirycznych (s. 177-248). Autor skrupulatnie porównywa³ w nim
udzia³ w praktykach religijnych poszczególnych spo³eczeñstw europejskich. Z tej
analizy wynika, ¿e w spo³eczeñstwie polskim swoist¹ norm¹ kulturow¹ jest przy-
nale¿noœæ do Koœcio³a katolickiego i chocia¿by minimalne realizowanie praktyk
religijnych (s. 247).

W rozdziale czwartym opisany zosta³ parametr intelektualny (poznawczy) i wie-
rzeniowy (ideologiczny). Autor zauwa¿a, ¿e pewne minimum wiedzy religijnej jest ko-
nieczne, aby przyj¹æ wiarê i j¹ wyznawaæ. Wed³ug socjologicznych obserwacji w wiedzy
o religii katolickiej istnieje wiele luk. Jak pisze Autor: „/.../ w Polsce wiêcej jest osób
deklaruj¹cych wiarê ni¿ tych, którzy wiedz¹, w co wierz¹. /.../ Tak¿e masowa katechi-
zacja w szkole przynosi ograniczone efekty, wiêksze zapewne w ruchach i wspólno-
tach religijnych oraz w stowarzyszeniach katolickich” (s. 252).

Zdaniem J. Mariañskiego selektywne postawy wobec katolickich dogmatów
obserwuje siê u oko³o trzeciej czêœci katolików i oko³o po³owy m³odzie¿y polskiej.
„Wielu wierz¹cych nie odczuwa oporów, by do swojego systemu chrzeœcijañskie-
go w³¹czyæ tezy o zupe³nie innej proweniencji (np. tezê o reinkarnacji) /.../ Rzeczy-
wiste wierzenia religijne przesuwaj¹ siê w obszar pewnej nieokreœlonoœci. Wiara
przeplata siê ze zw¹tpieniem, pewnoœæ z niepewnoœci¹, co – przynajmniej poœred-
nio – sprzyja subiektywizacji wiary. Szerzy siê przekonanie, ¿e wszystkie religie
b³¹dz¹ w ciemnoœci, albo ¿e wszystkie ich wypowiedzi s¹ symbolami tego, co jest
ca³kowicie niepoznawalne. Deklarowana ogólna wiara religijna nie wyklucza wa-
hañ, znaków zapytania, dwuznacznoœci, a nawet nieortodoksyjnoœci. Czêœæ katoli-
ków odczuwa trudnoœci w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg, kim jest
Jezus Chrystus, dlaczego czcimy Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê” (s. 302-303). Autor
podkreœla, ¿e owe selektywne postawy wobec religii i Koœcio³a s¹ przejawem
postêpuj¹cej deinstytucjonalizacji. Selektywnoœæ ta zdaniem J. Mariañskiego zw³asz-
cza w warunkach polskich, wynika z niewiedzy, z zaniedbania lub fasadowoœci.
Nie jest ona zwykle konsekwentna i czêsto prowadzi do ukszta³towania dystansu
wobec religii zinstytucjonalizowanej, a wiêc nie powoduje procesów indywiduali-
zacji, czy wrêcz prywatyzacji religii.

W ostatnim podrozdziale rozdzia³u czwartego Autor przedstawi³ postawy wo-
bec wiary i praktyk parareligijnych. Powo³uje siê przy tym na badania dokonane
w krajach Europy Zachodniej a tak¿e (co szczególnie mo¿e nas zainteresowaæ) na
badania sonda¿owe zrealizowane w Polsce w latach 1991-1998 przez Instytut Sta-
tystyki Koœcio³a Katolickiego SAC. Badaj¹c wiarê i praktyki parareligijne wœród
Polaków stwierdzono, ¿e dwie trzecie badanych nie wierzy w ¿adne substraty
religii. Na podstawie dokonanych analiz J. Mariañski twierdzi, ¿e: „Znacznie czê-
œciej Polacy wierz¹ w parareligiê, ni¿ j¹ praktykuj¹ (24,5% wobec 6,3%) /.../ Bar-
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dziej pozytywn¹ aprobatê zyskuj¹ takie œrodki parareligijne, jak: uzdrowienia, psy-
choterapia i bioenergoterapia” (s. 311-312).

Konkluduj¹c t¹ czêœæ ksi¹¿ki Autor zauwa¿a, ¿e nadal jeszcze wiêkszoœæ cz³on-
ków Koœcio³a katolickiego w Polsce przyjmuje bez ¿adnych zastrze¿eñ nauczanie
wiary swojego Koœcio³a. Jeœli pojawiaj¹ siê dysonanse miêdzy deklarowanymi
postawami a teoretycznymi za³o¿eniami katolicyzmu, to odnosz¹ siê one do spraw
eschatologicznych (wiara w ¿ycie pozagrobowe, zmartwychwstanie cia³, istnienie
nieba i piek³a). Oznacza to, ¿e czêœæ Polaków s³abo rozumie pojêcie „¿ycie wiecz-
ne” (s. 319).

Rozdzia³ pi¹ty dotyczy postaw i zachowañ moralnych. Na pocz¹tku Autor przed-
stawi³ g³ówne orientacje moralne Polaków. „W œwietle badañ socjologicznych mo¿na
twierdziæ, ¿e moralnoœæ wiêkszoœci Polaków nie ma charakteru pryncypialnego /
.../ Przywi¹zanie do ogólnych, uniwersalnych wartoœci i norm ma ograniczony cha-
rakter. Normy s¹ wzglêdne, to znaczy jednostka czuje siê z nimi zwi¹zana w zale¿-
noœci od okreœlonej sytuacji. Czêœæ ludzi nie wie, jak w nowych i zmiennych
sytuacjach spo³ecznych powinno wygl¹daæ zastosowanie ogólnych zasad etycz-
nych, w jakich przypadkach jest ono w³aœciwe, w jakich zaœ niew³aœciwe” (s. 326).
Œwiadczy to o panuj¹cym w kulturze moralnej Polaków stanie anomii. St¹d u znacznej
czêœci badanych pojawiaj¹ siê postawy kompromisowe, poœrednie bêd¹ce noœni-
kami wartoœci moralnych „œredniego zasiêgu”.

W dalszej czêœci tego rozdzia³u podjêto zagadnienia szczegó³owe:
· Dekalog jako podstawa moralnoœci
· moralnoœæ ma³¿eñsko – rodzinna
· autorytet Koœcio³a a indywidualne sumienie

Warto d³u¿ej zatrzymaæ siê nad problemem przestrzegania Dekalogu w polskim
spo³eczeñstwie. Jak wynika z wielu badañ empirycznych Dekalog bêd¹cy kodyfi-
kacj¹ podstaw moralnych dla ca³ej ludzkoœci nie jest powszechnie akceptowany
w polskim spo³eczeñstwie. Zw³aszcza w odniesieniu do m³odzie¿y „mo¿na mówiæ
nawet o pewnym kryzysie” (s. 340).

Z badañ wy³ania siê obraz Polaków nie uznaj¹cych wszystkich przykazañ De-
kalogu za szczególnie wi¹¿¹ce. „Najbardziej uznawane za wi¹¿¹ce s¹ trzy przyka-
zania „moralne” (V, IV, VII), nieco mniej przykazania „seksualne” (VI, IX) oraz w
jeszcze mniejszym stopniu przykazania „religijne” (II, III)” (s. 336).

Wed³ug J. Mariañskiego aprobata Dekalogu by³a odmienna w poszczególnych
kategoriach spo³eczno – demograficznych. „Wy¿sz¹ aprobat¹ charakteryzowa³y
siê kobiety, osoby starsze, ¿yj¹ce w zwi¹zkach ma³¿eñskich sakramentalnych lub
bêd¹ce w stanie wdowim, z wykszta³ceniem podstawowym lub wy¿szym, rolnicy,
emeryci, renciœci i gospodynie domowe, mieszkañcy wsi lub mieszkaj¹cy w mia-
stach do 100 tyœ. mieszkañców” (s. 337).

Z badañ okaza³o siê ponadto, ¿e najni¿szy poziom uznania Dekalogu (poni¿ej
75% aprobaty) reprezentowany by³ przez osoby w wieku 18-25 lat (czêsto uczniów),

Janusz Majewski, Religijnoœæ spo³eczeñstwa polskiego...
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osoby bêd¹ce w stanie wolnym lub rozwiedzione, o bardzo z³ej sytuacji material-
nej.

W ostatnim szóstym rozdziale J. Mariañski rozwa¿a now¹ religijnoœæ w i poza
Koœcio³em. W tej czêœci pracy znalaz³y siê interesuj¹ce uwagi Autora na temat
nowych ruchów religijnych w Koœciele katolickim i poza nim. Fascynuj¹ce s¹ rów-
nie¿ rozwa¿ania dotycz¹ce przysz³oœci religii i Koœcio³a w spo³eczeñstwie polskim.
J. Mariañski wskazuj¹c na rozmaite scenariusze przysz³oœci za ¿adnym nie opo-
wiada siê w sposób bezwzglêdny. Szczególnie cenna jest uwaga Autora, ¿e: „Przy-
sz³a spo³eczna postaæ religii i Koœcio³a nie jest znana, a wszelkie prognozy s¹ zbyt
ryzykowne. W rozwój spo³eczny Koœcio³a s¹ wpisane zarówno zmiany ewolucyj-
ne, jak i nag³e, o charakterze skokowym. Socjolog z kolei nie chce byæ futurolo-
giem czy prorokiem szkicuj¹cym subiektywne wizje ¿ycia religijno – koœcielnego,
jakiœ obraz Koœcio³a pobo¿nych ¿yczeñ, czy obraz kontrastowy do sytuacji obec-
nej. Wie on doskonale, ¿e proste ekstrapolacje aktualnych tendencji s¹ doœæ czêsto
zawodne. Socjolog zwi¹zany z Koœcio³em raczej zastanawia siê nad tym, jak zmie-
niaæ œwiadomoœæ religijn¹ i prokoœcieln¹ cz³onków Koœcio³a, jak przekszta³caæ struk-
tury koœcielne, by by³y one bardziej funkcjonalne w przysz³oœci, jak¹ drog¹ powinien
iœæ Koœció³ jutra” (s. 416).

W zakoñczeniu swojej obszernej pracy J. Mariañski wyrazi³ przypuszczenie, ¿e
w zsekularyzowanej Europie, Polska pozostanie „przypadkiem szczególnym”, ¿e
religia bêdzie nadal odgrywa³a znacz¹c¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym.

Ca³¹ ksi¹¿kê nale¿y oceniæ bardzo wysoko, poniewa¿ bogata jej zawartoœæ
œwiadczy o tym, ¿e karko³omna próba socjologicznej syntezy religijnoœci spo³e-
czeñstwa polskiego w perspektywie europejskiej uwieñczona zosta³a sukcesem.
Ksi¹¿kê mo¿na poleciæ, tak¿e ze wzglêdu na wyj¹tkowo wnikliwe i g³êbokie anali-
zy poparte olbrzymi¹ erudycj¹ Autora.
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Studia Politologiczne vol. 6 Polska scena polityczna. Kampanie
wyborcze, pod redakcj¹ Ewy Pietrzyk-Zieniewicz,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, ss. 356.

(recenzja – Krzysztof Prêtki)

Recenzowana publikacja pod tytu³em „Polska scena polityczna. Kampanie
wyborcze” przygotowana pod redakcj¹ Ewy Pietrzyk-Zieniewicz jest szóstym
wydawnictwem z serii „Studiów Politologicznych” Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.

Karol Modzelewski w rozmowie z Andrzejem Zieniewiczem pod tytu³em „Pu-
ste miejsce po lewicy” charakteryzuje sytuacjê polityczn¹ w Polsce w kontekœcie
spadku poparcia w badaniach opinii publicznej dla Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej.

Jerzy Hausner i Andrzej Soko³owski w artykule „Bezrobocie a wyniki wybo-
rów w Polsce” podjêli próbê iloœciowej analizy wp³ywu poziomu bezrobocia na
wyniki wyborów parlamentarnych i wyborów prezydenckich w Polsce w latach
1993-2001. Fundamentem badawczym by³y wyniki wyborów podawane przez
Pañstwowa Komisjê Wyborcz¹ i stopa bezrobocia na koniec miesi¹ca, w którym
odbywa³y siê wybory, publikowana przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Autorzy
wskazali, ¿e bezrobocie by³o czynnikiem wp³ywaj¹cym na wyniki wyborów w ba-
danym okresie, na czym korzysta³y partie i ugrupowania lewicowe, a traci³y prawi-
cowe. Przyczyn¹ takich zachowañ by³a tzw. mentalnoœæ wspomnieniowa, zgodnie
z któr¹ sentyment do PRL sprzyja³ sympatii dla ugrupowañ zwi¹zanych z dawnym
systemem lub deklaruj¹cych, ¿e wtedy „by³o lepiej”. Interesuj¹cym wnioskiem
z badañ jest tak¿e to, ¿e pozostawanie okreœlonych partii przy w³adzy czy tez bycie
w opozycji nie wp³ywa³o na kszta³towanie siê zaobserwowanych relacji.

Tadeusz Bodio w niezwykle interesuj¹cym artykule „Polityka jako sztuka bycia
wybranym” zwraca uwagê na rozwój polityki „bez ideologii” jako nowego rodzaju
polityki w spo³eczeñstwach demokratycznych lub buduj¹cych demokracjê, której
ojczyzn¹ s¹ Stany Zjednoczone. Polityka „bez ideologii” jest odmian¹ polityki de-
mokratycznej, której ideologi¹ jest walka o zdobycie i utrzymanie w³adzy przy za-
chowaniu formalnych procedur demokratycznych. Autor zwróci³ uwagê, ¿e
w polityce spo³eczeñstw demokratycznych du¿e znaczenie ma prawomocna legi-
tymizacja przywódców i elit politycznych, a w legitymizacji demokratycznej liczy
siê „sztuka wyboru” (która powinni posiadaæ obywatele uczestnicz¹cy w kampa-
niach wyborczych) i „sztuka bycia wybranym” (która powinna cechowaæ elity
w³adzy i kandydatów do tych elit). Wskaza³, ¿e polityka „bez ideologii” preferuje
„sztukê bycia wybranym” i dostarcza narzêdzi do osi¹gniêcia zamierzonego celu.
T. Bodio trafnie zauwa¿y³, ¿e w powy¿szej koncepcji polityka jest ograniczona do
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zdobycia rynku politycznego i poparcia wyborców. Bycie wybranym staje siê ce-
lem samym w sobie, a nie œrodkiem do realizacji tradycyjnego celu dzia³ania poli-
tycznego: roztropnego dzia³ania dla wspólnego dobra. Polityka „bez ideologii”
preferuje wspó³czesne mutacje demokracji masowej i przedstawicielskiej pos³ugu-
j¹ce siê technikami marketingowymi, a jest niechêtna demokracji uczestnicz¹cej,
choæ stwarza pozory, ¿e obywatele maj¹ udzia³ w rz¹dzeniu. W politykê „bez ide-
ologii” wpisuje siê rynek demokratyczny jako zbiór transakcji politycznych, który
zawiera bogata ofertê towaru politycznego: mo¿na kupiæ ustawê, korzystn¹ decy-
zjê, a najbardziej atrakcyjn¹ cen¹ za te towary jest w³adza i przywództwo. Powy¿-
sza polityka to specyficzna sfera biznesu, w której przywództwo i w³adza s¹ przedmiotem
transakcji pomiêdzy kupuj¹cymi (wyborcami) i sprzedaj¹cymi (partie i ruchy politycz-
ne, ludzie biznesu). Wyborca wybiera towar polityczny w swoistym sklepie, lecz nie-
stety gdy ju¿ zakupi towar, to nikt nie przyjmuje ju¿ od niego reklamacji.

Miros³aw Karwat w ciekawym artykule „Obiecanki-cacanki, czyli demago-
giczny repertuar obietnic” zwróci³ uwagê na fakt, ¿e politycy s¹ skazani na obiet-
nice, szczególnie podczas kampanii wyborczej, a polityk zbyt powœci¹gliwy
w obietnicach jest uwa¿any za nie posiadaj¹cego zbyt wiele do zaproponowania.
Przedstawi³ tak¿e analizê istoty, struktury i formy obietnicy oraz wyró¿niki dema-
gogicznych obiecanek i kalkulacje w obiecankach. Autor scharakteryzowa³ typy
i gatunki demagogii: prost¹ (odwo³uj¹c¹ siê do najni¿szych pobudek i instynktów,
wykorzystuj¹ca m.in. rzeczywiste i urojone krzywdy, poczucie upoœledzenia, której
odbiorcami s¹ ludzie podatni na proste schematy interpretacji rzeczywistoœci), kon-
wencjonaln¹ (w której dzia³anie na rzecz zaspokojenia potrzeb, obrony praw zbio-
rowoœci jest ograniczone do etapu potwierdzania s³usznoœci tych potrzeb, aktualnoœci
praw i demonstrowania przynale¿noœci, wspólnoty), koniunkturaln¹ (demagog tego
rodzaju rzadko wypowiada siê, a gdy siê wypowie to sugestywnie i wystarczaj¹co
mêtnie aby móc siê w ka¿dej chwili wycofaæ), dystyngowan¹ (w której demagog
kreuje siê na zatroskanego wspó³obywatela, specjalistê, eksperta), licytacyjn¹ (istot¹
tej demagogii jest polityczna odmiana „wyœcigu szczurów”, w której wa¿ne jest
przeœciganie siê w diagnozach, prognozach i pozytywnych deklaracjach) i wyrafi-
nowan¹ (polegaj¹ca na manipulowaniu ruchem rewindykacyjnym, aby zwiêkszaæ
swój wp³yw przez pod¿eganie do walki z przeciwnikami politycznymi). M. Karwat
w artykule omówi³ równie¿ odmiany demagogicznych obietnic, charakter zobo-
wi¹zania i status obiecuj¹cego, retorykê obietnic demagogicznych, taktykê wabie-
nia i zabezpieczenia oraz zalety nierealistycznych i niespe³nionych obietnic.

Jaros³aw Szymanek w artykule „Optymalizacja procedur wyborczych w odnie-
sieniu do parlamentu o z³o¿onej strukturze wewnêtrznej” podj¹³ próbê analizy ba-
dawczej problematyki konstrukcji prawa wyborczego w odniesieniu do parlamentu
o strukturze dwuizbowej.

Tomasz S³omka w artykule „Sposób wyboru jako element legitymizacji Prezy-
denta Rzeczypospolitej (w porównaniu do ustaleñ konstytucyjnych w Czechach,
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S³owacji, Rumunii, Bu³garii i na Wêgrzech)” wyodrêbni³ 3 modele wyboru prezy-
denta: wybory powszechne bezpoœrednie (np. Francja, Finlandia) i poœrednie (np.
USA), wybory dokonywane przez parlament (np. Grecja), wybory dokonywane
przez specjalne cia³a elektorskie, z³o¿one z cz³onków parlamentu przedstawicieli
krajów zwi¹zkowych lub przedstawicieli regionów (np. W³ochy, RFN). W Polsce
powszechne wybory prezydenta maj¹ wzmacniaæ legitymizacjê g³owy pañstwa,
która ma wspomagaæ pe³nienie funkcji arbitra¿u tzn. harmonizowanie przez g³owê
pañstwa wspó³pracy innych organów pañstwowych. Autor wskaza³, ¿e w wybo-
rach prezydenckich od roku 1990 udzia³ g³osuj¹cych jest najwiêkszy w porównaniu
z wszystkimi innymi rodzajami wyborów parlamentarnych i samorz¹dowych oraz
referendami z powodu personalizacji wyborów prezydenckich. Postawi³ tak¿e tezê,
¿e wybory prezydenckie w Polsce s¹ nale¿ycie legitymizowane bior¹c pod uwagê
uczestnictwo w nich obywateli. Tomasz S³omka zwróci³ uwagê tak¿e na uwarun-
kowania prawne wyborów prezydenckich w Polsce oraz innych pañstwach Euro-
py Œrodkowo-Wschodniej.

Olgierd Annusewicz w artykule „Reklama a reklama polityczna, czyli projekto-
wanie politycznych kampanii reklamowych” przedstawi³ analizê reklamy politycz-
nej, która jako element marketingu jest wykorzystywana w kampanii wyborczej.
Omówi³ wzajemne relacje pomiêdzy reklam¹ a reklam¹ polityczn¹, sposoby pre-
zentacji treœci reklamowych (w tym szczególnie model hierarchii reakcji AIDA)
oraz dzia³anie s³ów w reklamie. Autor scharakteryzowa³ równie¿ sposoby kreacji
bohaterów reklamy, cykle planowania i etapy tworzenia reklamy, wybór celów
i okreœlenie adresatów reklamy, ustalenie bud¿etu, dobór treœci, wybór mediów
i skutecznoœæ reklamy.

Agata WoŸniak w artykule „Œrodki agresywnej dyskredytacji osobistej w pre-
zydenckiej kampanii wyborczej w 2000 roku” wskaza³a, ¿e bezpoœrednia dyskre-
dytacja osobista odgrywa istotn¹ rolê w kampaniach prezydenckich z powodu
spersonalizowania powy¿szych wyborów, a krytyka kandydata jako osoby, a nie
jego programu, partii staje siê g³ównym celem politycznych przeciwników. Autor-
ka przedstawi³a œrodki demonstracyjne (afront, etykietki, epitety, inwektywy i wy-
zwiska, zarzut i oskar¿enie), œrodki ewokacyjne (aluzja, eufemizm, ironia i sarkazm),
œrodki satyryczne (parodia) oraz tzw. „odwracanie kota ogonem” jako przyk³ad
innych œrodków dyskredytacji nie zaliczanych do ¿adnej z powy¿szych grup.

Krzysztof Karolczak w artykule „Filozofia teczki. Teczka polityka czy teczka
na polityka. (Kilka uwag o polskich kampaniach wyborczych)” analizuje znaczenie
teczki w kampaniach wyborczych w Polsce, zapytuje: „Po czym mo¿na rozpoznaæ
w Polsce polityka?” I odpowiada : „Po teczce”. Teczce któr¹ sam nosi (jeœli nie
sprawuje w³adzy) lub teczce któr¹ za nim siê nosi. Autor zauwa¿y³, ¿e w Polsce po
1989 roku teczka sta³¹ siê symbolem walki prowadzonej z przeciwnikami politycz-
nymi metodami nie „fair”, a specyfika naszego kraju polega na tym, ¿e wspó³praca
ze s³u¿bami specjalnymi nie jest uznawana za zaszczyt i kompromituje polityka.
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Wskaza³, ¿e pierwszym politykiem który pos³ugiwa³ siê teczk¹ dla szanta¿owania
przeciwnika politycznego by³ Stan Tymiñski. K. Karolczak opisa³ tak¿e przypadki
A. Macierewicza, A. Kwaœniewskiego, J. Oleksego, L. Wa³êsy jako przyk³ady
wykorzystywania filozofii teczki w rywalizacji politycznej.

Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w artykule „Wielkie afisze. Plakaty wyborcze w kam-
panii 1993 r.” charakteryzuje kampaniê wyborcz¹ do parlamentu w Polsce w roku
1993 na przyk³adzie plakatów wyborczych. Wybory do parlamentu 1993 roku sta³y
siê dla autorki inspiracj¹ do napisania artyku³u z powodu du¿ej liczby ugrupowañ
politycznych i rozproszenia polskiej sceny politycznej.

Joanna Dzwoñczyk w artykule „Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989
roku” przedmiotem analizy uczyni³a problematykê wyborów prezydenckich 1990
roku, 1995 roku i 2000 roku. Charakteryzuj¹c wybory prezydenckie 1990 roku
zwróci³a uwagê na fakt, ¿e w przypadku drugiej tury dominowali wyborcy nega-
tywni tzn. którzy bior¹c udzia³ w wyborach nie tyle popieraj¹ kandydata na którego
g³osuj¹, co oddaj¹ g³os przeciwko kandydatowi wzbudzaj¹cego w nich uczucia
negatywne. W tym przypadku g³osowanie za kandydatur¹ Lecha Wa³êsy by³o czêsto
g³osem przeciwko S. Tymiñskiemu. J. Dzwoñczyk zauwa¿y³a, ¿e wed³ug opinii
publicznej Lech Wa³êsa przegra³ wybory prezydenckie 1995 roku „na w³asne ¿ycze-
nie” z powodu m.in. cech charakteru i sposobu sprawowania urzêdu Prezydenta
RP. Autorka wskaza³a, ¿e zdaniem wielu badaczy zajmuj¹cych siê analiz¹ nastro-
jów spo³ecznych wynik wyborów prezydenckich 2000 roku by³ rezultatem zmê-
czenia spo³eczeñstwa zmianami dokonuj¹cymi siê w latach 90-tych, têsknoty za
stabilizacj¹ i chêci odejœcia od sporów historycznych.

And¿elika Wardêga w artykule „Kampania przed kampani¹, czyli przedwybor-
cze napinanie musku³ów” omówi³a specyfikê wydarzeñ poprzedzaj¹cych oficjalne
zarejestrowanie kandydatów przez Pañstwowa Komisjê Wyborcz¹ w wyborach
prezydenckich 2000 roku. Przedmiotem zainteresowania uczyni³a cechy szczegól-
ne, ramy czasowe i poszczególne etapy tego okresu przedkampanijnego (tzw. kam-
panii przed kampani¹): etap pierwszy (do zarejestrowania komitetów wyborczych)
i etap drugi (do zarejestrowania kandydatów na prezydenta).

Adam Szymañski w artykule „Unia Europejska w programach ugrupowañ
uczestnicz¹cych w wyborach parlamentarnych w 2001 r.” opisa³ miejsce i rangê
tematyki unijnej w programach wyborczych partii i ugrupowañ politycznych, sta-
nowiska partii wobec cz³onkostwa w Unii Europejskiej, zagadnienia dotycz¹ce in-
tegracji europejskiej omawiane w kampanii oraz sposób przedstawiania spraw
zwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹ w wyborach parlamentarnych 2001 roku.

Karol Kostrzêbski w artykule „Kampanie wyborcze ruchów populistycznych
w Polsce i Niemczech – analiza porównawcza” wskaza³ na podobieñstwa i ró¿ni-
ce partii uznawanych za populistyczne w Polsce i Niemczech. Zauwa¿y³, ¿e w Pol-
sce i Niemczech mimo znacznych ró¿nic w poziomach ¿ycia dochodz¹ do g³osu
postawy populistyczne, promuj¹ce uproszczony wizje zmiany rzeczywistoœci.

Krzysztof Prêtki
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Ostatnim artyku³em recenzowanej publikacji jest tekst wyk³adu profesora na-
uki o polityce i administracji w Universitat Internacional de Catalunya w Barcelo-
nie Edwarda Tarnawskiego pt. „O politykach i polityce z hiszpañskiej perspektywy”,
wyg³oszony 24 paŸdziernika 2001 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podsumowuj¹c, z uwagi na ró¿norodnoœæ podejmowanych zagadnieñ nale¿y
uznaæ recenzowan¹ publikacjê za wartoœciowe Ÿród³o informacji dla osób intere-
suj¹cych siê politologi¹ i socjologi¹ polityki.
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Peter Englund, Lata wojen, Gdañsk 2003, ss. 784.
(recenzja Stanis³awa Antczaka)

Wœród licznych publikacji ksi¹¿kowych poœwiêconych problematyce historycz-
nej, jakie ukaza³y siê w 2003 roku na polskim rynku wydawniczym, na szczególn¹
uwagê zas³uguje ksi¹¿ka Petera Englunda pt. „Lata wojen”. Ta obszerna, bo licz¹-
ca a¿ 784 strony ksi¹¿ka ukaza³a siê jako kolejna pozycja wydana przez Oficynê
Wydawnicz¹ Finna, w ramach tzw. „Z³otej serii”, przeznaczonej, zgodnie z intencj¹
wydawcy, dla osób pasjonuj¹cych siê histori¹. Jest to zarazem druga pozycja tego¿
autora opublikowana w „Z³otej serii”. Pierwsza – „Po³tawa”, udostêpniona zosta³a
w polskiemu czytelnikowi w tym samym 2003 roku. Tytu³owa „Po³tawa” to miej-
sce bitwy, która wp³ynê³a w sposób zasadniczy na zmianê uk³adu si³ w Europie
Wschodniej: po³o¿y³a kres ambicjom mocarstwowym Szwecji i otwar³a drogê dla
ekspansji i budowy pozycji mocarstwowej Rosji w tej czêœci Europy.

Autor, Peter Englund, to absolwent filozofii, archeologii i historii, i cz³onek Aka-
demii Szwedzkiej. Jak informuje dalej wydawca, „Nak³ady jego ksi¹¿ek bij¹ wszel-
kie rekordy w Szwecji. („Lata wojen” zosta³y wydane w nak³adzie ponad 228 000!)”.
Wydawca rekomenduje ksi¹¿kê polskiemu czytelnikowi, prezentuj¹c na ok³adce
ksi¹¿ki fragmenty entuzjastycznych recenzji, jakie ukaza³y siê w szwedzkiej pra-
sie. Warto w tym miejscu przytoczyæ fragment jednej z nich, tej, której autorem
jest Lars-Arne Norborg, a która opublikowana zosta³a na ³amach „Sydsvenska
Dagbladet”. Autor recenzji stwierdza mianowicie, ¿e: „Mistrzowskie wykorzysta-
nie materia³u Ÿród³owego w po³¹czeniu z elegancj¹ stylistyczn¹ umo¿liwi³o Englun-
dowi napisanie ksi¹¿ki, która jest nie tylko wspania³¹ histori¹, ale i wybitn¹ literatur¹
...”.

„Lata wojen” to pozycja poœwiêcona wojnie trzydziestoletniej, a œciœlej rzecz
ujmuj¹c, okresowi zapocz¹tkowanemu interwencj¹ szwedzk¹ w Niemczech a za-
koñczonemu wprowadzaniem w ¿ycie postanowieñ traktatów westfalskich. Woj-
na trzydziestoletnia by³a jedn¹ z najd³u¿szych a zarazem „najbardziej brutalnych
i wyniszczaj¹cych wojen w historii ludzkoœci”1. Zaczê³a siê od buntu czeskich pod-
danych przeciw prawowitemu w³adcy z rodu Habsburgów. Wkrótce w ogniu walk
znalaz³a siê ca³a ówczesna Rzesza, a niemiecka wojna domowa przekszta³ci³a siê
rych³o w konflikt na skalê europejsk¹. W ci¹gu trzydziestu lat jej trwania, w dzia-
³ania wojenne b¹dŸ dyplomatyczne zwi¹zane z tym konfliktem zaanga¿owa³y siê
kolejno, bezpoœrednio lub przynajmniej poœrednio, niemal wszystkie znacz¹ce na
ówczesnej arenie politycznej pañstwa europejskie, od Hiszpanii po Rosjê i od Szwecji
po pañstwo papieskie. G³ówn¹ aren¹ dzia³añ wojennych sta³o siê ówczesne Œwiê-
te Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Na niemieckim teatrze dzia³añ

1 H. Kissinger, Dyplomacja”, Warszawa 1996, s. 62.
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wojennych star³y siê pocz¹tkowo armie cesarza i Ligi Katolickiej z wojskami wy-
stawionymi przez pañstwa skupione pod sztandarami Unii Protestanckiej. Wkrót-
ce na terenie Niemiec pojawi³y siê armie hiszpañskie i duñskie, nastêpnie szwedzkie,
a w koñcu francuskie. Dzia³ania wojenne toczy³y siê nie tylko na terenach nie-
mieckich. Równolegle wznowiony zosta³ konflikt zbrojny miêdzy Hiszpani¹ a Re-
publik¹ Zjednoczonych Prowincji Niderlandów. W drugim dziesiêcioleciu trwania
konfliktu wybuch³a krwawa wojna o sukcesjê mantuañsk¹, która odci¹gnê³a z te-
renu Niemiec czêœæ walcz¹cych tam dot¹d wojsk i zaanga¿owa³a powa¿ne si³y
francuskie, chocia¿ Francja, oficjalnie, nie bra³a wówczas jeszcze udzia³u w wojnie
zwanej póŸniej trzydziestoletni¹. Niejako równolegle, aczkolwiek nie bez wp³ywu
na wydarzenia wewn¹trz niemieckie, rozgrywa³ siê konflikt zbrojny polsko-szwedzki
a nastêpnie polsko-rosyjski. Rzeczpospolita polsko-litewska zaanga¿owa³a siê dy-
plomatycznie, a nieoficjalnie równie¿ i militarnie, po stronie Habsburgów, stoj¹cych
na czele obozu katolickiego w Rzeszy. Ciesz¹ce siê wyj¹tkowo z³¹ s³aw¹ oddzia³y
„lisowczyków”, zwerbowane w Polsce za zgod¹ króla Zygmunta III, w decyduj¹-
cy sposób przyczyni³y siê do klêski ksiêcia siedmiogrodzkiego Bethlena Gabora.
Wyst¹pi³ on u progu konfliktu po stronie przeciwników Habsburgów i obleg³ Wie-
deñ, sk¹d odci¹gnê³a go dywersja polska. U schy³ku wojny znaczna czêœæ ziem
niemieckich by³a zrujnowana gospodarczo i w znacznym stopniu wyludniona. Woj-
na trzydziestoletnia przyczyni³a siê do zasadniczej przebudowy sceny politycznej
i wy³onienia siê nowego porz¹dku politycznego w Rzeszy, oraz stworzenia nowych
podstaw prawnych stanowi¹cych oparcie dla funkcjonowania pañstw na forum
miêdzynarodowym: odt¹d „doktryna raison d’état sta³a siê zasad¹ przewodni¹
w europejskiej dyplomacji”2.

 W literaturze polskiej i obcej, wydanej w t³umaczeniu na jêzyk polski, nie by³o
dotychczas tak obszernej monografii poœwiêconej wojnie trzydziestoletniej. Licz¹-
ce od kilkunastu do kilkudziesiêciu stron charakterystyki traktuj¹ce o tej wojnie
mo¿na odnaleŸæ w syntezach poœwiêconych historii XVII-wiecznej Europy pióra,
miêdzy innymi, Zbigniewa Wójcika czy Adama Kerstena, oraz w wydanej niedaw-
no podobnej publikacji, której autorem jest historyk i wyk³adowca Uniwersytetu w
Glasgow, Thomas Munck3. Znaczny, bo licz¹cy 38 stron tekst, bêd¹cy znakomit¹
syntez¹ dziejów omawianego konfliktu, pióra Geoffrey’a Parkera, zamieszczony
zosta³ w drugim tomie pracy zbiorowej pod redakcj¹ Antoniego M¹czaka „Europa
i œwiat w pocz¹tkach epoki nowo¿ytnej”4. Poza tym wspomnieæ nale¿y o biogra-
fiach dwu g³ównych bohaterów tej wojny; pierwszej pióra czeskiego autora Josefa

2 Ibidem, s. 66.
3 Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Warszawa 1996; A. Kersten, Historia po-

wszechna. Wiek XVII, Warszawa 1984; T. Munck, Europa XVII wieku. 1598-1700, Warszawa
1998.

4 Geoffrey Parker, Wojna trzydziestoletnia, (w:) Europa i œwiat w pocz¹tkach epoki nowo¿ytnej,
czêœæ 2, ideologie, kryzysy, konflikty, praca zbiorowa pod redakcj¹ A. M¹czaka, Warszawa
1992, s. 98-135.

Stanis³aw Antczak
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Janáèka, poœwiêconej Albrechtowi Wallensteinowi, oraz biografii króla szwedzkie-
go Gustawa II Adolfa pióra polskiego historyka Zbigniewa Anusika5. Z tym wiêk-
szym wiêc zadowoleniem nale¿y powitaæ prezentowan¹ w tym miejscu ksi¹¿kê
Petera Englunda. Ksi¹¿ka ta jest pierwsz¹, tak obszern¹ monografi¹ poœwiêcon¹
wojnie trzydziestoletniej, udostêpnion¹ w przek³adzie Wojciecha £ygasia, godn¹ ze
wszech miar polecenia uwadze czytelnikom polskim, nie tylko historykom.

Ksi¹¿ka Petera Englunda to pozycja pod wieloma wzglêdami szczególnie inte-
resuj¹ca. W¹tkiem przewodnim s¹ losy Erika Dahlbergha. W trakcie wydarzeñ
opisywanych w omawianej ksi¹¿ce by³ on przedstawicielem tzw. ofrälse, tj. kate-
gorii spo³ecznej obejmuj¹cej w spo³eczeñstwie szwedzkim te wszystkie osoby, któ-
re nie nale¿a³y do stanu szlacheckiego i, w odró¿nieniu od szlachty, by³y zobowi¹zane
do p³acenia pañstwu podatków6. Erik Dahlbergh to postaæ autentyczna i w rów-
nym stopniu niezwyk³a. Dziêki osobistym zdolnoœciom i w³asnej zapobiegliwoœci
doszed³ on u schy³ku ¿ycia, a wiêc w okresie, który wykracza poza ramy chrono-
logiczne omawianej ksi¹¿ki, do najwy¿szych godnoœci w pañstwie. Karierê sw¹
zawdziêcza³ licznym wojnom, w których bra³a udzia³ Szwecja. W trakcie tych wojen
odda³ znaczne us³ugi swemu krajowi i jego w³adcom. Zbiorowym wszak¿e bohate-
rem ksi¹¿ki Petera Englunda jest XVII-wieczne spo³eczeñstwo szwedzkie i wojna,
w któr¹ na wiele lat zaanga¿owa³a siê ówczesna Szwecja. Wojna ta, zwana trzy-
dziestoletni¹, ugruntowa³a ostatecznie pozycjê mocarstwow¹ Szwecji, a sta³o siê
to mo¿liwe g³ównie dziêki wysi³kowi ca³ego spo³eczeñstwa, które po mistrzowsku
sportretowa³ w „Latach wojen” Peter Englund.

G³ównym przedmiotem zainteresowania Petera Englunda jest wojna, przedsta-
wiona przezeñ na kartach jego dzie³a w naturalistyczny sposób. Autor metodycz-
nie przedstawia wszystkie procesy i wydarzenia zwi¹zane z przygotowaniami,
prowadzeniem i wielorakimi skutkami wojny dla wszystkich podmiotów, indywidu-
alnych i zbiorowych, zaanga¿owanych w nie bezpoœrednio lub przynajmniej po-
œrednio. Dawna wojna kojarzy siê zwykle przeciêtnemu czytelnikowi z „wspania³ymi”
scenami batalistycznymi, z udzia³em szar¿uj¹cej odwa¿nie na przeciwnika, w bar-
dzo widowiskowy sposób, kawalerii, scenami uwiecznionymi najczêœciej przez
bardziej lub mniej s³ynnych mistrzów pêdzla b¹dŸ przedstawionymi wspó³czeœnie
na szklanym – kinowym lub telewizyjnym – ekranie. Tymczasem pod piórem Pe-
tera Englunda wojna jawi siê jako ogromne przedsiêwziêcie w które zaanga¿owa-
ne s¹ nie tylko walcz¹ce na licznych frontach armie, ale równie¿ ca³e spo³eczeñstwa.
To one najczêœciej ponosz¹ koszty, podczas gdy na wojnie bogac¹ siê nieliczni,
czêsto pozbawione wszelkich skrupu³ów jednostki. G³ównym skutkiem wojny s¹
straszliwe zniszczenia oraz œmieræ b¹dŸ okaleczenie, jak w przypadku wojny trzy-
dziestoletniej, milionów ludzi: ¿o³nierzy i przede wszystkim ludnoœci cywilnej.

5 J. Janáèek, Œmieræ Wallensteina, Katowice 1988; Z. ¥nusik, Gustaw II Adolf, Wroc³aw – War-
szawa – Kraków 1996.

6 P. Englund, Lata wojen, Gdañsk 2003, s. 780.
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Jedn¹ z najdonioœlejszych konsekwencji, jakie poci¹gnê³a za sob¹ wojna trzy-
dziestoletnia by³o utworzenie, niekiedy od podstaw, wielkich armii, które wczeœniej
w takiej postaci raczej nie wystêpowa³y. Autor opisuje ówczesne metody organi-
zacji, zaopatrzenia i finansowania armii, i prowadzonych przez nie dzia³añ wojen-
nych. Uœwiadamia zarazem czytelnikowi, ¿e ju¿ wówczas, obok zakupów koni,
¿ywnoœci i broni, szczególn¹ rolê odgrywa³y powadzone na szerok¹ skalê rekwizy-
cje, zw³aszcza ¿ywnoœci, zgodnie z zasad¹, ¿e wojna winna wy¿ywiæ siê sama. Na
kartach ksi¹¿ki czytelnik zapoznaje siê z organizacj¹ armii szwedzkiej oraz meto-
dami rekrutacji; szwedzka armia mia³a pocz¹tkowo charakter w przewa¿aj¹cym
stopniu narodowy i jej ¿o³nierze pochodzili g³ównie z poboru. Z czasem, w miarê
rozbudowy liczebnej, armia Gustawa Adolfa w coraz wiêkszym stopniu sk³ada³a
siê z najemników, g³ównie, choæ nie wy³¹cznie, niemieckiego pochodzenia. W opi-
sie armii przedstawionym przez Englunda znajdujemy szczegó³owe informacje do-
tycz¹ce nie tylko metod werbunku, lecz tak¿e ubioru i wyposa¿enia ¿o³nierzy
i oficerów, ich uzbrojenia i wyszkolenia. Autor przedstawia tak¿e sk³ad spo³eczny
ówczesnych armii, w szeregach których dominowa³a biedota miejska, poza tym
rozmaitej maœci uciekinierzy i kryminaliœci. Armie przemierzaj¹ce Niemcy w cza-
sie wojny trzydziestoletniej stanowi³y prawdziwe mozaiki pod wzglêdem narodo-
woœciowym, a ich oblicze mia³o, jakbyœmy to dzisiaj powiedzieli, charakter
wielokulturowy. S³u¿¹cy w nich ¿o³nierze byli, jak¿e czêsto, Ÿle wyposa¿eni i jesz-
cze gorzej wyszkoleni, a do tego, nierzadko, i g³odni. W ich szeregi wkrada³ siê
brak zdyscyplinowania, prowadz¹cy niekiedy wrêcz do otwartego buntu. Szkicu-
j¹c ten jak¿e ma³o imponuj¹cy wizerunek ¿o³nierza wojny trzydziestoletniej, En-
glund zauwa¿a, ¿e ów ¿o³nierz, niezale¿nie od tego po której stronie walczy³, z regu³y
by³ zarazem przestêpc¹ i ofiar¹. Czêsto Ÿle wyszkolony, ¿y³ najczêœciej krótko.
Brakowi dyscypliny towarzyszy³a demoralizacja, której Ÿród³em by³y panuj¹ce w sze-
regach, tak¿e wœród kadry dowódczej, hazard, pijañstwo i rozpusta, siej¹ce po-
wszechnie zgorszenie i prowadz¹ce do gwa³tów, bójek i zabójstw. Szczególnie z³y
przyk³ad dawali niektórzy wodzowie, np. Johan Baner, który by³ alkoholikiem. Wed³ug
przyk³adu przytoczonego przez Petera Englunda: „pewien francuski dyplomata,
który zjawi³ siê w obozie z pos³aniem dla Banera, musia³ najpierw odczekaæ swoje,
poniewa¿ Baner by³ tak zamroczony, ¿e potrzebowa³ czterech dni, aby wróci³a mu
zdolnoœæ komunikowania siê z innymi osobami”. Pijakiem by³ te¿ jego wielki prze-
ciwnik feldmarsza³ek cesarski Gallas. „Faktem jest – pisze jednak dalej autor – ¿e
Johan Baner, mimo wszystkich swoich braków i wad , by³ wybitnym, a nawet
genialnym dowódc¹”.

Peter Englund, kreœl¹c obraz ówczesnej wojny zauwa¿a, ¿e wojna by³a banalna
i zarazem nudna. G³ówn¹ wszak¿e jej cech¹ by³a brutalizacja dzia³añ wojennych.
Szczególnie odra¿aj¹cym przyk³adem takiej brutalizacji by³o ca³kowite zniszczenie
przez katolickie oddzia³y Tilly’ego Magdeburga i zmasakrowanie przez zwyciêskie
wojska protestanckich mieszkañców miasta – œmieræ ponios³o wówczas z r¹k upo-
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jonych sukcesem ¿o³nierzy dwie trzecie spoœród jego trzydziestotysiêcznej ludno-
œci. Szczególnie dziki i okrutny charakter mia³a równie¿ tzw. wojna b³yskawiczna
prowadzona przez Szwecjê przeciw Danii. Brutalizacji sprzyja³y braki w zaopa-
trzeniu z jednej strony i chêæ wzbogacenia siê kosztem miejscowej ludnoœci z dru-
giej. Prowadzi³o to do wcielania w ¿ycie przez walcz¹cych, z ca³ym okrucieñstwem,
zasady, ¿e wojna musi wy¿ywiæ siê sama, i ¿e przeciwnikowi nale¿y oddawaæ
wy³¹cznie ca³kowicie zniszczony obszar. Zgodnie z t¹ zasad¹ dowódca szwedzki
Johan Baner wyda³ w koñcu paŸdziernika 1639 roku, jak pisze Englund, jeden
z najohydniejszych rozkazów w trakcie tej wojny, nakazuj¹cy pozostawienie w prze-
mierzanych przez jego armiê Czechach „spalonej ziemi”.

Brutalizacja wojny przejawia³a siê przede wszystkim w okrutnym traktowaniu
przez strony walcz¹ce ludnoœci cywilnej. Jedn¹ z podstawowych i jednoczeœnie
stosunkowo skutecznych metod „eksploatacji” podbijanych b¹dŸ przemierzanych
przez wrogie armie obszarów by³o nak³adanie tzw. „podatku po¿arowego”. Tym
mianem okreœlano wysokie kontrybucje nak³adane na miejscow¹ ludnoœæ, w za-
mian za obietnicê pozostawienia jej w spokoju. Kontrybucje te, z uwagi na ich
nadmiern¹ wysokoœæ, najczêœciej rujnowa³y miejscowe spo³ecznoœci i gospodar-
cze podstawy ich egzystencji. Dowódcy walcz¹cych armii, jak zauwa¿a autor,
niechêtnie natomiast wydawali walne bitwy, poniewa¿ wi¹za³o siê z nimi zbyt du¿e
ryzyko, zw³aszcza utraty oddzia³ów, które stanowi³y wówczas swoiste przedsiê-
biorstwa, w które ich dowódcy zainwestowali swój kapita³. St¹d najbardziej ren-
townym przedsiêwziêciem by³a grabie¿ terenów przemierzanych przez bior¹ce udzia³
w wojnie oddzia³y. Ryzyku zwi¹zanemu z perspektyw¹ walnej bitwy towarzyszy³y
masowe dezercje wywo³ywane przez g³ód i liczne choroby nêkaj¹ce ówczesne
armie. Dezerteruj¹cy niekiedy ca³ymi oddzia³ami ¿o³nierze tworzyli bandyckie od-
dzia³y, do których przy³¹czali siê maruderzy i miejscowi zbóje, a niekiedy równie¿
uzbrojeni ch³opi, i które w sposób szczególnie okrutny dawa³y siê we znaki miej-
scowej ludnoœci. Dezercjom sprzyja³y równie¿, jak twierdzi Peter Englund, niskie
a nierzadko i ¿adne umiejêtnoœci kadry dowódczej w zakresie sprawowania kon-
troli nad w³asnymi podkomendnymi.

Konflikt okreœlany mianem wojny trzydziestoletniej przyniós³, jak zauwa¿a En-
glund, „upañstwowienie” wojny i rozbudowê sta³ych armii zawodowych. Jeszcze
w trakcie wojny trzydziestoletniej takie armie tworzone by³y doraŸnie, w ten spo-
sób, ¿e w³adca, np. cesarz, zawiera³ umowê z przedsiêbiorc¹ wojennym, takim jak
s³ynny Albrecht Wallenstein, który, w zamian za okreœlone w umowie wynagro-
dzenie, zobowi¹zywa³ siê do wystawienia odpowiednio licznej armii i zaopatrzenia
jej we wszystko co by³o potrzebne dla prowadzenia dzia³añ wojennych. Rozbudo-
wa walcz¹cych armii i koniecznoœæ utrzymania ci¹g³ych dostaw niezbêdnego za-
opatrzenia, zw³aszcza w broñ i amunicjê, poci¹gnê³a za sob¹ rozwój manufaktur
oraz standaryzacjê w dziedzinie produkcji dzia³ i muszkietów, i potrzebnej dla nich
amunicji.
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 Rozbudowa armii szwedzkiej i ci¹g³e jej utrzymywanie na stopie wojennej poza
granicami kraju, wskutek ustawicznie toczonych dzia³añ wojennych, sprawi³y, ¿e
armia sta³a siê „domem”, prawdziwym i jedynym jaki znali, dla wielu s³u¿¹cych
w niej ¿o³nierzy, którym towarzyszy³y nierzadko ca³e rodziny. W konsekwencji ar-
mia i jej struktury wewnêtrzne nabra³y, jak zauwa¿a Englund, charakteru samoist-
nych i maj¹cych w³asne autonomiczne interesy podmiotów. By³y one ¿ywo
zainteresowane dalszym jej utrzymywaniem i toczeniem dzia³añ wojennych, a naj-
lepiej okupowaniem i grabieniem znajduj¹cych siê pod jej kontrol¹ ziem, nale¿¹-
cych do przeciwników, a czêsto i sojuszników, którzy z kolei szukali sposobu pozbycia
siê takich niewygodnych aliantów. Taka maj¹ca w³asne interesy armia – interesy,
które niekoniecznie pokrywa³y siê z celami polityki pañstwa, które j¹ utrzymywa³o
– stawa³a siê siln¹ i wp³ywow¹ grup¹ nacisku, przeciwn¹ szybkiemu zakoñczeniu
dzia³añ wojennych i zawarciu pokoju. Zw³aszcza dla wysokiej kadry dowódczej
armia stanowi³a œwietne miejsce dla za³atwiania rozmaitych osobistych interesów.
Zawarcie pokoju prowadziæ musia³o nieuchronnie do demobilizacji wiêkszoœci ar-
mii, utrzymywanej wczeœniej na stopie wojennej. Demobilizacja oznacza³a najczê-
œciej dla szeregowych ¿o³nierzy utratê jedynego Ÿród³a utrzymania, a nawet domu.
St¹d, jak pisze Englund, w wielu jednostkach wchodz¹cych dot¹d w sk³ad armii
szwedzkiej, na wieœæ o zawarciu pokoju i zarz¹dzeniu demobilizacji, dosz³o do otwar-
tego buntu. Niezadowolenie wœród ¿o³nierzy budzi³a równie¿ perspektywa odes³a-
nia oddzia³ów z³o¿onych z rodowitych z Szwedów z Niemiec do ojczystego kraju.
Ostatni szwedzki oddzia³ znalaz³ siê w ojczyŸnie dopiero w maju 1654 roku, a wiêc
w szeœæ lat po podpisaniu traktatów pokojowych.

Rozbudowa i wzrost kosztów utrzymania armii poci¹gnê³y za sob¹, z kolei, roz-
rost i umocnienie siê aparatu pañstwowego w Szwecji. W aparacie tym nadal
jednak panowa³a korupcja, mimo i¿ osoby, które traktowa³y urzêdy jak swoj¹ w³a-
snoœæ zastêpowane by³y coraz czêœciej przez zawodowych urzêdników. Wzrost
potêgi pañstwa budzi³ niechêæ w spo³eczeñstwie, zw³aszcza wœród biedoty, ponie-
wa¿ coraz liczniejsi urzêdnicy umo¿liwiali coraz czêstsz¹ i skuteczniejsz¹, a zara-
zem dotkliw¹ ingerencjê w ¿ycie poddanych, przede wszystkim nak³adanie
i egzekwowanie licznych podatków oraz szczególnie uci¹¿liwy dla miejscowej lud-
noœci pobór do wojska.

Inn¹ szczególnie donios³¹ konsekwencj¹ udzia³u Szwecji w wojnie trzydziesto-
letniej, zdaniem Petera Englunda, by³o powstanie wielu nowych wielkich fortun.
Ich Ÿród³em by³y intratne dostawy dla walcz¹cych armii, które pozwoli³y wzboga-
ciæ siê grupie wielkich kupców-hurtowników, czêsto obcego pochodzenia, jak choæby
s³ynny, pochodz¹cy z Holandii Louis De Geer. Jeszcze wiêksze wszelako znacze-
nie mia³a rozbudowa posiad³oœci ziemskich nale¿¹cych do arystokracji szwedzkiej.
Wojna przyczyni³a siê do zad³u¿enia pañstwa u zamo¿nych obywateli, kupców i ary-
stokratów, w tym równie¿ przynale¿nych czêsto do arystokracji dowódców armii,
którzy nie otrzymywali nale¿nego im wynagrodzenia (¿o³du) z tytu³u pe³nionych
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funkcji.. Poniewa¿ pañstwo nie dysponowa³o wystarczaj¹cymi dla zaspokojenia
wierzycieli zasobami gotówki, sp³aci³o czêœæ swych wielkich zobowi¹zañ, przeka-
zuj¹c wierzycielom nale¿¹cym do arystokracji ziemie bêd¹ce dot¹d w³asnoœci¹
korony, czyli pañstwa. Powsta³a te¿ grupa nowych milionerów, rekrutuj¹cych siê
spoœród wodzów armii szwedzkiej, którzy wzbogacili siê, ³upi¹c bezwzglêdnie lud-
noœæ zamieszkuj¹c¹ na obszarach, które mia³y nieszczêœcie znaleŸæ siê, czêsto
wielokrotnie, na trasie przemarszów wrogich armii i na terenach stanowi¹cych
teatr dzia³añ wojennych w okresie wojny trzydziestoletniej.

Do najbardziej zuchwa³ych, a zarazem „zyskownych” przedsiêwziêæ, podjê-
tych przez dowództwo szwedzkie w przededniu zakoñczenia wojny, nale¿a³a wy-
prawa na stolicê habsburskich Czech, Pragê. Jej inicjatorem by³ feldmarsza³ek
Königsmarck, który, jak zauwa¿a Peter Englund, „nie by³ ju¿ jednak zwyk³ym do-
wódc¹, tylko rabusiem, który zasmakowa³ w niebezpiecznych wyprawach”. G³ów-
nym celem tej wyprawy by³o ograbienie miasta, w którym, wczeœniej, wielu
poddanych cesarza zdeponowa³o swoje bogactwa, w nadziei, ¿e dziêki temu posu-
niêciu uchroni¹ oni swe zasoby przed ich zagrabieniem przez oddzia³y przeciwni-
ka. Ograbienie Pragi wywo³a³o wielki wstrz¹s w ca³ych Niemczech, a ³upy zagarniête
w Pradze, wed³ug wspó³czesnych szacunków, jak podaje autor, warte by³y za-
wrotn¹ kwotê siedmiu milionów riksdali!

Podczas gdy na g³ównej scenie, jak¹ by³ teatr dzia³añ wojennych w Niemczech,
rozgrywa³ siê okrutny dramat, w ramach którego wrogie armie przez trzydzieœci
lat, z przerwami, toczy³y krwawe zmagania, niszcz¹c i grabi¹c bezlitoœnie kraj i je-
go mieszkañców, w tle, za morzem, na Pó³nocy, z dala od g³ównego nurtu wyda-
rzeñ, toczy³o siê ¿ycie codzienne spo³eczeñstwa szwedzkiego. Spod pióra Petera
Englunda wy³ania siê wielowymiarowy obraz tego spo³eczeñstwa. Autor charak-
teryzuj¹c stosunki demograficzne, wskazuje, ¿e ówczesna Szwecja by³a krajem
o ch³opskim obliczu. Wieœ dominuj¹ca w krajobrazie szwedzkim, by³a na ogó³ bied-
na i samowystarczalna, a jej mieszkañcy ograniczali siê do nabywania na lokalnym
rynku jedynie soli i odrobiny tytoniu. Niskie na ogó³ zbiory powodowa³y, ¿e do
cha³up wieœniaków czêsto zagl¹da³ g³ód i niemal powszechnie mia³o miejsce spo-
¿ywanie przez ch³opów i cz³onków ich rodzin chleba wypiekanego z kory drzew-
nej, który bynajmniej nie uchodzi³ wówczas za przysmak biedaków. Ch³opi, których
status spo³eczny i materialny by³ mocno zró¿nicowany – wielu by³o osobiœcie wol-
nych, a niektórzy byli nawet stosunkowo zamo¿ni – posiadali równie¿ w³asn¹ re-
prezentacjê w parlamencie szwedzkim, Riksdagu.

Górne warstwy piramidy spo³ecznej w Szwecji zajmowa³a szlachta, któr¹ nie-
ustannie nurtowa³a obawa przed buntem ch³opskim. Jak trafnie zauwa¿a Peter
Englund: „Wielki bunt ch³opski zawsze funkcjonowa³ wœród szwedzkiej arystokra-
cji jak z³y sen i nie pozwala³ jej ani przez chwilê zaznaæ spokoju. P³on¹ce posiad³o-
œci, odr¹bane, blade g³owy – oto widok, który przeœladowa³ wiêkszoœæ magnatów”.
Jednoczeœnie jednak ten¿e autor podkreœla, ¿e na tle stosunków panuj¹cych w ów-
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czesnej Europie „Szwedzki dobrobyt plasowa³ siê na ni¿szym poziomie, ale rozk³a-
da³ siê w bardziej sprawiedliwy sposób, ni¿ to zwykle bywa³o w tamtych czasach”.

Miasta szwedzkie w pierwszej po³owie XVII wieku by³y nieliczne, ma³e i naj-
czêœciej, w przeciwieñstwie do tych na kontynencie, pozbawione murów obron-
nych. W ich krajobrazie dominowa³y: zamek, katedra i ³odzie. Wed³ug oceny
Gustawa Adolfa, którego s³owa przytacza autor, by³y brudne i pe³ne wybojów.
W sposób dosadny scharakteryzowa³ ówczesne miasta szwedzkie arystokrata i brat
kanclerza Gabriel Oxenstierna, nazywaj¹c je po prostu „jaskiniami zbójców”. Tak
rzemios³o jak i handel by³y wówczas s³abo rozwiniête. Rozwój handlu dodatkowo
utrudnia³y zakazy uniemo¿liwiaj¹ce tamtejszym kupcom, poza nielicznymi wyj¹t-
kami dotycz¹cymi Sztokholmu, Göteborga czy Viborga, podró¿e za granicê w ce-
lach handlowych. Mieszczañstwo szwedzkie by³o nieliczne, ubogie i nieoœwiecone.
Czêsto nawet cz³onkowie w³adz miejskich nie umieli ani czytaæ, ani pisaæ. Ho³do-
wali partykularnym interesom, zabiegaj¹c o przywileje handlowe dla swoich miast
i zakazy dla konkurencyjnych oœrodków. Jak pisze Peter Englund: „prawie na ka¿-
dym posiedzeniu riksdagu zdarza³o siê, ¿e oto wstawali kupcy z jednego miasta
i domagali siê, aby po prostu zburzyæ jakieœ inne, s¹siaduj¹ce z nimi miasto”. D³u-
gotrwa³e dzia³ania wojenne i zwi¹zane z tym utrzymywanie ogromnej, w szczyto-
wym okresie interwencji ponad stutysiêcznej armii na stopie wojennej stworzy³o
dla czêœci miast szansê wzbogacenia siê na dostawach dla wojska, i niektóre mia-
sta z szansy tej skorzysta³y.

Udzia³ w wojnie trzydziestoletniej wp³yn¹³ na równie¿ w sposób istotny na funk-
cjonowanie podstawowej komórki spo³ecznej w Szwecji, jak¹ by³a rodzina. Dopro-
wadzi³ mianowicie do poprawy po³o¿enia kobiet w tym kraju. W XVII-wiecznej
Europie, odwo³uj¹c siê pocz¹tkowo do argumentów dostarczonych przez teolo-
gów, a nastêpnie medyków, „na kobietê spogl¹dano jak na cz³owieka ni¿szej klasy
i obywatela trzeciej kategorii”. Kanclerz Axel Oxenstierna, charakteryzuj¹c w 1641
roku sw¹ pani¹, królow¹ Krystynê, zauwa¿y³, ¿e: „nie jest ona podobna do innych
kobiet, jest bowiem odwa¿na i posiada rozum”. Jaka by³a zatem, zdaniem wspó³-
czesnych, kobieta tamtych czasów? Jak pisze Peter Englund, wed³ug ówczesnych
wyobra¿eñ „nie by³a odwa¿na i nie mia³a rozumu. Funkcjonowa³a natomiast jako
bezmyœlna istota, która nabiera³a wiêkszej wartoœci poprzez us³ugiwanie swemu
mê¿owi, rodzenie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Kobiet nie uwa-
¿ano za istoty doros³e. Zgodnie z prawem pozostawa³y one w stosunku do swego
mê¿a w takiej samej relacji jak dzieci i s³u¿ba wobec pana domu: musia³y wiêc
posiadaæ swego opiekuna prawnego – mê¿a albo ojca.” Taka by³a teoria. Rzeczy-
wistoœæ, zw³aszcza w sferze gospodarki, znacznie niekiedy od niej odbiega³a. Ko-
biety – szlachcianki, mieszczki i ch³opki – kierowa³y, czêsto z powodzeniem,
przedsiêbiorstwami, pracowa³y we wszystkich bran¿ach, chodzi³y za p³ugiem. Wojny
prowadzone niemal nieustannie przez Szwecjê w pierwszej po³owie XVII wieku
sprawi³y, ¿e kobiety coraz czêœciej zastêpowa³y mê¿ów i, jak podkreœla autor, „mu-
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sia³y pracowaæ wiêcej i ciê¿ej ni¿ kobiety w innych krajach Europy”. Toczone
w XVII wieku wojny, podobnie jak w przesz³oœci, zmusi³y i tym razem mê¿ów
i ojców do „popuszczenia cugli” swym ¿onom i córkom, i wyra¿enia zgody na
pe³nienie przez nie rozmaitych funkcji w sferze gospodarki. Nie dopuszczono nato-
miast kobiet do polityki ani do nauki; pozycja polityczna i zainteresowania naukowe
królowej Krystyny by³y raczej wyj¹tkiem potwierdzaj¹cym wspomnian¹ regu³ê.
Nauka zreszt¹ wspiera³a dominacjê mêsk¹, nawet w odniesieniu do tak kobiecej
profesji, jak¹ by³o odbieranie porodów. Opisuj¹c barwnie i szczegó³owo zespó³
czynnoœci i akcesoriów zwi¹zanych z odbieraniem porodu, Peter Englund podkre-
œla, ¿e ówczeœni lekarze, odwo³uj¹c siê do wiedzy nabytej w trakcie studiów uni-
wersyteckich, uzbrojeni w argumenty o charakterze naukowym, przy wsparciu
pañstwa, zaatakowali co zdolniejsze po³o¿ne, nawi¹zuj¹ce przecie¿ w swej pracy
do tradycji medycyny naturalnej i ludowej. Przekszta³cenie rodzenia dzieci w pro-
blem naukowy zapocz¹tkowa³o na kontynencie europejskim, jak zauwa¿a autor,
proces wypierania kobiet z dominuj¹cej dot¹d pozycji w zakresie œwiadczenia us³ug
medycznych na rzecz mê¿czyzn – lekarzy z wykszta³ceniem uniwersyteckim.

Przedstawiaj¹c obraz spo³eczeñstwa szwedzkiego w dobie wojny trzydziesto-
letniej, Peter Englund nie ogranicza siê do opisu jego struktur. Sporo uwagi poœwiê-
ci³ równie¿ ukazaniu jego mentalnoœci. Pozostawa³a ona pod wp³ywem religii
protestanckiej i rozmaitych zabobonów. W ówczesnym spo³eczeñstwie, które ce-
chowa³ na ogó³ powszechny brak umiejêtnoœci czytania i pisania, wielk¹ rolê od-
grywa³y ró¿nego rodzaju symbole i alegorie; w formie alegorii postrzegano równie¿
ówczesny œwiat. Powszechny by³ w spo³eczeñstwie strach przed czarami i ich
sprawcami: czarownikami i czarownicami. W konsekwencji, jak zauwa¿a Peter
Englund: „We w wsiach i w miastach dochodzi³o czasami do prawdziwych kampa-
nii przeciwko czarnej magii, kiedy to ludzie skakali sobie do garde³. Wiêkszoœæ
zjawisk trudno by³o wyt³umaczyæ, co prowadzi³o do z³oœliwych plotek, wytykania
palcami i wyrzucania ludzi poza nawias spo³eczny”. Wœród wy¿szych sfer pano-
wa³a wtedy fascynacja alchemi¹. Uprawiana przez niepoprawnych marzycieli,
wierz¹cych w mo¿liwoœæ przemiany o³owiu w z³oto, przyczyni³a siê walnie do roz-
woju metalurgii i górnictwa. W wieku XVII, w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu, zaczê-
to przywi¹zywaæ wielk¹ wagê do czasu i do jego miernika – zegara. Zaczê³y one
odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w zwi¹zku z rozwojem kapitalizmu, jako narzêdzia
s³u¿¹ce do œciœlejszej kontroli pracowników. Na œwiadomoœæ wspó³czesnych wiel-
ki wp³yw wywar³o nie tylko nowe podejœcie do czasu, lecz tak¿e pojawienie siê
gazet jako wa¿nego narzêdzia s³u¿¹cego formu³owaniu i informowaniu XVII-wiecz-
nej opinii publicznej.

W koñcowych fragmentach ksi¹¿ki autor poœwiêca nieco uwagi przes³ankom
i okolicznoœciom pielgrzymek, a na scenie po raz kolejny i zarazem ostatni, pojawia
siê Erik Dahlberg, który podejmuje nieudan¹ próbê dotarcia, w charakterze piel-
grzyma, do Jerozolimy. Wezwany przez Wittenberga zawraca jednak, aby udaæ siê
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do Polski, okupowanej od roku przez armie szwedzkie. W ten sposób Peter En-
glund koñczy sw¹ opowieœæ, aczkolwiek jej prawdziwy koniec zawiera siê w treœci
pierwszego rozdzia³u, gdzie autor zawar³ opis zwyciêskiej bitwy stoczonej pod
Warszaw¹ przez armiê szwedzko-brandenbursk¹ z wojskami polsko-litewskimi
w ostatnich dniach lipca 1656 roku. Zakoñczenie tej wyj¹tkowo interesuj¹cej i pa-
sjonuj¹cej ksi¹¿ki, stanowi zarazem zapowiedŸ pojawienia siê równie¿ w Polsce
kolejnej pozycji Petera Englunda pt. „Niezwyciê¿ony”, która „zaczyna siê w mo-
mencie, w którym koñcz¹ siê „Lata wojen”, i obejmuje okres 1648-1660, tj. okres
prze³omowy pod wieloma wzglêdami dla dziejów Szwecji, Polski, Brandenburgii
i Rosji.
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XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Polska w Europie:
uwarunkowania i perspektywy Poznañ, 15 – 18.IX.2004 r.

(sprawozdanie – Adam Czabañski)

Zgodnie z ustalon¹ ju¿ tradycj¹ co cztery lata odbywaj¹ siê w Polsce Ogólno-
polskie Zjazdy Socjologiczne. Tym razem gospodarzem tego naukowego spotkania
by³ Poznañ i Instytut Socjologii UAM – kolebka socjologii polskiej. Ogó³em w Po-
znaniu takie Zjazdy odby³y siê w Poznaniu cztery.

By³o to ogromne przedsiêwziêcie naukowe: ponad 800 uczestników z ca³ej Polski
i z zagranicy, niemal 600 referatów i wyst¹pieñ. W swoim otwieraj¹cym referacie
Dyrektor IS UAM prof. UAM dr hab. Jan W³odarek zauwa¿y³, ¿e podczas pierw-
szego takiego Zjazdu w Poznaniu uczeni obradowali przez dwa dni i wyg³oszono
wówczas 60 referatów. Obecny na ZjeŸdzie prof. Ludwik Znamierowski mia³
wówczas powiedzieæ, ¿e nie mo¿na by³o obj¹æ ogromu informacji wówczas prze-
kazywanych... Po kilkudziesiêciu latach, referatów by³o dziesiêæ razy wiêcej. Jak
zauwa¿y³ prof. Jan W³odarek, to s¹ znaki czasów, dodajmy – czasów gdy nauka,
tak¿e socjologia, uleg³a umasowieniu.

Tematyka sesji plenarnych dotyczy³a, zgodnie z tytu³em Zjazdu, w³aœnie miej-
sca Polski w Europie. Pozwolê sobie zwróciæ uwagê na kilka wyst¹pieñ:

Interesuj¹ce by³o wyst¹pienie prof. Henryka Domañskiego, który opisa³ ba-
riery legitymizacji systemu w spo³eczeñstwie postkomunistycznym i w krajach
Europy Zachodniej. Powo³ywa³ siê na wyniki szerokich badañ zrealizowanych przez
miêdzynarodowy zespó³. O skali tych badañ œwiadcz¹ liczby: badania 21 europej-
skich spo³eczeñstw, po 2 tyœ. respondentów w ka¿dym. Analizuj¹c kilka wskaŸni-
ków owej legitymizacji okaza³o siê, ¿e Polska znajduje siê w grupie pañstw najs³abiej
legitymizuj¹cej system (obok Grecji, Portugalii i Hiszpanii). Najwiêksz¹ legitymiza-
cjê systemu przejawia³y spo³eczeñstwa skandynawskie, g³ównie Dania.

Burzliw¹ dyskusjê wywo³a³o wyst¹pienie prof. Miros³awy Marody o spo³e-
czeñstwie poobywatelskim. Rozwa¿a³a, czy nasze spo³eczeñstwo nie ma w sobie
ju¿ cech takiego spo³eczeñstwa. Dostrzega³a kilka takich oznak. Spotka³o siê to
z ostr¹ krytyk¹. Zastanawiano siê, jak mo¿na pisaæ w ogóle o spo³eczeñstwie po-
obywatelskim w Polsce, skoro nie by³o jeszcze obywatelskiego (chyba, ¿e przyj-
mujemy teoriê chaosu i brak kierunkowoœci w rozwoju spo³eczeñstw – teza jednak
ryzykowna). Spór ten przypomnia³ mi ten jaki zaistnia³ w po³owie lat 80-tych XX
wieku w ramach teorii modernizacji1. Majid Tehranian og³osi³ wówczas koncepcjê
spo³eczeñstwa informatycznego, maj¹cego zast¹piæ dotychczasowe spo³eczeñstwo
postindustrialne. Prof. Marek S.Szczepañski w swojej pracy o teoriach moderni-
zacji zauwa¿y³ jednak, ¿e informatycy nie stanowi¹ nadal elit dominuj¹cych i za-

1 Tehranian M., 1986, Dialektyka technologii i mitologia, w: Prezentacje, nr 3, s. 4-18.
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rz¹dzaj¹cych w spo³eczeñstwie, a s¹ nadal na us³ugach polityków i wielkich korpo-
racji finansowych; poza tym charakterystyczna dla spo³eczeñstwa postindustrial-
nego sfera us³ug wcale nie uleg³a ograniczeniu na rzecz jednego tylko rodzaju
us³ug – tych informatycznych. Oczywiœcie technologie telesatelitarne rozwijaj¹
siê, pojawiaj¹ siê sieci neuronowe, ale to i tak na razie nie zmienia struktury spo³e-
czeñstwa dotychczasowego. Zdaniem Szczepañskiego lepiej mówiæ o fazie infor-
matycznej spo³eczeñstwa postindustrialnego2.

Do szczególnie interesuj¹cych wyst¹pieñ zaliczy³bym wyst¹pienie prof. Zyg-

munta Baumana, który w swoim referacie o znamiennym tytule „Co tam Panie
w Europie?” powo³uje siê na Ryszarda Kapuœciñskiego i jego ostatnie „Lapida-
rium”. Wed³ug niego o ile niegdyœ gdy bywa³ w Azji, Afryce czy Ameryce P³d.
Ludzie pytali go co dzieje siê ciekawego w Europie, o tyle teraz nie pytaj¹ o to. Tak
jakby stracili zainteresowanie Europ¹. To znaczy, ¿e jakby wyzwolili siê mentalnie
z tej fascynacji i rozwijaj¹ siê teraz wed³ug w³asnych wzorców i scenariuszy. Opo-
wiada³ te¿ Bauman o problemach wykraczaj¹cych poza problematykê obecnego
statusu Europy: o kosztach wojny w Iraku i problemie g³odu na œwiecie, braku
dostêpu do szkolnictwa. Koszty wojny w Iraku pozwoli³yby rozwi¹zaæ problem
szkolnictwa na œwiecie przez nastêpne 10 lat, 1 rakieta samosteruj¹ca (których
Amerykanie u¿yli pierwszego tylko dnia inwazji 400) zamieniona na dolary pozwo-
li³aby wy¿ywiæ 270 tyœ ludzi przez miesi¹c. Takich porównañ by³o wiêcej.

Na uwagê zas³ugiwa³o te¿ wyst¹pienie prof. Leny Kolarskiej – Bobiñskiej,
o zmieniaj¹cej siê Unii Europejskiej. („Goniliœmy zaj¹czka, a gdy go wreszcie z³a-
paliœmy, okaza³o siê, ¿e to meduza”). Wed³ug ostatnich badañ sonda¿owych, gdyby
teraz odby³o siê referendum Francuzi wyrazili by wolê wyst¹pienia z UE. Po roz-
szerzeniu UE nast¹pi³ odp³yw wielkich inwestycji z drogiego Zachodu tam gdzie
jest tañsza si³a robocza. Zdaniem referentki w bliskiej przysz³oœci mo¿e dojœæ do
zapaœci UE podczas narodowych referendów nad ratyfikacj¹ konstytucji europej-
skiej. Wówczas wielu starych cz³onków UE mo¿e chcieæ z niej wyst¹piæ.

Ks. prof. Janusz Mariañski mówi³ o religijnoœci w spo³eczeñstwie polskim
w perspektywie zsekularyzowanej Europy (mo¿e Polska zostanie wyj¹tkiem w Eu-
ropie), przedstawi³ kilka scenariuszy owej sekularyzacji. Zwróci³ uwagê na nasz¹
wybiórczoœæ pewnych dogmatów (a wiêc raczej permisywizm a nie pe³na sekula-
ryzacja).

Uczestnicy Zjazdu pracowali w 50 grupach roboczych i poruszali problemy
wiêkszoœci subdyscyplin i dziedzin socjologii. Poni¿ej do³¹czono listê owych grup
tematycznych:
1. Klasyczna socjologia polska. Recepcja poza krajem
2. Nauka i polityka w czasie historii wspó³czesnej
3. Europejska Przestrzeñ Badawcza – szansa czy zagro¿enie dla polskich badañ

socjologicznych?

2 Szczepañski M.S., 1990, Teorie zmian spo³ecznych, Uniwersytet Œl¹ski, Katowice, s. 116.

Adam Czabañski
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4. O kszta³ceniu socjologów i ochronie zawodu socjologa
5. Konstruowanie jaŸni i spo³eczeñstwa. Europejskie warianty interakcjonizmu

symbolicznego
6. Wspólnotowoœæ we wspó³czesnej filozofii spo³ecznej i politycznej
7. Nowe idee w metodologii badañ spo³ecznych
8. Nowe techniki analiz iloœciowych
9. Socjologia wizualna
10.Narodziny i rozwój ruchu spo³ecznego „Solidarnoœæ”. Dwie perspektywy: su-

werennego pañstwa narodowego i spo³eczeñstwa obywatelskiego
11.Rynek a instytucje spo³eczne: socjologia ekonomiczna w œwietle klasycznej teorii

praw obywatelskich
12.Spo³eczeñstwo a gospodarka: w³asnoœæ i interesy w dobie transformacji
13.Rola czynników poznawczych w g³êbokich przemianach ustrojowych
14.Nowa rzeczywistoœæ spo³eczna w mediach, filmie i literaturze
15.Jaka Polska – jaka Europa?
16.Reprezentacje Europy w ró¿nych typach dyskursu publicznego
17.Spo³eczeñstwo obywatelskie w Polsce w kontekœcie integruj¹cej siê Europy
18.Unia Europejska – co daje, a co odbiera polskiej m³odzie¿y?
19.Ruchliwoœæ spo³eczna w Polsce: stare i nowe formy na prze³omie wieków
20.Rolnicy w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie: próba redefinicji pozycji spo³ecz-

nej
21.Goœcie i gospodarze. Polska jako kraj emigracji, reemigracji, imigracji i migracji

tranzytowych
22.Partie polityczne w perspektywie polskiej i europejskiej
23.Spo³eczeñstwo obywatelskie: miêdzy ide¹ a praktyk¹
24.Pañstwo, samorz¹d i spo³ecznoœci lokalne. Piotr Buczkowski in memoriam
25.Mniejszoœci narodowe w Polsce (w œwietle Spisu Powszechnego 2002)
26.Romowie – pierwsi Europejczycy w Polsce
27.Z pogranicza na pogranicze: w œwietle teorii i wyników badañ
28.Granice i pogranicza III RP w wyobraŸni zbiorowej i dzia³aniach Polaków
29.Wspó³czesne spo³eczeñstwo polskie wobec przesz³oœci
30.Religijnoœæ Polaków: trajektorie zmian
31.Wieloreligijnoœæ w Polsce i w Europie
32.Antropologia konsumpcji – Polska i œwiat w dobie globalizacji kultury
33.Religijnoœæ i seksualnoœæ w konsumpcyjnej nowoczesnoœci
34.Zmiany strukturalne w edukacji – realia polskie i tendencje europejskie
35.Ku socjologii sieci. Internet jako czynnik transformacji spo³ecznej. Implikacje

dla Polski
36.Polska wieœ w Europie
37.Grupa 37 zosta³a po³¹czona z grup¹ 36
38.Nowe dziedziny badañ w socjologii miasta

XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Polska w Europie...
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39.Wspó³czesne problemy socjologii organizacji i zarz¹dzania
40.Stosunki przemys³owe a dialog partnerów spo³ecznych
41.Przemiany normatywnoœci we wspó³czesnej Polsce
42.Kontrola spo³eczna dewiacji, patologii i problemów spo³ecznych
43.Lokalne strategie rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
44.Inkluzja spo³eczna. Diagnoza, uwarunkowania, kierunki dzia³añ
45.Strukturalne i kulturowe strategie racjonalizacji zagro¿eñ
46.Wojsko wobec wyzwañ wspó³czesnego œwiata
47.Grupy dyspozycyjne w spo³eczeñstwie polskim w dobie transformacji
48.Potoczne i kwalifikowane obiegi sztuki
49.Socjologia zdrowia i choroby. Perspektywa polska i europejska
50.Profesor Zbigniew Tyszka jako g³ówny badacz rodziny w ostatnim æwieræwie-

czu XX wieku
Jak widaæ bogactwo poruszanych tematów by³o szczególnie wielkie. Z ¿alem

przyjmowano fakt, ¿e odbywa³y siê one zazwyczaj w tym samym czasie, co unie-
mo¿liwia³o wys³uchanie wszystkich interesuj¹cych referatów. Podczas spotkañ
roboczych rozwinê³o siê wiele ciekawych inicjatyw i planów naukowych na przy-
sz³oœæ. Prawdopodobnie zaowocuje to publikacjami naukowymi zawieraj¹cymi
przynajmniej niektóre z wyg³oszonych na XII Ogólnopolskim ZjeŸdzie Socjologicz-
nym referatów.

Jak na razie nie ma jeszcze propozycji w którym oœrodku socjologicznym odbê-
dzie siê kolejny Zjazd. Wypada wyraziæ nadziejê, ¿e za cztery lata bêdzie mo¿na
w gronie socjologów z ca³ej Polski skonfrontowaæ postawione tu w Poznaniu tezy,
zanalizowaæ trendy, które tu zosta³y zaledwie zarysowane, przeanalizowaæ kon-
cepcje znajduj¹ce siê wówczas jeszcze w fazie zal¹¿kowej.
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„Lipsk 89 miasto niemieckiej rewolucji”.
Wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 20. 02 – 04. 04. 2004 r.

(sprawozdanie – Jaros³aw W¹sowicz)

Archiwum Ruchu Obywatelskiego w Lipsku, w ramach swoich prac ukierun-
kowanych na badania naukowe, które maj¹ na celu rozrachunek z histori¹ okresu
bezprawia, jakim by³ wschodnioniemiecki re¿im komunistyczny, przygotowa³o wy-
stawê zatytu³owan¹ „Lipsk 89 – miasto niemieckiej rewolucji”. Wystawa w 2004
r. zosta³a zaprezentowana w kilku miejscach w Polsce m.in. w Warszawie, Krako-
wie i Wroc³awiu. Jednak pierwszym miastem, w którym mo¿na by³o j¹ obejrzeæ
by³ Szczecin. Otwarcie ekspozycji mia³o miejsce w dniu 20 lutego 2004 r. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele Bundestagu, niemieckiej Parlamentarnej Grupy Wspó³-
pracy Niemiecko – Polskiej, przedstawiciele polskiego parlamentu, w³adz
województwa zachodniopomorskiego, w³adz miejskich Szczecina, szczeciñskich
wy¿szych uczelni oraz historyków zainteresowanych podjêt¹ tematyk¹.

Wystawa prezentuje fragment ma³o znanych w Polsce dziejów ruchu oporu
w NRD, koncentruj¹c siê na wydarzeniach w Lipsku w roku 1989. Zaprezento-
wano na niej zdjêcia z ulicznych demonstracji z roku 1989, odezwy grup opozycyj-
nych skierowane do mieszkañców Lipska, reakcje w³adz NRD na sytuacjê w tym
mieœcie (repliki re¿imowej prasy). Ogl¹daj¹c kolejne plansze wystawy, zapoznaje-
my siê krok po kroku z przebiegiem rewolucyjnych zmian jakie dokona³y siê w Lip-
sku i ca³ym NRD.

W dniu 15 stycznia 1989 w 70 rocznicê zamordowania przywódców niemiec-
kiego ruchu robotniczego: Ró¿y Luksemburg i Karla Liebknechta, organizacja „Ini-
cjatywa demokratycznej odnowy spo³eczeñstwa” zorganizowa³a w Lipsku
demonstracjê, która mia³a na celu wskazanie na potrzebê przeprowadzenia reform
i politycznych zmian w NRD. W³adze aresztowa³y na manifestacji 53 dzia³aczy
opozycji. Od tej pory mieszkañcy Lipska coraz czêœciej wychodz¹ na ulicê, aby
zademonstrowaæ swoje niezadowolenie. W maju 1989 r. zwolennicy przemian od-
krywaj¹ i ujawniaj¹ praktyki fa³szowania wyborów lokalnych w Lipsku. W zwi¹z-
ku z tym faktem dosz³o do kolejnej manifestacji. Tym razem aresztowanych zosta³o
100 demonstrantów. Oprócz ulicznych manifestacji organizowane by³y „modlitwy
o pokój”, marsze ekologiczne, uliczne festiwale muzyki, „alternatywne” Dni Ko-
œcio³a. Z miesi¹ca na miesi¹c uczestniczy³o w nich coraz wiêcej mieszkañców
Lipska. Wszystkie te demokratyczne inicjatywy by³y ka¿dorazowo t³umione przez
aparat re¿imowej w³adzy w myœl powiedzenia Ericha Honeckera „¿eby wrogie
akcje zdusiæ w zarodku”.

Prze³om nast¹pi³ póŸn¹ jesieni¹ 1989 r. Dzieñ 9 paŸdziernika nazwany zosta³
przez historyków „dniem rozstrzygniêcia”. W tym dniu ponad 70 tys. manifestan-
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tów wymusza swoim zachowaniem bezkrwawy przebieg wydarzeñ. Udaje siê
unikn¹æ interwencji grup bojowych, jednostek policji, oddzia³ów Narodowej Armii
Ludowej œci¹gniêtych ze wszystkich stron NRD. Po raz pierwszy demonstrantom
udaje siê przejœæ ca³¹ wewnêtrzn¹ obwodnic¹ wokó³ starego miasta. Kolejne ma-
nifestacje skupiaj¹ coraz wiêksz¹ liczbê uczestników: 16 paŸdziernika w demon-
stracji uczestniczy oko³o 120 tys. osób, 23 paŸdziernika oko³o 250 tys., 30
paŸdziernika – 300 tys., i wreszcie w dniu 6 listopada w proteœcie uczestniczy
rekordowa liczba 600 tys. manifestantów!

W nastêpnych dniach nast¹pi³ prze³om w niemieckiej rewolucji 1989 r. W dniu
8 listopada w³adze NRD poinformowa³y, opiniê publiczn¹, i¿ obywatele tego pañ-
stwa maj¹ prawo do swobodnego przekraczania granicy z RFN. Rozpocz¹³ siê
proces rozpadu muru berliñskiego. W nastêpnym dniu kanclerz Niemiec Federal-
nych Helmut Kohl, przerywa wizytê w Polsce i pod Ratuszem w Berlinie Zachod-
nim wypowiada s³owa: „Jesteœmy jednym narodem i nic nas nie roz³¹czy. Niech
¿yje wolna niemiecka ojczyzna! W Lipsku w kolejnych dniach dochodzi do ko-
lejnych demonstracji wysuwaj¹cych postulat wolnych wyborów. Niemiecka re-
wolucja dobiega koñca.

W zwi¹zku z wystaw¹ wydany zosta³ przewodnik, w którym odnajdziemy m.in.
informacje o dzia³alnoœci stowarzyszenia Archiwum Ruchu Obywatelskiego w Lip-
sku oraz Fundacji „Rozrachunku z dyktatur¹ SED” (Stiftung zur Aufarbeitung der
SED – Diktatur), kronikê wydarzeñ w roku 1989 w Lipsku, kilka dokumentów
prezentuj¹cych odezwy wschodnioniemieckich ruchów dzia³aj¹cych na rzecz praw
obywatelskich.

Prezentacjê wystawy „Lipsk 89 miasto niemieckiej rewolucji” sfinansowa³a
niemiecka Fundacja „Rozrachunku z dyktatur¹ SED”. Merytoryczn¹ pomoc¹ i t³u-
maczeniem tekstów s³u¿y³ organizatorom dr Kazimierz Wóycicki, dyrektor Insty-
tutu Polskiego w Lipsku. Wspó³pracowano tak¿e z Instytutem Niemiec i Europy
Pó³nocnej w Szczecinie, Wy¿sz¹ Szko³¹ Administracji Publicznej i Muzeum Naro-
dowym w Szczecinie.

Wystawê „Lipsk 89 miasto niemieckiej rewolucji” mo¿na by³o przez wiele
lat ogl¹daæ w siedzibie Archiwum Ruchu Obywatelskiego w Lipsku oraz w wielu
miastach zachodnioniemieckich. Tym bardziej cieszy fakt, ¿e trafi³a do Polski. Warto
odnotowaæ, ¿e od roku 2005 wystawê bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ bezp³atnie za
poœrednictwem Instytutu Niemiec i Europy Pó³nocnej w Szczecinie. Mo¿na j¹ z po-
wodzeniem prezentowaæ w szko³ach i uczelniach o profilu humanistycznym. Na
pewno wzbudzi³aby szczególne zainteresowanie mieszkañców pogranicza polsko
– niemieckiego.

Swoje sprawozdanie chcia³bym, z punktu historyka zajmuj¹cego siê m.in. bada-
niami nad opozycj¹ polityczn¹ w Polsce lat 80 – tych, zakoñczyæ smutn¹ refleksj¹.
Mianowicie stan podjêtych badañ nad „polsk¹ rewolucj¹” w porównaniu z nie-
mieckimi projektami jest bardzo nie zadawalaj¹cy. W Niemczech wydaje siê rocz-

Jaros³aw W¹sowicz
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nie kilkadziesi¹t publikacji zwi¹zanych z tematyk¹ wschodnioniemieckiej opozycji
i wydarzeniom roku 1989. Istnieje kilkanaœcie sprawnie dzia³aj¹cych instytucji na-
ukowych zajmuj¹cych siê dokumentacj¹, archiwizacj¹ i prezentacj¹ wyników ba-
dañ nad tym okresem. W Polsce natomiast, która mo¿e siê poszczyciæ o wiele
bogatszymi tradycjami opozycyjnymi, brakuje pieniêdzy na dzia³alnoœæ Instytutu
Pamiêci Narodowej, obcinane s¹ dotacje na dzia³alnoœæ Oœrodka „Karta” w War-
szawie, brakuje pieniêdzy na realizacjê innych projektów (niestety czêsto dzieje siê
tak z powodów politycznych). Nie umiemy sprzedaæ Europie tych chlubnych kart
naszej najnowszej historii.

Burmistrz Berlina Eberhard Diepgen podczas otwarcia wystawy „Drogi do
Wolnoœci w trakcie obchodów XX rocznicy Sierpnia ’80 powiedzia³ m.in.: „W Gdañ-
sku wszystko siê zaczê³o. Ta stocznia jest kolebk¹ zwi¹zku zawodowego „So-
lidarnoœæ”. Z jej imieniem zwi¹zany jest jeden z najbardziej zdumiewaj¹cych,
obfituj¹cych w nastêpstwa, ruchów obywatelskich XX wieku. Zdumiewaj¹cy,
poniewa¿ powsta³ spontanicznie, w ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy urós³ do
dziesiêciu milionów cz³onków, obejmowa³ ludzi wszelkich zawodów i zafa-
scynowa³ wszystkich, zarówno w Polsce, jak i poza ni¹. Skuteczny, poniewa¿
odwag¹ i wytrwa³oœci¹, twardoœci¹ i gotowoœci¹ do rozmów osi¹gn¹³ swój
cel. Na koñcu by³o zwyciêstwo. By³ to triumf pragnienia wolnoœci nad rze-
czywistoœci¹ dyktatur”1. Niestety dzisiaj w krajach zachodniej Europy zburzenie
muru berliñskiego, a nie polsk¹ rewolucjê „Solidarnoœci” uwa¿a siê za wydarzenie
prze³omowe w obaleniu wschodnioeuropejskich dyktatur. Sta³o siê tak z powodu
naszego zaniedbania i trudno bêdzie je nadrobiæ.

1 To by³ pocz¹tek koñca komunizmu, Przemówienie burmistrza Berlina Eberharda Diepgena otwie-
raj¹ce wystawê „Drogi do wolnoœci”, „¯ycie”, nr 202 (1192), œroda 30 sierpnia 2000 r., s. 5.

„Lipsk 89 miasto niemieckiej rewolucji”. Wystawa...
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„Szczecin niepokorny 1970-1989”.
Wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Luty 2004.

(sprawozdanie – Jaros³aw W¹sowicz)

W dniu 23 lutego 2004 r. w Muzeum Historii Miasta, które jest oddzia³em Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie, otwarto wystawê zatytu³owan¹ „Szczecin nie-
pokorny 1970 –1989”. Zosta³a zorganizowana i przygotowana staraniem Instytutu
Pamiêci Narodowej w Poznaniu, Muzeum Narodowego oraz Zarz¹du Regionu
NSZZ „Solidarnoœæ” w Szczecinie. W uroczystoœci otwarcia wystawy uczestni-
czyli przedstawiciele w³adz miasta, dawni dzia³acze opozycji, przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Grudzieñ 1970”, parlamentarzyœci oraz grono historyków
zainteresowanych prezentowan¹ tematyk¹.

Zasadniczo wystawa sk³ada siê z dwóch odrêbnych czêœci. Pierwsza jest po-
œwiêcona tematyce „Grudnia 70’” w Szczecinie. Ta czêœæ zosta³a w ca³oœci opra-
cowana przez historyków z IPN w Poznaniu. Na kilkunastu tablicach wystawowych
zaprezentowano bogaty zbiór fotografii z wydarzeñ grudniowych opatrzonych hi-
storycznymi komentarzami. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ materia³y z odnalezio-
nego w 2003 r. w archiwum IPN albumu obejmuj¹cego „zestaw zdjêæ
obrazuj¹cych niektóre fragmenty wydarzeñ zaistnia³ych w Szczecinie w dniu
17 grudnia 1970 r.”. Fotografie te zosta³y wykonane przez anonimowego funk-
cjonariusz SB w celu identyfikacji osób bior¹cych udzia³ w proteœcie robotniczym.
Zaprezentowane materia³y archiwalne wchodz¹ce w sk³ad albumu zosta³y przed-
stawione bez ¿adnych zmian i selekcji, w oryginalnym uk³adzie i z opisami wykona-
nymi przez funkcjonariusza SB w momencie ich tworzenia1.

Fotografie z zajœæ grudniowych przeplatane s¹ z innymi materia³ami archiwal-
nymi: ulotkami Komitetu Strajkowego, artyku³ami z lokalnej prasy, g³ównie z orga-
nu KW PZPR „G³osu Szczeciñskiego”, ulotkami wydanymi przez Kierownictwo
Stoczni nawo³uj¹cymi robotników do przerwania strajku w styczniu 1971 r., kopia-
mi tajnych dokumentów MSW.

Niezrealizowanie przez w³adze PRL postulatów robotniczych z „Grudnia 70”’
spowodowa³y w styczniu 1971 kolejny wybuch strajków w Stoczni Szczeciñskiej
im. A. Warskiego. W dniu 24 stycznia do Szczecina na spotkanie ze strajkuj¹cymi
stoczniowcami przybyli Edward Gierek I sekretarz KC PZPR, premier – Piotr
Jaroszewicz oraz Wojciech Jaruzelski. Po 9 godzinnych pertraktacjach z ust Gier-
ka pad³o historyczne „Pomo¿ecie?”. Fotografie i relacje prasowe z tego wydarze-
nia koñcz¹ czêœæ wystawy poœwiêcon¹ „Grudniowi 70’” w Szczecinie.

Kolejn¹ prezentacjê stanowi kilka tablic wystawowych poœwiêconych historii
opory spo³ecznego w latach 70 – tych. Sk³adaj¹ siê na nie m.in. materia³y propa-

1 W archiwum IPN odnaleziono 537 zdjêæ, na wystawie zaprezentowano tylko czêœæ materia³u.
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gandowe zwi¹zane z wyst¹pieniem robotników w czerwcu 1976. Atrakcj¹ tej czê-
œci jest bilet wstêpu na masówkê potêpiaj¹c¹ protest, która odby³a siê na stadionie
„Pogoni” oraz pierwsza strona „G³osu Szczeciñskiego” relacjonuj¹ca to wydarze-
nie pod tytu³em wypisanym wielkimi literami: „Wielka patriotyczna manifestacja
spo³eczeñstwa Pomorza Zachodniego. Pracuj¹cy Szczecina zawsze z parti¹,
z Wami towarzyszu Gierek. Mówimy warcho³om i demagogom twarde robotni-
cze: Nie!”2. T¹ czêœæ wystawy uzupe³nia prezentacja wydawnictw drugiego obie-
gu sygnowanych przez KOR (m.in. „Robotnik”).

Druga czêœæ wystawy „Szczecin niepokorny 1970-1989”, poœwiêcony jest
wydarzeniom z lat 1980 –1989. Rozpoczyna j¹ prezentacja materia³ów archiwal-
nych z czasów „karnawa³u Solidarnoœci”. Wpierw s¹ to zdjêcia, ulotki, prasa z okresu
strajków Sierpnia 80’. Na uwagê zas³uguje tzw. KBKS – Krótki Bojowy Kabel
Stoczniowy – wykonane przez stoczniowców narzêdzie z kabla elektrycznego do
samoobrony w czasie strajku. Wœród rzadko spotykanych pami¹tek z sierpnio-
wych strajków (zdjêcia i prasa strajkowa s¹ raczej ogólnie znane) znaleŸæ mo¿na
chocia¿by ma³¹ karteczkê w formie polskiej flagi z rêcznie wypisan¹ notk¹: „Je-
steœcie dla nas wzorem, wytrwajcie! Uczennice LO Renata i Ma³gorzata.”
Dalej widzimy materia³y z czasów organizowania siê „Solidarnoœci”, a tak¿e NZS
na szczeciñskich uczelniach. Prezentowany jest zbiór znaczków, breloczków z sym-
bolem nowych zwi¹zków zawodowych.

Poruszaj¹c siê œladami „Solidarnoœci” przechodzimy do kolejnego etapu jej hi-
storii – stanu wojennego. Czas internowania i walki podziemnej symbolicznie od-
daj¹ rekwizyty tamtych lat: he³m i tarcza ZOMO, powielacze, sweter damski
z wyhaftowanym napisem „internowana”, korespondencja z obozów internowa-
nia, nakazy aresztowania, prasa bezdebitowa wydawana w regionie Pomorza Za-
chodniego i w skali kraju, podziemne kalendarze, plakaty i afisze, druki ulotne.
Dosyæ bogaty jest zbiór walorów Podziemnej Poczty Internowanych g³ównie
z Wierzchowa Pomorskiego, Dar³owa i Goleniowa. Ekspozycjê poœwiêcon¹ „Soli-
darnoœci” koñcz¹ materia³y ze strajków roku 1988 i wyborów z czerwca 1989 r.

Poczucie lekkiego niesmaku mog¹ wzbudziæ same rozmiary wystawy. Wydaje
siê, ¿e œrodowisko szczeciñskie, ze wzglêdu na rolê jak¹ odegra³ ten region w wy-
darzeniach lat 1970 –1989, staæ powinno na o wiele obszerniejsze ekspozycje.
W zasadzie obie czêœci wystawy poszerzone o kolejne materia³y archiwalne z po-
wodzeniem mog³yby funkcjonowaæ oddzielnie. Przyk³ad mo¿na wzi¹æ chocia¿by
z przygotowanej z niezwyk³ym rozmachem gdañskiej ekspozycji zatytu³owanej „Dro-
gi do wolnoœci”3. Ekspozycje takie po³¹czone z miejscami upamiêtniaj¹cymi wyda-
rzenia lat 1970 i 1980 mog³y by staæ siê swoist¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Szczecina.

2 „G³os Szczeciñski” z dnia 29 czerwca 1976 r.
3 Por. J. W¹sowicz, „Drogi do wolnoœci”, Historia dwudziestolecia NSZZ „Solidarnoœæ” w arty-

stycznym przekazie jubileuszowych ekspozycji – Gdañsk 2000, „Pegaz”, Rocznik Papieskiego
Wydzia³u Teologicznego w Warszawie O/Konin, nr 9/2000, s. 160 -166.

Jaros³aw W¹sowicz
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Z wielu jednak przyczyn wystawa zaprezentowana w szczeciñskim Muzeum
Historii Miasta jest wydarzeniem wa¿nym. Po pierwsze utrwala w œwiadomoœci
spo³ecznej chlubne karty polskiej historii zwi¹zanej z walk¹ z totalitarnym syste-
mem. Niestety wci¹¿ w Polsce takich inicjatyw jest ma³o. Nie umiemy „sprzedaæ”
w atrakcyjny sposób wydarzeñ, które wp³ynê³y nie tylko na odzyskanie przez Pol-
skê w 1989 r. pe³nej suwerennoœci, ale w znacznej mierze zadecydowa³y o losach
szeregu narodów znajduj¹cych siê w tzw. bloku pañstw demokracji ludowej. To
jest nasze dziedzictwo, którym mo¿emy siê szczyciæ we wspólnej Europie. Po
wtóre nale¿y mieæ nadziejê, ¿e wystawê odwiedzi szereg ludzi m³odych. Na pew-
no stanie siê ona dobra okazj¹ do lepszego poznania niedalekiej przesz³oœci.

Warto odnotowaæ, ¿e otwarcie wystawy „Szczecin niepokorny 1970-1989”
po³¹czone zosta³o promocj¹ ksi¹¿ki „Kalendarium niezwyk³ego miasta. Szcze-
cin 19451989”, autorstwa dr Kazimierza Wóycickiego, dyrektora Instytutów
Polskich w Düsseldorfie i Lipsku. Oprócz autora ksi¹¿ki jej prezentacji dokona³
tak¿e prof. Kazimierz Koz³owski – Dyrektor Archiwum Pañstwowego w Szczeci-
nie (recenzent pozycji Wóycickiego).

„Szczecin niepokorny 1970-1989”. Wystawa...
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Czy plakat mo¿e uczyæ historii? Wystawa „100 lat plakatu rosyjskiego”
na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, luty – marzec 2004.

(sprawozdanie – Jaros³aw W¹sowicz SDB)

Staraniem wroc³awskiej firmy Interart oraz Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie przygotowana zosta³a wyj¹tkowa wystawa pokazuj¹c¹ historiê pla-
katu rosyjskiego na przestrzeni XX w. Patronat honorowy nad wystaw¹ obj¹³ ³ódz-
ki Kurator Oœwiaty. Zaprezentowano 121 plakatów, które ukazuj¹ przekrojow¹
historiê tego gatunku artystycznego przekazu, pocz¹wszy od prac z pocz¹tków
wieku, osadzonych w nurcie secesyjnym, przez plakat czasu rewolucji, wojen, okresu
budowy socjalizmu, a¿ po czas radzieckiej pierestrojki.

Plakat od ponad stu lat jest jednym z wa¿niejszych œrodków reklamy, propagan-
dy i informacji. W ³atwo przyswajalnej dla masowego odbiorcy i atrakcyjnej for-
mie, przekazuje treœci zlecane przez zamawiaj¹cych. Aparat komunistycznej w³adzy
doceni³y zalety oddzia³ywania tego artystycznego narzêdzia, starannie organizuj¹c
ca³y proces przygotowywania masowej propagandy wizualnej. Organizatorzy zbioru
plakatów w Oœrodku „Karta” w Warszawie, pochodz¹cych z okresu PRL, trafnie
zauwa¿aj¹, ¿e na gruncie polskim: „Plakat o tematyce spo³eczno-politycznej,
obok literatury, teatru i filmu, by³ podstawowym, artystycznym medium pro-
pagandy i informacji. Sztuce plakatu w³adze poœwiêca³y wiele uwagi: orga-
nizuj¹c liczne wystawy z prezentacj¹ „w³aœciwych” ujêæ zadanego przez
zleceniodawców tematu, przygotowuj¹c (zw³aszcza w latach piêædziesi¹tych)
ideologiczne szkolenia dla grafików, poddaj¹c plakat odrêbnej „obróbce”
krytyki. Powielane w tysi¹cach egzemplarzy papierowe p³achty w miastach
i wioskach informowa³y, ostrzega³y, wzywa³y, zachêca³y, przypomina³y –
w znacznie wiêkszym stopniu, ni¿ inne dziedziny twórczoœci, towarzysz¹c ka¿-
dej inicjatywie partii.”1 Identycznie rzecz siê mia³a we wzorcowym dla innych
pañstw socjalistycznych „mateczniku” – Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich.

Socrealistyczne plakaty zdominowa³y wystawê zaprezentowan¹ na Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Jak zauwa¿aj¹ organizatorzy wystawy, to w³a-
œnie Rewolucja PaŸdziernikowa, nada³a XX wiecznemu rosyjskiemu plakatowi
zasadniczy rys. Narzuci³y tej formie artystycznego przekazu szczególny jêzyk i spo-
sób obrazowania. Plakat na us³ugach w³adz wylansowa³ model radzieckiego cz³o-
wieka, silnego, dzielnego, który ca³kowicie poœwiêca³ siê budowie socjalistycznego
raju. Komisarz wystawy Agata Saraczyñska stwierdza, ¿e „wizerunki krasnoar-

1 Kolekcja plakatów i druków ulotnych w zbiorach Archiwum Opozycji Oœrodka KARTA liczy
ponad 250 pozycji: plakatów i afiszy z ró¿nych okresów PRL-u, zarówno oficjalnych, jaki
i wydawanych w drugim obiegu wydawniczym. Zob. strony internetowe Oœrodka „Karta”:
www.karta.org.pl
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miejców, przodownic pracy, œwiat³ych komisarzy, którzy w lud nios¹ zapo-
wiedŸ lepszej przysz³oœci sta³y siê jedn¹ z ikon XX w.” G³ównie taki styl rosyj-
skiego plakatu utrwali³ siê w powszechnej œwiadomoœci. Na wystawie mo¿emy siê
jednak przekonaæ, ¿e nie jest to jego jedyne oblicze. Przekonuj¹ nas o tym prace
siêgaj¹ce swoimi korzeniami czasów przedrewolucyjnych, a tak¿e te plakaty, które
poœrednio wolne s¹ od ideologicznych przes³anek (reklamy, plakaty kinowe). Wiele
z nich wznios³o siê na artystyczne wy¿yny swojego gatunku.

Czy plakat mo¿e uczyæ historii? Po zapoznaniu siê z ekspozycj¹ zaprezento-
wan¹ w Szczecinie odpowiedŸ na pewno mo¿e byæ twierdz¹ca. Pobyt na wysta-
wie mo¿e staæ siê dla uczestników praktyczn¹ lekcj¹ nie tylko historii ale tak¿e
kultury i plastyki rosyjskiej XX w.

Godnym zauwa¿enia jest fakt, ¿e organizatorzy ekspozycji zaproponowali
uczniom i nauczycielom aktywny udzia³ w prezentowanej wystawie, w formie kon-
kursu plastycznego pod tytu³em „Za i przeciw”. Konkurs przeznaczony by³ dla
uczniów gimnazjów oraz szkó³ œrednich i dotyczy³ bezpoœrednio zaprezentowanej
tematyki. Uczniowie odwiedzaj¹cy wystawê „100 lat plakatu rosyjskiego” mo-
gli liczyæ na fachowe oprowadzenie przez studentów historii sztuki, którzy w cie-
kawy i przystêpny sposób przybli¿ali tematykê poszczególnych dzie³ oraz informacje
o ich autorach.

Innym pozytywem by³a mo¿liwoœæ nabycia na wystawie reprodukcji poszcze-
gólnych plakatów, pocztówek i albumów tematycznych z ró¿nych dziedzin (sport,
kino, reklama, kobiety itd.). W zwi¹zku z wystaw¹ przygotowano tak¿e atrakcyjny
katalog. Oprócz bogatych ilustracji odnajdziemy w nim teksty komisarza wystawy,
krytyka sztuki – Agaty Saraczyñskiej z Wroc³awia zatytu³owany „Sztuka propa-
gandy” oraz Aleksandra Fiodorowicza Szkliaruka, wybitnego znawcy plakatu ro-
syjskiego z Moskwy, zatytu³owany „Fenomen plakatu rosyjskiego”. Oba teksty
uzupe³niaj¹ biogramy najwa¿niejszych twórców plakatu rosyjskiego2.

2 Wystawa 100 lat plakatu rosyjskiego (100 Ëåò Ðóññêàãî Ïëàêàòà). Katolog, Szczecin 2004, ss. 24.
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Warsztaty: Zabezpieczanie i przechowywanie materia³ów archiwalnych.
Program Delta, Warszawa 12 – 14 listopada 2003 r.

(sprawozdanie – Krzysztofa Kolasa)

W dniach 12 – 14 listopada 2003 r. w siedzibie Archiwum G³ównego Akt Dawnych
w Warszawie odby³y siê pierwsze, z cyklu szeœciu przewidzianych1, warsztaty szkole-
niowe dotycz¹ce profilaktyki ochrony zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzeal-
nych, które mog³y odbyæ siê dziêki dobrym kontaktom Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Pañstwowych z holenderskim Archiwum G³ównym w Hadze, finansowemu wsparciu
Ambasady Holenderskiej w Warszawie oraz ogromnemu zaanga¿owaniu pani Bogu-
s³awy van Slooten – Kazimierskiej. W szkoleniu, w którym mia³em okazjê braæ udzia³,
uczestniczy³o ³¹cznie dwunastu pracowników archiwów, muzeów i innych instytutów,
przy czym archiwa pañstwowe reprezentowa³o piêciu archiwistów.

Po zebraniu siê wszystkich uczestników warsztatów odby³o siê uroczyste roz-
poczêcie z udzia³em: zastêpcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych,
dra Henryka Kurowskiego, kierownika Centralnego Laboratorium Konserwacji
Archiwaliów, mgr Anny Czajki oraz przedstawiciela Archiwum G³ównego Akt
Dawnych w Warszawie.

Po opuszczeniu sali przez wy¿ej wymienionych, prowadz¹cy zajêcia konser-
wator Archiwum G³ównego w Hadze, pani Bogus³awa van Slooten – Kazimier-
ska2, dokona³a krótkiej autoprezentacji, po czym to samo zrobili wszyscy uczestnicy
warsztatów, omawiaj¹c przy tym w zarysie rodzaje materia³ów archiwalnych wy-
stêpuj¹cych w ich instytucjach. Okaza³o siê, ¿e praktycznie wszêdzie mo¿na spo-
tkaæ pe³n¹ gamê noœników informacji.

Na wstêpie prowadz¹ca zaznaczy³a, ¿e tego typu szkolenie w Holandii trwa
dwa lata (zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu), z racji tego nasze zajêcia
musz¹ siê ograniczyæ jedynie do najwa¿niejszych zagadnieñ teoretycznych, które
zostan¹ rozszerzone o prezentacje multimedialne.

W pierwszej kolejnoœci omówiona zosta³a charakterystyka i historia zbiorów
archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. Przy okazji zwrócono uwagê na fakt
jak niespodziewanie mog¹ siê nam przys³u¿yæ zachowane archiwalia (np. przy
dochodzeniu praw w³asnoœci, tzw. rembrandt reserch – badania przy wycenie ro-
dzajów w³ókna itd.). Pomijaj¹c omawianie historii archiwów i bibliotek, które wy-
stêpowa³y ³¹cznie a¿ do momentu wynalezienia druku przez Niemca Jana Gutenberga
w po³owie XV wieku (jego najs³ynniejsz¹ prac¹ by³a biblia z 1456 r.), warto przy-
toczyæ jedn¹ ze stosowanych w Holandii klasyfikacji archiwów oraz podkreœliæ

1 Ca³y cykl tych warsztatów obejmie szeœæ tego typu szkoleñ, z których kolejne odbêd¹ siê:
w dniach 18-20 listopada, potem zaœ w marcu i maju 2004 r.

2 Absolwentka wydzia³u konserwacji papieru i skóry na UMK w Toruniu w 1973 r., mieszkaj¹ca
od 1974 r. w Holandii, od 1978 r. pracownik Archiwum G³ównego w Hadze.
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ró¿nice pomiêdzy tymi dwoma typami instytucji. Ze wzglêdu na przechowywanie
archiwaliów wyró¿niono trzy kategorie archiwów: dynamiczne (ci¹gle w ruchu),
semistatyczne (od czasu do czasu) oraz statyczne (nie s¹ u¿ywane). Je¿eli chodzi
natomiast o problem ró¿nic, to do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ to, i¿ biblioteki
mog¹ decydowaæ o tym co kupuj¹, ich kolekcje s¹ dynamiczne, a zarazem nie s¹
wieczne, natomiast w przypadku archiwów archiwalia trafiaj¹ do nich na mocy
obowi¹zuj¹cego prawa, stanowi¹c przy tym materia³ niepowtarzalny. W tym miej-
scu nale¿y wyjaœniæ pojêcie kolekcji, pod którym kryje siê zbiór dokumentów, ksi¹-
¿ek itd., który zosta³ skomasowany z jakiegoœ powodu (np. ze wzglêdu na rodzaj
publikacji, udostêpnianie, wartoœæ, temat, cel b¹dŸ rodzaj).

Na zakoñczenie tej czêœci wyk³adu omówione zosta³y: historia, rodzaje oraz
pojêcie muzeum, które stanowi wynik wieloletnich prób jego zdefiniowania. Pomi-
jaj¹c dwa pierwsze zagadnienia, wypada jednak przytoczyæ definicjê. I tak, mu-
zeum jest to instytucja trwa³a, nieobliczona na zysk, pozostaj¹ca w s³u¿bie
spo³eczeñstwa, otwarta dla publicznoœci, maj¹ca za zadanie gromadzenie, badanie,
konserwowanie, udostêpnianie, rozpowszechnianie i wystawianie œwiadectw do-
tycz¹cych cz³owieka i jego otoczenia celem ich studiowania i edukacji.

Po przerwie prowadz¹ca warsztaty przedstawi³a ró¿norodnoœæ i charaktery-
stykê materia³ów archiwalnych oraz technik zapisu informacji. Najwiêcej miejsca,
co zrozumia³e, poœwiêcone zosta³o papierowi wraz z jego poprzednikami (np. ka-
mieñ, tabliczki gliniane, papirus) oraz pergaminowi i skórze. Wszystkie trzy wy-
mienione noœniki informacji by³y ju¿ przedmiotem oddzielnych referatów, które
zosta³y przedstawione na zebraniach naukowych w Archiwum Pañstwowym w £o-
dzi3, dlatego nie wydaje siê celowe ponowne omawianie ich historii oraz metod
wytwarzania. Mimo tego wypada jednak przypomnieæ, i¿ pierwsza papiernia na
terenie Polski powsta³a w Gdañsku w 1472 r., zaœ rozwój techniki wytwarzania
papieru przypada na koniec XVIII i wiek XIX, co mia³o zwi¹zek z wynalazkiem
chloru w 1774 r., maszyny papierniczej we Francji w 1798 r. oraz zastosowaniem
w³ókna drzewnego do produkcji papieru przez Kellera w 1870 r. Bardzo wa¿ne
jest natomiast zagadnienie mocy papieru, która zale¿y od stosunku d³ugoœci w³ó-
kien do ich gruboœci (im wiêksza ró¿nica, tym wiêksza jest zdolnoœæ wi¹zania oraz
wytrzyma³oœæ). Najwiêkszym wrogiem dla papieru jest drzewnik (lignina) wyko-
rzystywany przy jego produkcji, który powoduje, ¿e pod wp³ywem œwiat³a papier
utlenia siê i zaczyna ¿ó³kn¹æ, a nastêpnie br¹zowieæ. Równie wa¿nym zagadnie-
niem, z którym borykaj¹ siê obecnie naukowcy na ca³ym œwiecie, jest problem
w¿erów atramentowych powstaj¹cych na skutek stosowania atramentu o niew³a-
œciwym sk³adzie oraz oddzia³ywania czynników zewnêtrznych.

3 Nale¿y tutaj wymieniæ referaty autorstwa: Marcina D¹browskiego, Papier jako tworzywo i no-
œnik informacji, oraz Joanny Gêbickiej, Metody usuwania ujemnych skutków dzia³ania czynni-
ków zewnêtrznych na archiwalia, maszynopisy w Oddziale Konserwacji i Reprografii Archiwum
Pañstwowego w £odzi.
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Je¿eli chodzi natomiast o bardziej trwa³e materia³y rêkopiœmiennicze, czyli per-
gamin i skórê, warto podkreœliæ podstawowe ró¿nice rozró¿niaj¹ce te dwa typy
noœnika informacji. Podstawow¹ z nich jest to, ¿e skóra w przeciwieñstwie do
pergaminu jest poddawana procesowi garbowania, zaœ jej struktura w³ókien pozo-
staje bez zmian, inaczej ni¿ w przypadku pergaminu. Skóra œwie¿a wa¿¹ca powy-
¿ej 15 kg. jest nazywana skór¹, natomiast poni¿ej 15 kg. arkuszem. Pergamin posiada
charakter zasadowy, natomiast skóra ma charakter kwasowy. Najwa¿niejszym
zagadnieniem z punktu widzenia archiwisty jest problem wra¿liwoœci ró¿nego typu
materia³ów archiwalnych. I tak, pergamin jest bardzo wra¿liwy na skoki tempera-
tury oraz wilgotnoœci, natomiast skóra, mimo tego, i¿ jest bardzo elastyczna i od-
porna na czynniki mechaniczne, jest jednak bardzo wra¿liwa na kwaœne œrodowisko
i atramenty.

Innymi materia³ami z jakimi mo¿na siê spotkaæ w archiwach, muzeach i biblio-
tekach s¹ m.in.:
– drewno – sk³ada siê z komórek roœlinnych, jest bardzo wra¿liwe na wilgoæ

i skoki temperatury
– tekstylia – wyró¿niamy ró¿ne rodzaje, np. jedwab, aksamit, w³ókna naturalne,

roœlinne, zwierzêce i syntetyczne
– metal – wystêpuje np. przy pieczêciach, przy dokumentacji audiowizualnej (fil-

my)
– ¿ywica – nie rozpuszcza siê w wodzie, jednak jest wra¿liwa na wysok¹ tempe-

raturê, pod wp³ywem której miêknie
– wosk – wyró¿niamy ró¿ne rodzaje, np. pszczeli (jeden ze sk³adników pieczêci),

roœlinny, mineralny i zwierzêcy
– lak – s¹ to ró¿ne ¿ywice w po³¹czeniu z ró¿nego rodzaju rozpuszczalnikami

i pigmentami
– atrament – to roztwór lub zawiesina barwnika naturalnego lub syntetycznego

w odpowiednim rozpuszczalniku z dodatkiem gliceryny, gumy arabskiej i œrod-
ków konserwuj¹cych. Wyró¿niamy atramenty:
a) sadzowe – bardzo trwa³e, nie niszcz¹ pod³o¿a, jednak blakn¹ pod wp³ywem

œwiat³a
b) ¿elazowo – galusowe – tzw. inkaust, wypar³ on poprzedni typ atramentu

w XIV w. Sk³ada siê m. in. z: ekstraktu roœlinnego i garbników roœlinnych,
galasówki (jest to naroœl na liœciach dêbu), taniny, soli mineralnych oraz sub-
stancji wi¹¿¹cej (np. gumy arabskiej). Charakteryzuje siê on tym, ¿e jest
niezmywalny.

– materia³y syntetyczne – to ka¿dy materia³ nie wystêpuj¹cy w naturze. Mo¿na
tutaj przyk³adowo wymieniæ:
a) melinex – to folia poliestrowa; roztapia siê w temp. 260°C, jest odporny na

starzenie i œwiat³o, nie zawiera zmiêkczaczy i jest termoutwardzalny. Wyko-
rzystywany do przechowywania i udostêpniania map.
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b) lexan – to termoplastyczny polimer, co oznacza, ¿e miêknie podczas ogrze-
wania. Wykorzystywany do opakowywania pieczêci, jest elastyczny i utrzy-
muje formê do 135°C.

Drugiego dnia szkolenia prowadz¹ca warsztaty rozpoczê³a swój wyk³ad od krót-
kiego omówienia przechowywania materia³ów archiwalnych, podkreœlaj¹c wagê
lokalizacji oraz ewentualnej dobrej adaptacji budynku archiwum oraz rozmieszcze-
nia magazynów.

Nastêpnie przesz³a do omówienia realizowanego obecnie w Holandii tzw. Pla-
nu Delta dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Powodem jego wdro¿enia by³ nisz-
cz¹cy raport og³oszony przez G³ówne Biuro Kontroli w Holandii, który powsta³
w wyniku kontroli przeprowadzonej w 1980 r. w archiwach, muzeach i bibliote-
kach holenderskich. Na realizacjê tego d³ugoterminowego programu przeznaczo-
no pocz¹tkowo 20 mln. guldenów. W 1990 r. przekazano dodatkowo 30 mln., do
których dodaæ nale¿y jeszcze pieni¹dze, które wp³ynê³y bezpoœrednio z ministerstw.
Œrodki te zosta³y podzielone na dwie czêœci: pierwsz¹ przeznaczono na poprawê
stanu budynków oraz ich wyposa¿enie, zaœ drug¹ na projekty konserwacji w archi-
wach. Plan Delta wzi¹³ swoj¹ nazwê od projektu realizowanego przez Holandiê po
wielkiej powodzi z 2 lutego 1953 r., w wyniku której zalana zosta³a Zelandia. Ju¿
sam ten fakt œwiadczy, jak wielk¹ wagê przyk³ada siê do realizacji projektu dla
ochrony kulturowego dorobku Holandii.

Za realizacjê tego planu odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Sztuki. Jego
wdro¿enie sta³o siê faktem w 1990 r., przy czym skoncentrowano siê na materia-
³ach archiwalnych z XIX i XX w. oraz wystêpuj¹cych zaniedbaniach w konserwa-
cji, pomijaj¹c restaurowanie. G³ówn¹ uwagê poœwiêcono prewencji i konserwacji
pasywnej, której celem jest zastopowanie procesów niszczenia (program przepa-
kowywania). Pierwszym etapem by³o sporz¹dzenie listy najpilniejszych prac. Usta-
lono jeden rodzaj katalogowania obiektów, przeprowadzono badania dotycz¹ce
optymalnych warunków przechowywania oraz stanu zachowania obiektów. W 1991
r. dokonano inwentaryzacji zniszczeñ, której wyniki wskazuj¹, ¿e papier pochodz¹-
cy z lat 1870-1880 by³ w najgorszym stanie: 7% okreœlono jako papier ³amliwy,
a 20% jako s³aby. Na bazie tej inwentaryzacji obliczono, ¿e 42% zbiorów (tj. 26,5
km archiwaliów) musi zostaæ poddanych konserwacji. Stwierdziwszy ogromny pro-
blem je¿eli chodzi o archiwalia XIX-wieczne, dokonano wœród nich podzia³u na
cztery grupy: najwy¿sza wartoœæ – wzorcowe dla stylu lub okresu, nie najwarto-
œciowsze, lecz wysoko cenione, bêd¹ce czêœci¹ wiêkszej kolekcji, ani A ani B –
wypo¿yczane na wystawy nie bêd¹ce czêœci¹ kolekcji.

Kolejnym etapem planu, który realizowano w latach 1992-1993 by³o przepako-
wywanie w odpowiadaj¹ce normom materia³y, mikrofilmowanie, kontrole powie-
trza i pleœni oraz konserwacja aktywna (np. odkwaszanie i odka¿anie). W tym
miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e g³ównym za³o¿eniem Planu Delta jest w³aœnie prze-
pakowywanie archiwaliów z XIX i XX wieku, jednak zanim do niego przyst¹piono,
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koniecznym by³o zapoznanie siê z wielkoœciami obiektów, ich objêtoœci¹, materia-
³em sk³adaj¹cym siê na nie, formatem, iloœci¹ oraz czêstotliwoœci¹ ich wykorzysty-
wania. Najwa¿niejszym zagadnieniem s¹ normy jakim musi odpowiadaæ materia³
wykorzystywany do zabezpieczania obiektów (pud³a i szaro-niebieski papier o ró¿-
nej gruboœci). Pud³a musz¹ byæ produkowane z niekwaœnych materia³ów bez do-
mieszki chloru i ¿elaza, ich budulec nie mo¿e farbowaæ, musz¹ posiadaæ odpowiedni
kszta³t (³atwe w u¿yciu, nie mog¹ powodowaæ powstawania mikroklimatu) oraz
nie mog¹ oddzia³ywaæ agresywnie na materia³y fotograficzne (tzn. materia³ musi
byæ przetestowany na PAT – Photografic Activity Test). Wykorzystywany w Ho-
landii papier do opakowywania jest bezdrzewny, jego pH (kwasowoœæ) mieœci siê
w przedziale 7,5-9, zawiera wype³niacz, odpycha kurz, jest neutralny oraz spraw-
dzony na zginanie. Do jego plusów nale¿y zaliczyæ to, i¿ zabezpiecza przed czynni-
kami zewnêtrznymi oraz chroni przed zakwaszeniem (bufor), natomiast minusem
jest fakt, ¿e w przypadku jednostki archiwalnej maj¹cej powy¿ej 10 cm jej wyjmo-
wanie jest utrudnione i nale¿y j¹ wówczas owijaæ tasiemk¹.

Niezmiernie ciekawym zagadnieniem s¹ równie¿ prowadzone w Holandii od
1995 r. badania nad wp³ywem d³ugotrwa³ego oczyszczania powietrza na trwa³oœæ
papieru, do których koniecznym by³o dysponowanie jednym pomieszczeniem wy-
³¹czonym z systemu oczyszczania powietrza (tzw. magazynem kontrolnym). Ju¿
w 1997 r., który by³ trzecim rokiem testowania próbek papieru, zauwa¿ono prze-
barwienie (za¿ó³cenie) papieru w archiwaliach przechowywanych w magazynie
kontrolnym, przy czym papier ten znacznie ró¿ni³ siê swojego odpowiednika w ma-
gazynie z filtrowanym powietrzem.

Po zakoñczeniu badañ nad zniszczeniami kwaœnego papieru, skoncentrowano
siê na badaniach nad jego masowym odkwaszaniem. Przyjmuje siê, ¿e idealny
œrodek odkwaszaj¹cy odpowiada nastêpuj¹cym warunkom: nie wymaga potrzeby
stosowania wstêpnej selekcji i osuszania, jest ³atwy w stosowaniu, posiada krótki
czas impregnacji, nie szkodzi plastikowym obwolutom, klejom, atramentowi oraz
farbom, równomiernie neutralizuje, pH odkwaszonego papieru mieœci siê w prze-
dziale 7-8,5, alkaliczna rezerwa po zabiegu wynosi 2%, jest bezpieczny dla zdrowia
ludzi oraz œrodowiska naturalnego, zaœ jego koszty w przeliczeniu na obiekt s¹
niskie. Po zapoznaniu siê przez pracowników Archiwum w Hadze z ró¿nymi sto-
sowanymi metodami odkwaszania, ostatecznie zdecydowano siê na metodê Book-
keeper4, która jest stosowana w Holandii od 1998 r. Niestety stosowanie tej metody
jest zabiegiem kosztownym: cena odkwaszenia 1 m.b. akt (mieœci siê w nim ok.
6000 kartek) wynosi 3010 guldenów, z czego wynika, ¿e koszt odkwaszenia 1 kart-
ki wynosi 50 centów.

Równolegle prowadzono badania nad opracowaniem uniwersalnej metody okre-
œlaj¹cej stan zbiorów w odniesieniu do udostêpnianych obiektów. W koñcu zdecy-

4 Szczegó³owo metodê t¹ omówi³a Joanna Gêbicka w przytoczonym powy¿ej referacie, zob.
przyp. 3.
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dowano siê na metodê wybiórcz¹ pozwalaj¹c¹, przy zachowaniu wysokiego stop-
nia prawdopodobieñstwa, okreœliæ stan zbiorów i opisaæ go wg klasyfikacji. Pro-
gram ten nosi nazwê UPAA (Universal Procedure Archive Assessment) i oparty
jest na metodzie statystyka francuskiego P. Gy. Sporz¹dzono klasyfikacjê wg 4 ka-
tegorii udostêpniania: kategoria 0 – oznacza bardzo dobry stan; kategoria 1 – ozna-
cza w miarê dobry stan zachowania, korzystanie nie powoduje naruszenia zapisu
w oryginale (np. akta posiadaj¹ce zniszczon¹ ok³adkê, ale dobrze zachowany blok);
kategoria 2 – oznacza z³y stan fizyczny, korzystanie z orygina³u pogarsza stan
zachowania gro¿¹c utrat¹ informacji; kategoria 3 – oznacza bardzo z³y stan zacho-
wania wykluczaj¹cy udostêpnianie akt. Badania rozpoczêto w 1998 r. Wstêpne
wyniki z 6 budynków archiwów holenderskich na 12 istniej¹cych wskazuj¹, ¿e ok.
2000 m.b. materia³ów archiwalnych wymaga prac konserwatorskich, co koszto-
wa³oby ok. 120 mln. guldenów. Wynika z tego, ¿e najistotniejszym kryterium bê-
dzie czêstotliwoœæ wypo¿yczania obiektu, czyli korzystania z informacji w nim
zawartej. Dlatego priorytet bêd¹ mia³y jednostki czêsto trafiaj¹ce do pracowni
naukowej.

W Holandii przywi¹zuje siê wielk¹ wagê do konserwacji prewencyjnej (zabez-
pieczaj¹cej), której jednym z elementów jest szkolenie pracowników archiwów
w zakresie profilaktyki oraz dwuletnie kursy, które kszta³c¹ dyplomowanych Be-
houdsmedewerker Papier (BMP – w wolnym t³umaczeniu „wspó³pracuj¹cy nad
zachowaniem papieru”). Szkolenia te wp³ywaj¹ na zmianê punktu widzenia oraz
mentalnoœci ludzi zarz¹dzaj¹cych zbiorami, maj¹c zarazem znaczenie psycholo-
giczne.

W wyniku Planu Delta w 1995 r. zosta³o wprowadzone w Holandii nowe pra-
wo archiwalne wprowadzaj¹ce nowe normy, m. in.:
- budynku (np. czujniki) oraz magazynów wraz z wyposa¿eniem (np. konstrukcja

pod³óg powinna wytrzymywaæ obci¹¿enie 120-140 kg/m2)
- odleg³oœci pó³ek w magazynach: od œciany – minimum 20 cm., od sufitu – mini-

mum 30 cm., miêdzy sob¹ – minimum 70 cm (w przypadku rega³ów kompakto-
wych, które by³yby oparte o siebie, ingerencja kwaœnego powietrza miêdzy
pó³kami bêdzie bardzo szybka, co spowoduje, ¿e w krótkim czasie 100% archi-
waliów ulegnie zaka¿eniu), przy czym rega³y nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ 230 cm.

- dopuszczalnej wilgotnoœci w magazynie – 30-55% przy temperaturze 16-20°C,
przy czym dopuszcza siê przekroczenie temperatury do 25°C przez 10 dób rocznie;
· przy przechowywaniu zbiorów mieszanych temperatura powinna wynosiæ

17°C (dopuszczalne odchylenia +–2°C) przy wilgotnoœci 52%
· przy przechowywaniu materia³ów fotograficznych na papierze temperatura

powinna wynosiæ od –20°C do –17°C przy wilgotnoœci 33-38%
· przy przechowywaniu pozytywów i negatywów szklanych temperatura po-

winna wynosiæ od –20°C do –17°C przy wilgotnoœci 33-38% (dopuszczalne
odchylenia +–3%)
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· przy przechowywaniu kolorowych pozytywów i negatywów temperatura
powinna wynosiæ od –20°C do +2°C (dopuszczalne odchylenia +–1°C) przy
wilgotnoœci 33% (dopuszczalne odchylenia +–3%)

- w ministerstwach odnoœnie materia³ów (np. papieru, d³ugopisów, piór, o³ówków
itd.) jakich nale¿y u¿ywaæ przy wspó³czesnej produkcji akt, które bêdê prze-
chowywane wieczyœcie.
Po przerwie prowadz¹ca zajêcia przedstawi³a zgromadzonym prezentacje mul-

timedialne obrazuj¹ce w³aœciwe manipulowanie i codzienne obchodzenie siê z ar-
chiwaliami – przede wszystkim ksi¹¿kami i materia³ami znajduj¹cymi siê ju¿ w
pud³ach z tektury bezkwasowej. Bardzo ciekawa jest technika udostêpniania do-
kumentacji kartograficznej. Mapa umieszczona jest na kartonie i przykryta jest od
góry melinexem. Oba te materia³y na górze po³¹czone s¹ taœm¹, zaœ na dole rzepa-
mi. W ten sposób u¿ytkownik nie ma bezpoœredniego kontaktu z samym obiektem.
Podobn¹ technikê mo¿na stosowaæ przy udostêpnianiu plakatów, które powinny
byæ przechowywane w teczkach z tektury bezkwasowej, przy czym jeden od dru-
giego nale¿y prze³o¿yæ szaro-niebieskim papierem bezkwasowym.

Trzeciego, a zarazem ostatniego dnia warsztatów pani Bogus³awa van Slooten-
Kazimierska kontynuowa³a omawianie zagadnienia norm wprowadzonych w Ho-
landii, przy czym g³ówn¹ uwagê poœwiêci³a przedstawieniu warunków w jakich
nale¿y przechowywaæ archiwalia. I tak poruszone zosta³y problemy:
- pokoju przejœciowego (filtruj¹cego), który powinien siê znajdowaæ w ka¿dym

archiwum – trafiaj¹ do niego archiwalia po d³ugim okresie le¿enia w magazynie
przed trafieniem do u¿ytkownika (powinny tam siê znajdowaæ 1 dobê).

- powietrza, które od pewnego czasu zmienia siê na coraz bardziej zakwaszone,
dlatego prowadzone s¹ badania nad zmian¹ wp³ywu powietrza na obiekty oraz
wprowadzone zosta³y: materia³y do przepakowywania archiwaliów (pud³a i papier
z materia³ów bezkwasowych) i system urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych powietrze
z 5 sekcjami filtrów (w kolejnoœci: kurzu, elektrostatyczny, 2 filtry wêglowe i na
koñcu kurzu), które wymagaj¹ wymiany, jednak jest to przedsiêwziêcie szale-
nie drogie.
- œwiat³a, które jest elektromagnetycznym przep³ywem energii z³o¿onym z

faluj¹cych cz¹steczek. Œwiat³o widoczne to czêœæ fal elektromagnetycznych. Ró¿-
nica miêdzy falami œwiat³a wystêpuje w ró¿nicy fal. Im s¹ one krótsze tym promie-
nie s¹ szkodliwsze. Œwiat³o mo¿na podzieliæ na: ultrafioletowe, które niszczy,
przebarwia i rozk³ada papier; dzienne niszcz¹ce w znacznie mniejszym stopniu od
poprzedniego, jednak wymagaj¹ce filtrowania ze wzglêdu na du¿¹ zawartoœæ pro-
mieniowania UV oraz podczerwone, które powoduje utratê wilgoci za spraw¹
wydzielanego ciep³a. Poruszony równie¿ zosta³ problem mocy œwiat³a. Jest to iloœæ
œwiat³a, wyra¿ana w lumenach (lm), wysy³anego w jednym kierunku. 1 lux jest to
promieñ œwiat³a o mocy 1 lumena padaj¹cy na 1 m2. Œwiat³o punktowe jest szko-
dliwsze dla archiwaliów od ogólnego, przy czym wa¿na jest jego odleg³oœæ. Nie-
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zmiernie wa¿nym zagadnieniem z punktu widzenia archiwisty jest dopuszczalna
iloœæ œwiat³a – dla materia³ów archiwalnych czu³ych wynosi ona 150 luxów, zaœ dla
bardzo czu³ych 50 luxów. Wszystko to sprawia, ¿e w pomieszczeniach magazyno-
wych, czytelnianych i wystawowych natê¿enie œwiat³a musi byæ najmniejsze, jak
to jest praktycznie mo¿liwe. Poza tym œwietlówki powinny byæ wyposa¿one w os³ony
filtruj¹ce promienie UV (s¹ tak¿e specjalne ¿arówki nie wydzielaj¹ce tych promie-
ni). Równie¿ okna w magazynach powinny byæ przes³oniête foliami aprobuj¹cymi
promienie UV.
- temperatury, której du¿e skoki bardzo Ÿle wp³ywaj¹ na obiekty, dlatego dopusz-

czalne s¹ jej zmiany jedynie w przedziale 2-3°C na dobê. Podniesienie tempe-
ratury z 20 na 25°C powoduje, ¿e 2,5 razy podnosi siê stopieñ zagro¿enia
zniszczenia obiektu. Wzrost temperatury przyspiesza prêdkoœæ zachodzenia
reakcji chemicznych w materia³ach organicznych (np. papierze), zaœ nag³e
wahania zmieniaj¹ wymiary i w³asnoœci mechaniczne tych materia³ów, co mo¿e
prowadziæ do szkód. Dla przechowywania ró¿nych materia³ów zalecane s¹
ró¿ne temperatury: obwoluta czêœci ksi¹¿ki – 18°C (maksymalne wahania 5°C);
ok³adka czêœci ksi¹¿ki – 15,5°C (maksymalne wahania 3°C); negatywy – do
0°C (maksymalne wahania 3°C); pozytywy – od 3 do 7°C (maksymalne waha-
nia 3°C); mikrofilmy – od 4 do 7°C. Dla mieszanych kolekcji idealna by³aby
temperatura 18°C (+– 1°C), jednak bez ponoszenia ogromnych kosztów utrzy-
mywanie sta³ej temperatury w budynku i magazynach jest niemo¿liwe.

- wilgotnoœci absolutnej i relatywnej. Pierwsza z nich, wyra¿ana w gramach na
1 m3, jest to iloœæ pary wodnej zawartej w powietrzu, co powoduje, ¿e im wy-
¿sza jest temperatura, tym wiêcej pary wodnej zawiera 1 m3 powietrza. W tym
miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e papier zawiera od 6 do 8% wilgoci, zaœ materia³y
organiczne od 3 do 20%. Przy 30°C maksymalna zawartoœæ pary wodnej w 1 m3

powietrza wynosi 31 gram, przy 20°C – 18 gram, zaœ przy 10°C ju¿ jedynie 10
gram. Powoduje to, i¿ newralgicznymi punktami magazynu s¹ okna. Relatywna
wilgotnoœæ (Rh) mo¿e wahaæ siê od 0 do 100%. Przy niskiej temperaturze jest
mniejsza, ni¿ przy wy¿szej. Archiwalia poch³aniaj¹ wilgoæ, co powoduje wzrost
wilgotnoœci, a zarazem mo¿e byæ katalizatorem reakcji chemicznych. W rejo-
nach klimatu umiarkowanego wielkie szkody czyni¹ nag³e fluktuacje, gdy w dzieñ
jest gor¹co i sucho, zaœ noc¹ przy w³¹czonym ogrzewaniu jest zimno i wilgotno.
Dla przechowywania ró¿nych materia³ów zalecane s¹ ró¿ne wielkoœci rela-
tywnej wilgotnoœci: kolekcja mieszana – 53% (+– 3%); obwoluta ksi¹¿ki –
53% (+– 3%); pozytywy – 40%; negatywy i mikrofilmy – 30% (+– 3%); taœma
magnetyczna – 20% (+– 3%), dlatego tak wa¿ne jest zainstalowanie aparatury
kontrolnej.

- narzêdzi, które s¹ konieczne przy pracy z materia³ami archiwalnymi. Przede
wszystkim chodzi tutaj o bia³e fartuchy i rêkawiczki bawe³niane oraz gumowe
lateksowe, ró¿nego rodzaju no¿e oraz wózki do przewo¿enia akt.
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Nastêpnie prowadz¹ca krótko omówi³a zagadnienie w³aœciwego zabezpiecze-
nia archiwaliów w przypadku ich transportu zewnêtrznego (np. na wystawê w in-
nym budynku). W Holandii wykorzystuje siê do tego celu specjalne etykiety
samoprzylepne, które nakleja siê na papierze bezkwasowym, nie zaœ na oryginale.
Zawieraj¹ one nazwê archiwum, zespo³u oraz sygnaturê. Archiwalia s¹ nastêpnie
umieszczane w drewnianych skrzyniach, choæ nie zawsze, gdy¿ jest to uzale¿nione
od postaci obiektu. Po przybyciu na miejsce docelowe powinny zostaæ wypakowa-
ne i umieszczone na 24 godziny w pomieszczeniu przejœciowym, gdzie nastêpuje
ich aklimatyzacja.

Kolejnym poruszonym zagadnieniem by³a multimedialna prezentacja „Atlasu
Zniszczeñ” przygotowanego przez Narodowe Archiwa Holandii, którego omawia-
nie jest niecelowe wobec faktu, i¿ jest on dostêpny na p³ycie CD-ROM oraz w Od-
dziale Konserwacji i Reprografii Archiwum Pañstwowego w £odzi. Wystarczy
tutaj stwierdziæ, i¿ dotyczy on obiektów z³¹czonych. Pozosta³e materia³y archiwal-
ne takie jak np.: akty, pieczêcie, zdjêcia znajduj¹ siê dopiero w fazie opracowywa-
nia. W atlasie wyró¿niono piêæ kategorii zniszczeñ: B – blok ksi¹¿ki; C – zniszczenia
chemiczne; M – zniszczenia mechaniczne; P – plaga pleœni, owadów i gryzoni oraz
W – wilgoæ. Zniszczenia te s¹ spowodowane g³ównie przez: reperacje (laminowa-
nie), stemple (farbuj¹, zmieniaj¹ kolor), nieznany sk³ad kleju (taœmy samoprzylep-
ne, naklejki), niew³aœciwe przechowywanie i postêpowanie z obiektami, czynniki
chemiczne (np. rozk³ad celulozy niszcz¹cy papier) oraz katastrofy. Niektórym z nich
mo¿na jednak przeciwdzia³aæ przestrzegaj¹c pewnych zasad, np.: nie mo¿na k³aœæ
obiektów archiwalnych na s³oñcu; jednostki w pud³ach z tektury bezkwasowej
nale¿y przewoziæ wózkiem, gdy jest ich wiêcej ni¿ dwie, przy czym w pudle musi
byæ wolna przestrzeñ na gruboœæ rêki; nie wolno równie¿ kopiowaæ z obiektów
grubszych ni¿ 4-5 cm.

Ostatnim zagadnieniem omówionym przed przerw¹ by³ problem katastrof (po-
wódŸ, po¿ar i in.) zagra¿aj¹cych zbiorom archiwalnym, bibliotecznym i muzeal-
nym, co by³o po³¹czone z prezentacj¹ multimedialn¹ z powodzi we Wroc³awiu oraz
Pradze. Praktycznie ca³a uwaga zosta³a skupiona na akcji ratowania i zabezpie-
czania akt podczas powodzi. Problem ten doczeka³ siê ju¿ niejednego opracowa-
nia5, dlatego wypada tutaj jedynie krótko omówiæ zagadnienie postêpowania
z archiwaliami po powodzi. Zosta³y one opakowane w plastikowe folie i u³o¿one
na paletach, sk¹d trafi³y do lodówek, gdzie zosta³y zamro¿one, aby nie rozwinê³y
siê w nich ¿adne mikroorganizmy. Nastêpnie zosta³y poddane procesowi liofilizacji,
który polega na przejœciu do stanu suchego z pominiêciem stanu mokrego, sk¹d
trafi³y do komory pró¿niowej. Dopiero po jej opuszczeniu archiwalia zosta³y oczysz-
czone. Celem zapobie¿enia takim katastrofom nale¿y podj¹æ pewne dzia³ania ochron-

5 Zob. np. R. Banduch, W. Krupa, M. M¹czka, Doœwiadczenia Archiwum Pañstwowego w Kato-
wicach wynik³e z akcji ratowania i zabezpieczenia akt podczas powodzi, „Archeion” 2002, t. 104,
s. 171-181.
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ne, wœród których mo¿na wymieniæ: koniecznoœæ posiadania sprzêtu gaœniczego
(np. gaœnic proszkowych) oraz innego u¿ywanego do akcji ratunkowych, wraz
z informacj¹ gdzie siê znajduje, detektorów dymu i ognia, instalacji antyw³amanio-
wych, planu adresów oraz telefonów osób odpowiedzialnych, a tak¿e instytucji
pomocniczych, który musi byæ na bie¿¹co aktualizowany.

Po przerwie prowadz¹ca szkolenie omówi³a szeroko rozumiany problem sprz¹-
tania. Na wstêpie zaznaczy³a, ¿e pracowników sprz¹taj¹cych magazyny powinien
zawsze prowadziæ konserwator, w gestii którego znajduj¹ siê kontrole: magazy-
nów, pó³ek, opakowañ, ich zawartoœci oraz nad pleœni¹ (sygna³em mo¿e byæ poja-
wienie siê pewnego rodzaju robaka, który siê ni¹ ¿ywi). W przypadku stwierdzenia
zaka¿enia, nale¿y w pierwszej kolejnoœci wy³¹czyæ klimatyzacjê, zamkn¹æ okna
i zlokalizowaæ ognisko zaka¿enia. Je¿eli zaka¿onych zosta³o tylko kilka obiektów,
nale¿y je umieœciæ w suchym kartonowym pudle, do którego, jeœli to tylko mo¿liwe,
nale¿y do³¹czyæ poch³aniacz wilgoci, co zapobiegnie rozprzestrzenianiu zarodni-
ków. Innym sposobem jest przeniesienie obiektów do pomieszczenia, gdzie zo-
stan¹ poddane dezynfekcji promieniami gamma (dezynfekcja tlenkiem etylenu jest
obecnie zakazana z powodu jego w³aœciwoœci rakotwórczych), który to zabieg ma
pewien ujemny wp³yw na papier, jednak nale¿y go przeprowadzaæ w trosce o po-
zosta³¹ czêœæ zasobu. Masowa dezynfekcja archiwaliów jest rozwi¹zaniem osta-
tecznym. W tym czasie wykonuje siê sprz¹tanie magazynu oraz oczyszcza
klimatyzacjê. Odkurza siê sufit, œciany, pó³ki, parapety okienne i pod³ogi. Je¿eli
mamy do czynienia tylko z pleœni¹ to jako œrodka dezynfekuj¹cego nale¿y u¿ywaæ
TEGO 51, przy czym wczeœniej odkurzamy na sucho odkurzaczem z filtrem HEPA
zatrzymuj¹cym cz¹stki sta³e, który jest niezmiernie skutecznym narzêdziem usu-
wania pleœni, gdy¿ nie powoduje rozsiewania zarodników. Przy usuwaniu nieak-
tywnej pleœni z papieru b¹dŸ ksi¹¿ek najlepiej u¿ywaæ odkurzacza wielofiltrowego.
Zanim ponownie umieœcimy w magazynie zdezynfekowane obiekty, nale¿y przez
kilka tygodni nadzorowaæ poziom wilgotnoœci w magazynie, czy nie przekracza
55%. Nale¿y podkreœliæ, ¿e do wszystkich tych czynnoœci oraz prac wykonywa-
nych w magazynie nale¿y koniecznie zak³adaæ ubranie ochronne (np. bia³y bawe³-
niany fartuch), rêkawiczki jednorazowego u¿ytku oraz pó³maski z filtrem (np. P-1,
P-2, P-3, które s¹ u¿ywane przy wyst¹pieniu pleœni). Nale¿y równie¿ u¿ywaæ spe-
cjalnych kremów zabezpieczaj¹cych.

Niezmiernie wa¿nym zagadnieniem jest sama technika sprz¹tania. Przede
wszystkim nale¿y prowadziæ regularny oraz ci¹g³y program oczyszczania, który
powinien obejmowaæ kontrolê zbiorów i warunków w ca³ym rejonie ich przecho-
wywania. Czyszczenie pod³óg, pó³ek oraz rejonów przyleg³ych w magazynach mo¿e
wykonywaæ personel pomocniczy, jednak po odpowiednim przeszkoleniu. Nale¿y
zapewniæ odpowiednie materia³y i wyposa¿enie, które bêd¹ usuwaæ brud i kurz –
a nie rozprowadzaæ je po pod³odze. Substancje te musz¹ byæ nietoksyczne; opary
z ich roztworów, a tak¿e inne œrodki czyszcz¹ce nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla
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zbiorów (nale¿y unikaæ produktów zawieraj¹cych oleje, chlor, a³un, nadtlenki i amo-
niak). Szczególnie nale¿y zwracaæ uwagê, aby nie u¿ywaæ wody przy sprz¹taniu
magazynów. Wa¿ne jest, aby przed przyst¹pieniem do sprz¹tania przygotowaæ sobie
plan dzia³ania. Odkurzanie nale¿y zacz¹æ w najwy¿szych partiach i jak najdalej od
drzwi (sufit, najwy¿sze pó³ki, œciany, parapety, pod³oga obok i pod rega³ami), przy
czym w jego trakcie przesuwamy siê w ich kierunku. Do odkurzania archiwaliów
nale¿y koniecznie u¿ywaæ specjalnego odkurzacza z filtrem.

W praktyce zainstalowanie systemów ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji
jest niezmiernie kosztowne, dlatego niekiedy musi wystarczyæ zastosowanie jedy-
nie œrodków zapobiegawczych, których celem jest poprawa warunków œrodowi-
skowych i lepsza ochrona zbiorów. Pierwszym krokiem powinno byæ uszczelnienie
budynku, co poprawi jego stan fizyczny, zmniejszaj¹c nap³yw powietrza, ³atwoœæ
wdzierania siê plag, utratê b¹dŸ nap³yw ciep³a oraz innych zanieczyszczeñ (np.
gazowych), a tak¿e mo¿e obni¿yæ poziom wilgotnoœci. Nale¿y równie¿:
- pozak³adaæ wyci¹gi, dopasowaæ drzwi i okna, które trzeba uszczelniæ taœm¹,

aby uczyniæ budynek niepodatnym na zmiany pogody
- zapewniæ dobr¹ cyrkulacjê powietrza, poprzez w³aœciwe stosowanie wentyla-

torów i u¿ywanie okien
- stosowaæ osuszacze i nawil¿acze celem regulacji wilgotnoœci
- pozak³adaæ na oknach i œwietlówkach filtry nadfioletu
- pozak³adaæ ekrany, zas³ony, ¿aluzje (najlepiej za oknem, aby zmniejszyæ pobór

ciep³a) oraz lite okiennice, aby nie dopuœciæ do wnêtrza œwiat³a s³onecznego
- zbiorniki wody i urz¹dzenia sanitarne rozlokowaæ poza rejonami magazynowy-

mi, podobnie jak i rury wodoci¹gowe i grzewcze.
Koñcz¹c wyk³ad prowadz¹ca zaprosi³a uczestników, aby sami mogli zapoznaæ

siê z ró¿nymi rodzajami zniszczeñ, z którymi mo¿na spotkaæ siê w codziennej pracy
w archiwach, bibliotekach i muzeach. Ka¿dy otrzyma³ jeden dokument, po czym
musia³ na jego przyk³adzie zidentyfikowaæ widoczne na nim zniszczenia.

Na zakoñczenie dokonano podsumowania warsztatów, które odby³o siê z udzia-
³em zastêpcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, dra Henryka Ku-
rowskiego, przedstawiciela Ambasady Holenderskiej w Warszawie oraz kierownika
CLKA, mgr Anny Czajki. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty – podpisane
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, doc. dr hab. Dariê Na³êcz
– potwierdzaj¹ce uczestnictwo w szkoleniu, p³ytê CD–ROM zawieraj¹c¹ „Atlas
Zniszczeñ” oraz przyk³adowy skrawek szaro-niebieskiego papieru z materia³u bez-
kwasowego. W ten sposób dobieg³o koñca pierwsze z szeœciu zaplanowanych
szkoleñ tego typu, które, co nale¿y podkreœliæ, s¹ nie tylko konieczne, ale i nale¿a-
³oby je rozszerzyæ, zw³aszcza je¿eli chodzi o czêœæ praktyczn¹.
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