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Czes�aw Brzoza

Z dziejów Obozu Polskich Oficerów w Murnau 
(1945–1947)

W czasie II wojny Ƒwiatowej w Bawarii, w Murnau, utworzono najwiħkszy (ok. 5 tys. 
ofi cerów) polski ofl ag (VII A). 29 kwietnia 1945 r. zostaų on wyzwolony przez oddziaųy 
pancerne 7. Armii USA i natychmiast, zgodnie z planami przygotowanymi przez jeŷców 
jeszcze podczas wojny, przeorganizowany i przemianowany na Polski OƑrodek Wojsko-
wy (POW), a nastħpnie na Obóz Polskich Ofi cerów (OPO). Na czele obozu staųo polskie 
dowództwo, któremu podlegaų sztab, a takǏe, zgodnie z przedwrzeƑniowymi zasadami: 
sųuǏby, legie ofi cerskie, formowane wedųug poszczególnych rodzajów broni, oraz po-
woųany na doraǍne potrzeby, zųoǏony z podofi cerów i szeregowców, batalion sztabowy. 
Komendantami obozu od chwili wyzwolenia byli kolejno generaųowie: Juliusz Róm-
mel (do 9 maja 1945), Franciszek Dindorf-Ankowicz (1945–1946) i Józef Kwaciszewski 
(1946–1947).

Zdecydowana wiħkszoƑđ jeŷców przebywaųa w Murnau od jesieni 1939 r. Pod ko-
niec 1944 r. dotarųy tam transporty ofi cerów z powstania warszawskiego (w paǍdzier-
niku pierwszy – 592 osoby, a w grudniu drugi – 129), a wczesnČ wiosnČ 1945 r. prawie 
czterystu ofi cerów ewakuowanych z ofl agu Woldenberg II C. 6 maja 1945 r., a wiħc 
juǏ po zakoŷczeniu dziaųaŷ wojennych na froncie zachodnim, przybyli wiħzieni do tego 
czasu w Stalagu XVIII C Markt Pongau na terenie Austrii, generaųowie Witold Nowina-
-Sawicki, Tadeusz Peųczyŷski, Tadeusz Kossakowski, Antoni ChruƑciel i Albin Skroczyŷski, 
dwóch ofi cerów sztabowych (Kazimierz Iranek-Osmecki i Tadeusz Zdanowski), szeƑciu 
nieznanych obecnie z nazwiska ofi cerów mųodszych, trzech podofi cerów i jeden szere-
gowiec. Nastħpnego dnia dotarų stamtČd do Murnau takǏe naczelny wódz – gen. Tade-
usz Komorowski. BliǏsze dane o liczbie jeŷców zamieszczono poniǏej1.

1 W zapotrzebowaniu pieniħǏnym, sporzČdzonym tego samego dnia, zapisano, Ǐe stan obozu wynosių 
5483 ludzi, tj. 5124 ofi cerów (w tym 29 generaųów) oraz 359 podofi cerów i szeregowców: Zestawie-
nie zapotrzebowania pieniħǏnego dla Polskiego OƑrodka Wojskowego w Murnau z 7 maja 1945 r., 
Instytut Polski i Muzeum gen. Wųadysųawa Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. A XII 90/1.
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Jeŷcy polscy w Murnau 7 maja 1945 r. wedųug stopni, przynaleǏnoƑci do korpusów oso-
bowych oraz stosunku do sųuǏby wojskowej

Rodzaj korpusu Ofi cerowie Szere-
gowcy

Ogó-
ųemgen. pųk ppųk mjr kpt. por. ppor. chor. razem

Piechota
Artyleria
Kawaleria
Broŷ pancerna
Lotnictwo
Marynarka wojenna
Artyleria 
przeciwlotnicza
BČcznoƑđ
Saperzy
Tabory
SųuǏba intendencka
SųuǏba uzbrojenia
SųuǏba sanitarna
SųuǏba weterynaryjna
Audytorzy
Inne korpusy

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

27
18
9
1
1
–
1

1
1
–
2
2
–
1
–
–

71
40
12
4
–
–
–

6
7
–
5
1
–
2
1
4

117
68
51
7
5
4
1

16
15
4
5
9
2
8
4
4

288
112
98
14
9
6

13

24
24
22
25
12
–

10
6

10

519
179
86
25
17
3
9

33
31
21
28
6
6

22
5

11

1600
408
143
41
38
12
34

80
140
33

179
17
51
8
2

19

30
7
8
4
3
3
3

5
8
2
1
1
1
–
–
1

1652
832
407
96
73
28
61

165
226
82

245
49
57
51
18
72

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1652
832
407
96
73
28
61

165
226
82

245
49
57
51
18
72

Razem 23 65 153 320 673 998 2805 77 5114 321 5435
Stosunek do sųuǏby wojskowej

SųuǏba staųa
Rezerwa, pospolite 
ruszenie
Armia Krajowa 
(czas wojny)

23
–

–

64
1

–

146
7

–

292
27

1

549
124

–

317
681

–

284
2214

307

66
11

–

1741
3065

308

–
321

–

1741
3386

308

Razem 23 65 153 320 673 998 2805 77 5114 321 5435

�ródųo: Raport stanu jeŷców nr VII A w Murnau, ZaųČcznik nr 1 do meldunku tygodniowego por. 
S. Poniatowskiego, ofi cera kontaktowego do spraw b. jeŷców wojennych z 7 maja 1945 r., IPMS, sygn. 
A XII 90/1.

Obóz mieƑcių siħ w koszarach przewidzianych w chwili ich wznoszenia dla ok. 500 
Ǐoųnierzy, a stųoczono w nim dziesiħciokrotnie wiħcej ludzi. Mieszkali oni w trzech silnie 
zapluskwionych blokach i siedmiu budynkach przeznaczonych na garaǏe:

Zakwaterowanie ciasne i niedogodne. Wskutek przepeųnienia tylko ofi cerowie sztabowi, 
kapitanowie i inwalidzi mieszkali w normalnych salach Ǐoųnierskich na spiħtrowanych ųóǏ-
kach, reszta zaƑ ofi cerów w garaǏach, na strychach i [w] piwnicach. W garaǏach prycze 3-piħ-
trowe. W garaǏu mieszkali równieǏ szeregowcy.

Po wyzwoleniu sytuacja nie od razu siħ zmieniųa, chođ gen. Juliusz Rómmel od po-
czČtku czynių starania o zdobycie w najbliǏszej okolicy nowych kwater. Do 7 maja udaųo 
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mu siħ przekwaterowađ ok. 350 ofi cerów do tzw. koszar górnych. KwesƟ e mieszkanio-
we uwaǏano za wyjČtkowo istotne:

Jest to jedna z najbardziej palČcych spraw, która tu na miejscu maųo ma widoków po-
wodzenia. RozwiČzaniem byųaby jak najszybsza ewakuacja obozu, aby wyzwoliđ ofi cerów 
i szeregowych z tych ciħǏkich warunków materialnych i psychicznych, w jakich przez 5 1/2 lat 
przebywali2.

Nadzieje te nie ziƑciųy siħ, a warunki poprawiųy siħ tylko nieznacznie3. WizytujČcy 
oƑrodek 30 maja ppųk Stanisųaw Chmura stwierdzaų, Ǐe liczebnoƑđ obozu prawie siħ nie 
zmieniųa (5100 ofi cerów i 365 szeregowców). Byų on wówczas podzielony na dwie czħ-
Ƒci. Pierwsza obejmowaųa dawny obóz jeniecki i znajdowaųo siħ w niej ok. 4500 ofi ce-
rów; warunki mieszkaniowe byųy w dalszym ciČgu bardzo trudne:

Zakwaterowanie w koszarach i garaǏach. Pomieszczenia b. zniszczone, brudne, solidnie 
zapluskwione. Mimo czħƑciowego rozluǍnienia jest jeszcze zbyt wielkie ƑciƑnienie. W izbie 
o [kubaturze] 135 m3 mieszka 12 ofi cerów, co wynosi ok. 11,2 m3 na czųowieka. W gara-
Ǐach sytuacja jeszcze gorsza. Zaopatrzenie obozu w wodħ zupeųnie niewystarczajČce. […] 
W zwiČzku z tym ųaǍnia obozowa od czasu uwolnienia z niewoli jest nieczynna, pranie bielizny 
we wųasnym zakresie uniemoǏliwione, a pralnia miejska z tych samych powodów unierucho-
miona. […] Mniejsza czħƑđ ofi cerów jest zakwaterowana w koszarach dawniej zajmowanych 
przez wojsko niemieckie (oddziaų wartowniczy). Tutaj warunki zakwaterowania znacznie lep-
sze, jedynie brak wody pozostaje nierozwiČzalnym problemem, jak w koszarach obozu4.

Poprawiųo siħ natomiast wyǏywienie, które wczeƑniej, w niewoli, byųo wyjČtkowo 
kiepskie:

Gųówne produkty: chleb – ostatnio 250 g dziennie, kasza, brukiew, kartofl e (ostatnio 
150–200 g dziennie) oraz drobne dodatki, jak margaryna, ser, ųój, wszystko w niedostatecz-
nej iloƑci. Caųe wyǏywienie opieraųo siħ wųaƑciwie na paczkach z kraju (do czasu zerwania 
ųČcznoƑci [z ziemiami polskimi, tj. wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944]) oraz 
na miesiħcznych dotacjach M[iħdzarodowego] C[zerwonego] K[rzyǏa], po jednej paczce 
miesiħcznie.

Po wyzwoleniu obowiČzek zaprowiantowania wziħli na siebie Amerykanie, którzy, na 
podstawie dostarczonych im imiennych wykazów, przekazywali standaryzowane paczki 

2 Meldunek tygodniowy por. Stanisųawa Poniatowskiego, ofi cera kontaktowego do spraw b. jeŷców 
wojennych z 7 maja 1945 r., IPMS, sygn. A XII 90/1.

3 W kolejnym meldunku odnotowano, Ǐe kwatery byųy przynajmniej czterokrotnie przepeųnione. „Ol-
brzymia ciasnota we wszystkich pokojach – prycze dwupiħtrowe, ofi cerowie ƑpiČ wprost na sienni-
kach (weųna drzewna), od czterech lat nie majČ przeƑcieradeų i poszewek. Na strychach kurz nie do 
usuniħcia (brak podųóg i twardej nawierzchni). GaraǏe – to duǏe sale na 10 i wiħcej samochodów ciħ-
Ǐarowych lub czoųgów – mieszka [w nich] od 200 do 400 ofi cerów – prycze 3-piħtrowe. PrzejƑcia miħ-
dzy ųóǏkami kondygnacyjnymi okoųo 50 cm szerokoƑci. Stóų przeznaczony na 12 osób, przy którym 
nie wiħcej niǏ 6 zasiČƑđ moǏe. Krzesųa: 5 na 12 [osób]. Piwnice nie majČ podųóg, prycze 2-piħtrowe, 
od lat nie pobielane wapnem. We wszystkich budynkach pluskwy nie do usuniħcia. Ogólnie mówiČc: 
strychy i garaǏe nie nadajČ siħ kompletnie na mieszkanie”. Raport nr 2 kpt. S. Poniatowskiego z 15 V 
1945 r., IPMS, A XII 90/1.

4 Meldunek ppųk. S. Chmury z 7 czerwca 1945 r. z objazdu polskich obozów poųoǏonych na terenie 
poųudniowych Niemiec, IPMS, sygn. A XII 54/4.
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suchego prowiantu lub produkty do gotowania we wspólnym kotle. W maju 1945 r. pųk 
S. Chmura, polski ofi cer Sekcji BČcznikowej dla Spraw Jenieckich przy Gųównej Kwaterze 
Naczelnego Dowództwa Alianckich Wojsk Ekspedycyjnych (SHAEF), oceniaų wyǏywienie 
nawet jako bardzo dobre, „co daje w efekcie staųe przybywanie ofi cerów na wadze”. 
Bardzo dotkliwie odczuwano natomiast brak umundurowania, gdyǏ ofi cerowie chodzili 
w najrozmaitszych mundurach – przedwrzeƑniowych polskich, francuskich, angielskich 
i amerykaŷskich, które miaųy tylko jednČ wspólnČ cechħ – byųy bardzo zniszczone. Za 
absolutnie konieczne uwaǏano wiħc dostarczenie baƩ ledressów, pųaszczy i butów oraz 
naszywek „Poland” dla wszystkich byųych jeŷców5.

Po wyzwoleniu zapewnienie bezpieczeŷstwa obozowi (i licznym, okolicznym sku-
piskom polskiej ludnoƑci cywilnej) byųo obowiČzkiem Amerykanów, ale – w zwiČzku 
z odejƑciem na front ich jednostek – od 5 maja spoczČų on na czħƑciowo uzbrojonych 
legiach ofi cerskich, obsadzajČcych sČsiadujČce z obozem koszary artyleryjskie i peųniČ-
cych sųuǏbħ wartowniczČ przy wejƑciu do obozu i w jego najbliǏszej okolicy. Sytuacjħ 
komplikowaų brak broni, gdyǏ Amerykanie nie bardzo kwapili siħ do przekazania OƑrod-
kowi wiħkszej iloƑci zdatnego do uǏytku uzbrojenia. W rezultacie musiano siħ zadowoliđ 
doƑđ symbolicznym wyposaǏeniem, to znaczy w zdecydowanej wiħkszoƑci przestarzaųČ 
broniČ i amunicjČ jeszcze sprzed I wojny Ƒwiatowej, za zgodČ Amerykanów przejħtČ, 
zresztČ tylko na kilka dni, z porzuconych w pobliǏu obozu skųadów niemieckich. Wypo-
saǏenie OƑrodka przedstawiono poniǏej:

Broŷ w posiadaniu POW Murnau 7 maja 1945 r.

Rodzaj broni Liczba
(sztuki)

Amunicja
(ok. sztuk)

CiħǏkie karabiny maszynowe
Rħczne karabiny maszynowe
Pistolety maszynowe
Karabiny rħczne (kb i kbk)

5
12
5

290

750
1200
500

2900

�ródųo: Meldunek tygodniowy por. S. Poniatowskiego z 7 maja 1945 r.

Zgodnie z koncepcjami wųadz polskich obóz w Murnau od chwili wyzwolenia miaų 
za zadanie:

1) Przyjmowanie ofi cerów przybywajČcych wzgl[ħdnie] przysyųanych z terenu, sprawdzanie 
ich oraz dokonywanie podziaųu na zdolnych i niezdolnych do jakiejkolwiek pracy.

2) Wysyųanie, na zapotrzebowanie, zespoųów ofi cerskich do obsady stanowisk w baonach 
organizowanych w oƑrodku Bamberg wzgl[ħdnie] w oddziaųach pracy organizowanych 
w obozach ludnoƑci cywilnej.

3) Wysyųanie, na zapotrzebowanie, zespoųów ofi cerskich w teren do pomocy w pracy ofi ce-
rom kontaktowym oraz ofi cerom do spraw ludnoƑci cywilnej.

5 Meldunek tygodniowy por. S. Poniatowskiego z 7 maja 1945 r.
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4) Opiekowanie siħ tymi wszystkimi ofi cerami, którzy pozostanČ w OƑrodku jako niezdolni 
(czasowo lub trwale) do jakichkolwiek zajħđ.

5) Skųadanie meldunków co do iloƑci specjalistów znajdujČcych siħ w OƑrodku dla ich wųaƑ-
ciwego wykorzystania6.

Od poczČtków 1946 r., a wiħc od momentu likwidacji POW Langwasser, Murnau 
staųo siħ takǏe oƑrodkiem zbornym i rozdzielczym dla podofi cerów i szeregowców.

Po pierwszych dniach euforii spowodowanej odzyskaniem wolnoƑci mieszkaŷcy 
obozu zaczħli jednak poddawađ siħ zwČtpieniu i zniechħceniu, bardzo szybko przekona-
li siħ bowiem, Ǐe dla zdecydowanej wiħkszoƑci z nich nie oznaczaųa ona automatycznie 
radykalnej poprawy sytuacji. Nastroje te, panujČce przynajmniej wƑród czħƑci ofi cerów, 
zostaųy dobrze odnotowane w sporzČdzonych przez obozowy kontrwywiad odpisach 
fragmentów listów wysyųanych przez jeŷców do rodziny i przyjacióų:

– Na razie siedzħ nadal w obozie w warunkach, które niewiele odbiegajČ od niewoli nie-
mieckiej.

– Mieszkamy dalej w obozie zapluskwionym, chođ juǏ bez drutów.
– Obecne nasze poųoǏenie tutaj nie jest wesoųe, nie wiadomo, co z nami zrobiČ, wie-

le ludzi czuje siħ bardzo Ǎle i sČ zdenerwowani do najwyǏszego stopnia, wszħdzie sųyszy siħ 
rozmowy, czy wracađ do Kraju, czy nie, gdy bħdzie ogųoszona repatriacja. JesteƑmy ciemni 
jak tabaka w rogu. […] Poszczególne jednostki, nic nie meldujČc nikomu, pryskajČ z obozu 
w niewiadomym kierunku.

– […] tak mi obrzydųa atmosfera niemal pierdla. Ten sam „bunkier” w piwnicy, te same 
twarze podstarzaųych, zgorzkniaųych ex-jeŷców nie nastawiajČ zbyt dobrze.

– Niemiecka niewola skoŷczyųa siħ 29 kwietnia. Zaczħųa siħ niewola amerykaŷska. RóǏ-
nica tylko ta, Ǐe do nas nie strzelajČ, moǏna 6 km w obwodzie chodziđ. Mieszkam na tym 
samym barųogu (prycza), która w dzieŷ sųuǏy mi jako stóų.

– DziƑ mija 6 tygodni, jak odzyskaliƑmy tzw. wolnoƑđ. Na razie nie jest to wiele. Teren nasz 
z 16 ha zwiħkszyų siħ do 25 km2 , taki rejon nam bowiem wyznaczono, poza który nie wolno 
siħ wydalađ. ZųoƑliwi twierdzČ, Ǐe zmieniliƑmy jedynie opiekunów.

– Liczni nasi uwolnieni z niewoli muszČ pozostađ nadal w koncentrakach i przez straǏe 
uzbrojone USA pilnowane, bo zaprowiantowanie biedne, gųodni do rabunku skorzy. Tubylcy 
faworyzowani przez zdobywców, co podobno ma teǏ miejsce i pod innymi okupacjami, jak 
gdyby kaǏda okupacja czyniųa wyƑcig, by zaskarbiđ sobie sympaƟ e tubylców. […] Chodzimy 
w ubiorach jenieckich ofi arowanych przez M.N.Cz. [Miħdzynarodowy Czerwony] KrzyǏ. Po-
Ƒciel, koce jenieckie, bez bielizny poƑcielowej. Kantyny ani kasyna dotychczas nie ma. Zupeųny 
brak palenia, zapaųek, maszynek, brzytew. […] Byųy jeniec, sprzymierzeniec aliantów, poza 
jenieckim dachem, ƑredniČ ǏywnoƑciČ doƑđ monotonnČ, np. 5 razy w tygodniu marchew na 
obiad i brak nieraz dodatków do pieczywa: najprostszych tųuszczów lub mermelady, korzysta 
do woli z powietrza górskiego, wody.

– Warunki mamy bardzo zųe […] jak bardzo czekaliƑmy na wolnoƑđ z miesiČca na miesiČc 
z dnia na dzieŷ i jaki okropny zawód nas spotkaų. […] groǍne wiadomoƑci przesiČkajČ z Kraju. 
Mam jednak przekonanie, Ǐe sČ one b. przesadzone przez ludzi, którym na tym zaleǏy7.

6 Sprawozdanie dotyczČce Ǐoųnierzy polskich na terenie 3. Armii Amerykaŷskiej z 18 czerwca 1945 r., 
IPMS, sygn. A XII 90/11.

7 WyciČgi z listów ofi cerów z Murnau [lato 1945], IPMS, sygn. A XII 47/62B.
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Nastroje apaƟ i i zniechħcenia wynikaųy m.in. z faktu, Ǐe uwolnieni ofi cerowie spodzie-
wali siħ, podobnie jak ich koledzy w innych ofl agach, bardzo szybkiego poųČczenia z re -
gularnymi oddziaųami Polskich Sių Zbrojnych na Zachodzie i, co naturalne, mieli nadziejħ 
na objħcie tam funkcji dowódczych, do których peųnienia czuli siħ predestynowani z racji 
uzyskanych przed wojnČ stopni i do czego przygotowywali siħ takǏe w latach niewoli.

Nadzieje te nie w peųni siħ ziƑciųy, chociaǏ wielu jeŷcom udaųo siħ wyjechađ, gųów-
nie do 2. Korpusu. W roku zakoŷczenia wojny, a dokųadniej w jego kilku pierwszych 
miesiČcach, obóz opuƑciųo prawie piħđ tysiħcy ofi cerów i 1200 szeregowców. Na ich 
miejsce przybywali nieustannie nowi, gųównie uwolnieni z obozów pracy i obozów kon-
centracyjnych. Zmiany zaszųe w OPO Murnau w pierwszym roku jego istnienia ilustruje 
poniǏsze zestawienie:

LiczebnoƑđ obozu w Murnau 1945–1946

Wyszczególnienie Ofi cerowie wedųug stopni Szere-
gowcy1)

Ogó-
ųemgen. pųk ppųk mjr kpt. por. ppor. chor. Razem

Stan ewidencyjny 
na 29 IV 1945

23 65 153 320 673 998 2805 77 5114 321 5435

Przybyųo
Z innych obozów 
jenieckich

6 4 5 8 20 14 45 – 102 102

Z obozów koncen-
tracyjnych

– – 3 13 39 39 49 2 145 145

Z terenu 1 1 7 12 68 97 224 3 413 9997 10 410
Inni – 4 7 16 43 55 229 16 370 – 370
Razem 7 9 22 49 170 205 547 21 1030 9997 11 027

Ubyųo (wyjazd do:)
Anglii i Francji 26 3 7 10 16 13 33 2 110 32 142
2. Korpusu – 24 60 126 295 392 922 15 1834 1124 2958
1. Dywizji Pancernej – 1 – 2 2 5 19 – 29 1 30
POP, ZAP itp. – 9 29 79 181 298 830 24 1450 7084 8534
Reims2) – – – – 52 71 224 5 352 – 352
Polski 1 15 31 58 135 218 710 32 1200 500 1700
Zmarli – – – 1 5 3 6 – 15 – 15
Razem 27 52 127 276 686 1000 2744 78 4990 8741 13 731
Stan ewidencyjny na 
1 V 1946

3 22 48 93 157 203 608 20 1154 1577 2731

Kobiety AK – – – – – – – – – 169 169
Ogóųem 3 22 48 93 157 203 608 20 1154 1746 2900

1) W tym takǏe podofi cerowie.
2) Do pracy w polskich kompaniach wartowniczych przy armii amerykaŷskiej we Francji.
�ródųo: Zestawienie liczbowe zmian personalnych w OPO Murnau za czas od 29 kwietnia 1945 r. do 30 
kwietnia 1946 r., IPMS, sygn. A XII 80.
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PoczČtkowo byųy to wyjazdy planowe i akceptowane przez dowództwo OPO. Jednak 
od lipca 1945 r., po formalnym wprowadzeniu zakazu wyjazdów do Wųoch, „obóz rozųa-
dowywaų siħ na dziko”, to znaczy dziħki inicjatywie poszczególnych osób, które o swych 
poczynaniach najczħƑciej nie informowaųy przeųoǏonych. Dziħki tym nieofi cjalnym za-
biegom zostaųa przyjħta do 2. Korpusu duǏa liczba ofi cerów, którzy formalnie udali siħ 
do Wųoch tylko na urlop wypoczynkowy. Te indywidualne inicjatywy budziųy jednak 
zastrzeǏenia dowództwa OPO, które staraųo siħ, m.in. interweniujČc u gen. Andersa, 
uzyskađ rolħ czynnika decydujČcego w rozstrzyganiu, kto i kiedy moǏe trafi đ do Polskich 
Sių Zbrojnych. PrzyczynČ tego byų fakt, Ǐe dowódca OPO przydziaųami do 2. Korpusu za-
mierzaų nagradzađ ofi cerów peųniČcych ciħǏkČ i niewdziħcznČ sųuǏbħ w sztabie OPO oraz 
ZarzČdach Administracji Polskiej (ZAP) i Polskich OƑrodkach Pracy (POP). Te ostatnie 
utworzono zgodnie z sugesƟ Č wizytujČcego OPO Murnau na poczČtku czerwca 1945 r. 
pųk. US Army Henry’ego Szymanskiego, który uwaǏaų, podobnie jak i polscy ofi cerowie, 
Ǐe stwarzajČ one ludziom moǏliwoƑđ wyrwania siħ z obozowego marazmu i wųČczenia 
do efektywnych prac. Miaųy wiħc POP-y byđ batalionami pracy, przy czym do kaǏdego 
z nich potrzebna byųo 27 ofi cerów, w tym podpuųkownika jako dowódcy, majora jako 
zastħpcy, 8 kapitanów oraz 17 ofi cerów mųodszych (poruczników i podporuczników). 
Przewidywano takǏe formowanie tzw. maųych POP-ów, majČcych w rzeczywistoƑci byđ 
zakamufl owanymi kompaniami, w których skųad wchodziųoby 5 ofi cerów (w tym major 
jako dowódca). Wedųug wstħpnych szacunków wchųonħųy one juǏ w pierwszym rzucie 
najwartoƑciowszy element ofi cerski (ok. 300 ludzi). Tworzone równolegle do nich ze-
spoųy ZAP, w skųadzie 9 ofi cerów (w tym ksiČdz i nauczyciel), miaųy zapewniđ opiekħ 
ludnoƑci cywilnej nienadajČcej siħ do sųuǏby wojskowej8.

Wydawaųo siħ, Ǐe zabiegi szefostwa OPO odniosųy skutek, gdyǏ w nadesųanym w lipcu 
radiogramie gen. Anders podaų, iǏ dowódca OPO i jego sztab, podobnie jak czųonkowie 
ZAP-ów i POP-ów zostali zaliczeni do stanu etatowego 2. Korpusu. Ogųoszono to w roz-
kazie dziennym OPO wraz z informacjČ, Ǐe wstrzymuje siħ na czas nieokreƑlony urlopy 
na wyjazdy do Wųoch. WiħkszoƑđ ofi cerów zatrudnionych w ZAP i POP po zakoŷczeniu 
prac jesieniČ 1945 r. rzeczywiƑcie odesųano do 2. Korpusu. Jednak nadzieje sztabu OPO, 
który najdųuǏej trwaų na posterunku, nie ziƑciųy siħ, gdyǏ rok póǍniej oƑwiadczono jego 
czųonkom, „Ǐe warunki tak siħ zmieniųy, iǏ zaliczony na etat II Korpusu byđ nie moǏe”9.

OPO w Murnau byų jednym z najwaǏniejszych, a od chwili likwidacji POW Langwas-
ser jedynym oƑrodkiem, za którego poƑrednictwem 2. Korpus docieraų do ludnoƑci pol-
skiej na terenie Niemiec. W Murnau stale urzħdowaųa, ukrywana przed Amerykanami, 
delegatura 2. Korpusu, wystawiajČca róǏnego rodzaju „lewe” dokumenty umoǏliwia-
jČce wyjazd do Italii. Stan taki utrzymywano doƑđ dųugo, chociaǏ od poczČtku lutego 
1946 r. Amerykanie zmienili swČ politykħ i starali siħ wszelkimi moǏliwymi sposobami 
wyrzuciđ z Murnau samochody i ludzi z 2. Korpusu10.

8 Raport nr 3 por. Jana Jaxy-Dħbickiego z 9 czerwca 1945 r. z podróǏy do Innsbrucka, Murnau i Da-
chau (5–7 czerwca 1945), IPMS, sygn. A XII 54/4; WiadomoƑci wewnħtrzne, „Biuletyn Informacyjny” 
(Murnau), nr 31, 26 maja 1945, s. 3.

9 Notatka mjr. dypl. J. Szychiewicza o sytuacji OPO Murnau, dla bezpieczeŷstwa spisana we Frankfur-
cie, 11 czerwca 1946 r., IPMS, kol. 79/44.

10 Ibidem.
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W wyniku zachodzČcych zmian, spowodowanych gųównie wyjazdami do jednostek 
polskich i repatriacjČ, ale takǏe napųywem nowych jeŷców, gųównie szeregowców (np. 
z Memmingen), OPO zaczČų traciđ swój jednorodny charakter, chođ nadal utrzymywano 
jego pierwotnČ nazwħ. 31 sierpnia 1945 r. w obozie przebywaųo faktycznie 1356 ofi ce-
rów i 1087 szeregowców, chođ ze stanów ewidencyjnych, uwzglħdniajČcych m.in. ludzi 
oddelegowanych do kompanii wartowniczych i do prac w obozach ludnoƑci cywilnej 
wynika, Ǐe jego liczebnoƑđ wynosiųa 2880 osób, w tym 1646 ofi cerów i 1214 szeregow-
ców. Proporcje te wskazujČ na to, Ǐe Murnau traciųo z wolna charakter OƑrodka Polskich 
Ofi cerów, a stawaųo siħ jednym z wielu zgrupowaŷ byųych jeŷców wojennych. Jak wynika 
z danych z 1 listopada 1945 r., wiħkszoƑđ stanu osobowego OPO tworzyli juǏ szeregow-
cy i podofi cerowie (1942 osoby na ogólnČ liczbħ 3354)11. Po wyjeǍdzie znacznej czħƑci 
ofi cerów do kraju oraz ostatecznym wstrzymaniu naboru do 2. Korpusu i 1. Dywizji 
Pancernej pojawiųa siħ kwesƟ a reszty grupy ofi cerskiej zdecydowanej na pozostanie na 
emigracji, czyli wówczas w praktyce w okupowanych Niemczech. Rozųadowanie obozu 
i zapewnienie tym ludziom warunków egzystencji byųo koniecznoƑciČ. Szef PMW twier-
dzių, Ǐe naleǏy podjČđ starania o znalezienie dla nich zatrudnienia. Przypuszczaų, Ǐe nie 
bħdzie to nastrħczaųo wiħkszych kųopotów w przypadku rezerwistów – fachowców, spe-
cjalistów w róǏnych dziedzinach Ǐycia cywilnego, gdyǏ moǏna ich byųo zaangaǏowađ do 
prac w ramach amerykaŷskiej administracji okupacyjnej. Problem stanowiųa natomiast 
liczna grupa ofi cerów zawodowych. Wymagaų on szybkiego rozwiČzania, gdyǏ okupa-
cyjne wųadze amerykaŷskie zaczħųy rozwaǏađ moǏliwoƑđ zniesienia odrħbnego statusu 
byųych jeŷców wojennych i traktowania na równi z ludnoƑciČ cywilnČ12, co oznaczaųo 
utratħ wszystkich dotychczasowych przywilejów.

Przez caųy czas Obóz byų punktem zbornym dla rozproszonych w terenie ofi cerów 
i Ǐoųnierzy, oƑrodkiem, do którego zmierzali coraz liczniejsi uciekinierzy z kraju oraz 
centralČ przy przydziaųach do róǏnych instytucji wojskowych i cywilnych, takich jak np. 
szkoųy Ƒrednie i wyǏsze. Za poƑrednictwem OPO do lata 1946 r. ewakuowaųo siħ do 
Wųoch (do 2. Korpusu) ok. 10 tys. ofi cerów, szeregowych i ich rodzin. W Murnau, pod 
kierownictwem gen. Dindorfa-Ankowicza, z grona najbardziej uƑwiadomionego i inteli-
gentnego elementu ofi cerskiego oraz Ǐoųnierskiego zaczħto najwczeƑniej w amerykaŷ-
skiej strefi e okupacyjnej organizowađ apolityczne Zrzeszenie Samopomocy �oųnierzy, 
które znalazųo siħ ostatecznie w Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich. Opracowano 
takǏe plany uruchomienia kursów przysposobienia do zawodów cywilnych, gdyǏ na 
moǏliwoƑđ pracy w wojsku nie moǏna byųo juǏ liczyđ. Wszelkie te dziaųania prowadzono 
w niesprzyjajČcej atmosferze stwarzanej przez propagandħ warszawskČ i praktycznych 
Amerykanów, których stanowisko byųo bardzo Ǎle odbierane przez polskČ kadrħ ofi cer-
skČ, wyjČtkowo wraǏliwČ na zachowanie pozorów. PodkreƑlano np., Ǐe

11 Stan iloƑciowy PWX na terenie okupacji amerykaŷskiej i francuskiej na dzieŷ 1 listopada 1945 r., 
IPMS, kol. 79/42; Aktualny wykaz polskich zgrupowaŷ wojskowych b. jeŷców wojennych z 1 listopa-
da 1945 r., IPMS, Kol. 79/43.

12 Sprawozdanie z 21 wrzeƑnia 1945 r. za sierpieŷ 1945 r. z zakresu spraw b. jeŷców wojennych, IPMS, 
sygn. A XII 90/15.



Z dziejów Obozu Polskich Oficerów w Murnau (1945–1947)

15

w angielskiej strefi e okupacyjnej Polski Komendant Obozu [ofi cerskiego] w pracy kontaktuje 
siħ z D-cČ Dywizji lub Brygady, w amerykaŷskiej strefi e – podporucznik USA [wyznaczony na 
opiekuna obozu] jest absolutnym panem i wųadcČ i duǏo rzeczy robi tak, jak chce13.

Murnau odegraųo takǏe bardzo waǏnČ rolħ w tworzeniu kompanii wartowniczych 
– co prawda nie pod wzglħdem liczby sformowanych jednostek, gdyǏ ta nie byųa zbyt 
imponujČca, ale zapewniania kadry dowódczej i uzupeųnieŷ dla innych oƑrodków. Na 
przykųad w drugiej poųowie czerwca skierowano do kompanii wartowniczych 15 ludzi, 
a niektórzy z nich, np. pųk W. Ryųko (zastħpca szefa Gųównej Sekcji BČcznikowej) lub mjr 
B. Kulik (pierwszy ofi cer ųČcznikowy kompanii lotniczych), objħli waǏne stanowiska14. 
Chħtnych do tego typu pracy gromadzono w szkieletowym „Puųku Strzelców (Wartow-
niczym)”, co prawdopodobnie staųo siħ punktem wyjƑcia dla póǍniejszej legendy o pró-
bach formowania w tym czasie puųku wartowniczego15.

Byų to juǏ ostatni liczČcy siħ wkųad OPO w formowanie kompanii wartowniczych, 
gdyǏ „polskie” dzieje Murnau jako OPO zbliǏaųy siħ z wolna do koŷca. Amerykanie zde-
cydowali siħ bowiem radykalnie rozwiČzađ problem byųych jeŷców wojennych, pozba-
wiajČc ich dotychczasowych uprawnieŷ. Jednym z elementów nowej polityki byųa zmia-
na miejsca pobytu obozu, który zdecydowano siħ przenieƑđ do Altenstadt k. Schongau 
w pobliǏu granicy austriackiej. Przed realizacjČ tej koncepcji komisja amerykaŷsko-pol-
ska (stronħ polskČ reprezentowaų w niej ppųk dypl. Jan LeƑniak) odwiedziųa obóz, aby 
zapowiedzieđ majČce nastČpiđ zmiany i ustaliđ zasady przeprowadzki. Postulaty wysu-
niħte w czasie tego spotkania przez dowódcħ obozu i ppųk. J. LeƑniaka zostaųy przedsta-
wione wųadzom amerykaŷskim 24 kwietnia 1946 r. NajwaǏniejsze z przyjħtych wówczas 
ustaleŷ przewidywaųo, Ǐe przemieszczenia nie bħdzie siħ dokonywađ „po amerykaŷ-
sku”, a wiħc nagle i bez przygotowania16.

13 Notatka mjr. dypl. J. Szychiewicza z 11 czerwca 1946 r. 
14 Wykaz kompanii wartowniczych wysųanych z OƑrodka Polskich Ofi cerów Murnau sporzČdzony 

6 grudnia 1945 r., IPMS, sygn. A XII 53/17. Wedųug informacji z maja 1946 r., do 17 kompanii wartow-
niczych sformowanych przez OPO odeszųo ok. 3000 ludzi. Notatka mjr. dypl. J. Szychiewicza... Trudno 
ustaliđ, czy autor tej notatki miaų na myƑli kompanie sformowane w Murnau, co jest maųo prawdopo-
dobne, czy, co bardziej moǏliwe, oddziaųy tworzone przy wspóųudziale kadry ofi cerskiej wywodzČcej 
siħ z Murnau. WƑród oddelegowanych latem 1946 r. do kompanii wartowniczych znaleǍli siħ m.in. 
pųk Wųadysųaw Ryųko, mjr Jerzy �ychowski, mjr Józef Niezabitowski, mjr Zygmunt Kimmerling, mjr 
Bronisųaw Kulik, mjr Stanisųaw Gųogowski, mjr Stanisųaw Fedorowski, mjr Wųodzimierz Biaųobųocki, 
kpt. Bolesųaw Tworogal, kpt. Zbigniew Poųubinski (prawnik), por. Franciszek Malczewski (inǏynier), 
por. Wųadysųaw Orųowski, ppor. Stanisųaw Wrzyszczyŷski (prawnik), ppor. Wųadysųaw Chwiaųkowski 
(prawnik). Wykaz kandydatów z OPO Murnau do Zespoųów Inspekcyjnych Kompanii Wartowniczych, 
ZaųČcznik nr 2 do meldunku PMW Frankfurt z 20 czerwca 1946 dla zastħpcy Szefa Sztabu Gųównego 
dla Spraw Polaków na Kontynencie, IPMS, sygn. A XII 90/7.

15 Wedųug ksiħgi pamiČtkowej, w pierwszym okresie tworzono „obok kompanii b ata l i o ny  wartow-
nicze, a nawet raz przystČpiono do organizacji p u ųku  wartowniczego, która jednak nie doszųa do 
skutku”, Dziesiħciolecie Polskich Oddziaųów Wartowniczych przy Armii Amerykaŷskiej w Europie 
1945–1955, Mannheim 1955, s. 22–23.

16 Notatka sprawozdawcza nr 13 Polskiej Podsekcji na dzieŷ 3 maja 1946 r., IPMS, sygn. A XII 90/7.
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Amerykanie wprowadzili jednak wiele nowych ograniczeŷ. Pod koniec maja 1946 r. 
amerykaŷski ofi cer obozowy przekazaų mieszkaŷcom do wiadomoƑci rozporzČdzenie 
dowództwa 3. US Army, zgodnie z którym

poczČwszy od soboty, dnia 1 czerwca, nikt nie moǏe ukazađ siħ poza ogrodzeniem obozu 
w dotychczasowym mundurze, nawet bez odznak stopnia. Czapki, berety lub furaǏerki wolno 
nosiđ poza obozem, lecz bez odznak wojskowych, tj. bez gwiazdek i orzeųków17.

Dopuszczalne byųy jedynie mundury przefarbowane na granatowo, ale chociaǏ do-
starczone sorty miaųy byđ nowe, w rzeczywistoƑci wydano ofi cerom mundury „stare 
i poųatane”, w olbrzymiej wiħkszoƑci skurczone w czasie farbowania („maųych rozmia-
rów”), a przy tym tak fatalnie farbowane, Ǐe nawet wielokrotne pųukanie w roztworze 
soli i octu nie zapobiegaųo brudzeniu ciaųa i bielizny i wedųug powszechnej opinii lepiej 
byųo ich nie nosiđ. Komendant OPO interweniowaų wielokrotnie w tej sprawie osobiƑcie 
w dowództwie 3. Armii, gdzie zbywano go ogólnikami, a nadzorujČcy Obóz dowódca 
baonu z 47. pp USA wydaų rozkaz pobrania nowych mundurów, zaznaczajČc, Ǐe w razie 
odmowy „bħdČ rewizje i inne represje stosowane przez MP, a jak siħ wyrazių, on zna 
swoich Ǐoųnierzy i wie, Ǐe to przyjemne nie bħdzie”. Dla dowódcy OPO byų to dodatko-
wy despekt, gdyǏ wczeƑniej podaų on podkomendnym, Ǐe otrzymajČ „nowe granatowe 
sorty”. Nic wiħc dziwnego, Ǐe sprawħ traktowaų presƟ Ǐowo, a niedotrzymanie obietnic 
uwaǏaų za przejaw podrywania jego osobistego autorytetu. Pojawiųy siħ nawet koncep-
cje, aby w zwiČzku z tym zamanifestowađ niechħtny stosunek do Amerykanów przez 
wywieszenie na bramie czarnej chorČgwi z napisem „Moralne Dachau” i sprowadzenie 
do obozu dziennikarzy prasy amerykaŷskiej i polonijnej. Pomysų ten zarzucono po in-
terwencji gen. Dindorfa-Ankowicza i ofi cerów sztabowych18. W praktyce poza ogrodze-
nie koszar moǏna byųo wychodziđ tylko w ubraniu cywilnym19. NieszczħƑcie polegaųo na 
tym, Ǐe przyznawano ubrania cywilne hurtem, nie liczČc siħ z potrzebami odbiorców. 
W zwiČzku z tym w wewnħtrznych komunikatach obozowych podawano np., Ǐe

W dniach 6, 7 i 8 czerwca br. kaǏdorazowo od godz. 9-tej do 11-ej odbywađ siħ bħdzie 
w hali oszklonej na poųudnie od Bloku II wzajemna wymiana miħdzy kolegami ubraŷ cywil-
nych i koszul dla osób, które nie majČ jeszcze dopasowanego cywilnego ubrania. Wszyscy 
mieszkaŷcy niemajČcy odpowiednio dopasowanego ubrania proszeni sČ o przyniesienie 
ich na wyǏej wym. godzinħ do hali oszklonej. Kierownikiem akcji wymiany jest przedstawi-
ciel kwatermistrzostwa OPO z referatu materiaųowego, który zorganizuje sposób wymiany. 
Z uwagi na maųČ iloƑđ ubraŷ cywilnych, jaka pozostaųa w magazynie po ukoŷczeniu wydawa-
nia, powyǏszy sposób wymiany daje najwiħksze moǏliwoƑci dobrania sobie odpowiedniego 
garnituru20.

Ponadto do cywilnych ubraŷ nie dodano ani pųaszczy, ani nakryđ gųowy, podobnie 
zresztČ jak do przefarbowanych mundurów. Byųo to o tyle istotne, Ǐe zgodnie z central-
nym zarzČdzeniem wųadz amerykaŷskich, obowiČzujČcym od 7 czerwca, defi nitywnie 
postanawiano:

17 WiadomoƑci wewnħtrzne, „Biuletyn Informacyjny” (Murnau), nr 331, 31 maja 1946, s. 2.
18 Notatka mjr. dypl. J. Szychiewicza z 11 czerwca 1946 r.
19 WiadomoƑci wewnħtrzne, „Biuletyn Informacyjny” (Murnau), nr 332, 31 czerwca 1946, s. 2. 
20 Ibidem, nr 334, 4 czerwca 2946, s. 2.
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1. �aden [byųy] Ǐoųnierz nie ma prawa opuszczađ obozu w jakimkolwiek uniformie (amery-
kaŷskim, brytyjskim, polskim). Poza obozem wolno nosiđ tylko uniformy przefarbowane 
na granatowo albo ubrania cywilne.

2. Na przefarbowanych uniformach nie wolno nosiđ Ǐadnych odznak (orzeųki, gwiazdki) za 
wyjČtkiem napisu „Poland”.

3. Jako nakrycie gųowy wolno nosiđ, oprócz kapeluszy i czapek cywilnych, tylko granatowe 
berety i furaǏerki bez Ǐadnych odznak. 

RównoczeƑnie informowano, Ǐe dowódca kompanii Ǐandarmerii wyda rozkaz „by 
kaǏda osoba, niezaleǏnie od pochodzenia (Niemiec, Polak, DP albo RAMP21) ubrana 
w umundurowanie zakazane, napotkana poza koszarami byųa aresztowana22.

MoǏliwoƑci strony polskiej przeciwdziaųania tym zarzČdzeniom i szykanom byųy ra-
czej niewielkie, tym bardziej Ǐe OPO znajdowaų siħ w ogniu silnej kampanii propagan-
dowej ze strony rzČdu warszawskiego, nie bez racji uwaǏajČcego go od jesieni 1945 r. 
za centrum silnego oddziaųywania antyrepatriacyjnego. Normalnej dziaųalnoƑci nie 
sprzyjaųa takǏe polityka Amerykanów zmierzajČca do podwaǏenia i obniǏenia powagi 
polskich wojskowych wųadz obozu, co byųo szczególnie wyraǍnie widoczne w porów-
naniu ze stosunkami panujČcymi na terenie okupacji angielskiej, moǏe niewiele lep-
szymi, ale bardziej kurtuazyjnymi. W strefi e brytyjskiej na przykųad polski komendant 
obozu jenieckiego kontaktowaų siħ na ogóų z dowódcČ dywizji lub brygady, podczas gdy 
w strefi e amerykaŷskiej podporucznik (najczħƑciej funkcyjny) byų absolutnym panem 
i wųadcČ powierzonych mu oƑrodków, w tym takǏe OPO. On podejmowaų decyzje i roz-
strzygaų pojawiajČce siħ problemy zgodnie z wųasnym punktem widzenia, np. nie wy-
raǏajČc zgody na wyjazd do innej miejscowoƑci polskiego generaųa. W zwiČzku z tymi 
róǏnicami gen. Dindorf-Ankowicz rozwaǏaų wiosnČ i latem 1946 r. nierealnČ moǏliwoƑđ 
przeniesienia obozu do strefy brytyjskiej, „poniewaǏ Anglicy majČ w stosunku do nas 
zobowiČzania, Amerykanie zaƑ ich nie majČ”23.

Latem 1946 r. wyǏywienie, po krótkim okresie poprawy, zaczħųo ponownie budziđ 
wiele zastrzeǏeŷ. Na przykųad prawie przez tydzieŷ (9–15 czerwca 1946) w jadųospi-
sie nie pojawiųo siħ ani miħso, ani ryby, a iloƑđ ǏywnoƑci dostarczanej z amerykaŷskich 
skųadów, przy równoczesnym wstrzymaniu w tym czasie dostaw paczek z Miħdzyna-
rodowego Czerwonego KrzyǏa, wystarczaųa jedynie na „cienkČ” zupħ obiadowČ i na 
dwie, trzy kolacje. W pozostaųe dni na kolacje ofi cerowie otrzymywali tylko dziennČ 
racjħ chleba (ok. 400 gr) bez Ǐadnych dodatków. Bez wČtpienia miaųo to byđ jednym 
z czynników skųaniajČcych ich do opuszczenia obozu, czyli przede wszystkim do repa-
triacji. InterweniujČcej w sprawie aprowizacji delegacji ofi cerskiej sierǏant amerykaŷski 
oƑwiadczyų wrħcz: „Zmusimy was gųodem do powrotu do kraju”. Byųo rzeczČ doƑđ cha-

21 Recovered Allied Military Personel (b. wojskowi paŷstw sprzymierzonych).
22 WiadomoƑci wewnħtrzne, „Biuletyn Informacyjny” (Murnau), nr 338, 8 czerwca 1946, s. 2. SkČdinČd 

pierwsza rozprawa sČdowa o noszenie „zabronionych” mundurów amerykaŷskich odbyųa siħ juǏ 15 
maja w Garmisch, a wiħc nawet przed wydaniem ofi cjalnego zakazu, i zakoŷczyųa siħ, po trzydnio-
wym pobycie zatrzymanych w areszcie, wyrokiem uniewinniajČcym, przy czym sħdzia poinformowaų 
telefonicznie dowódcħ OPO, Ǐe w przyszųoƑci kaǏda osoba noszČca mundur w kolorze khaki zostanie 
skazana na rok wiħzienia. Zob. Notatka mjr. dypl. J. Szychiewicza z 11 czerwca 1946 r.

23 Ibidem.
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rakterystycznČ, Ǐe w mniemaniu strony amerykaŷskiej „odesųanie do Polski” uwaǏano 
za najwiħkszy wymiar kary takǏe przy wielu innych okazjach.

Przejawami nacisku prorepatriacyjnego byųy teǏ i inne decyzje Amerykanów, od-
bierane przez polskich ofi cerów jako ewidentne szykany. Komendħ Obozu poinfor-
mowano np., Ǐe od 12 kwietnia 1946 r. nie bħdČ kierowani do prac porzČdkowych 
w OPO jeŷcy niemieccy z SS, gdyǏ „ofi cer [i Ǐoųnierz polski] teǏ moǏe fi zycznie pracowađ”. 
W tym samym czasie zabroniono mieszkaŷcom obozu wyjazdów do miejscowoƑci re-
kreacyjnych, np. Garmisch, a uǏyta argumentacja byųa odbierana jako wrħcz obraǍliwa, 
zakaz uzasadniano bowiem faktem, Ǐe „nawet Niemcy” nie majČ tam prawa jeǍdziđ. 
Strona polska uwaǏaųa, nie bez racji, Ǐe wszelkiego rodzaju ograniczenia nakųadane na 
mieszkaŷców OPO powinny byđ publikowane w polskiej prasie ukazujČcej siħ w strefi e 
amerykaŷskiej, m.in. wydawanej dla Polaków przez wųadze okupacyjne, gdyǏ w ofi cjal-
nych enuncjacjach prezydenta i rzČdu USA nieustannie podkreƑlano, Ǐe wysiedleŷcy nie 
sČ poddawani Ǐadnym naciskom, Ǐe stosowane wobec nich sČ zasady demokratyczne 
itp.24 Mimo tak trudnej sytuacji postulat przeniesienia siħ do strefy brytyjskiej nie do-
czekaų siħ, z oczywistych wzglħdów, realizacji.

Amerykanie nie dotrzymali takǏe ustaleŷ dotyczČcych przeprowadzki obozu do no-
wego miejsca, gdyǏ mimo Ǐe 10 czerwca dowództwu OPO oznajmiono, iǏ nastħpnego 
dnia o godz. 9.00 odejdzie pierwszy transport do Altenstadt, to 11 czerwca 1946 ukazaų 
siħ takǏe rozkaz dowództwa Sių Zbrojnych USA w Europie (USFET) w sprawie przesuniħ-
cia byųych wojskowych (RAMP) na status osób cywilnych (DP)25. Szczegóųowych instruk-
cji nie wydano natychmiast, jednak przekazano ustne wyjaƑnienia, Ǐe byli wojskowi 
byđ moǏe bħdČ od tego czasu okreƑlani jako ex RAMP26, ale nazwa ta siħ nie przyjħųa, 
a ponadto nie miaųa i tak Ǐadnego praktycznego znaczenia.

Istotniejsza byųa decyzja o przeniesieniu OPO do Altenstadt koųo Schongau w poųu-
dniowej Bawarii. Nowe miejsce zakwaterowania byųo zdecydowanie gorsze od poprzed-
niego. Byų to zespóų drewnianych baraków, dopiero co opuszczonych przez uwolnionych 
jeŷców niemieckich. Wedųug polskiej oceny, sytuacja przedstawiaųa siħ nadzwyczaj dra-
matycznie i gen. F. Dindorf-Ankowicz prosių o interwencjħ, gdyǏ nowy

obóz jest caųkowicie nieodpowiedni […]. Przedstawiciel UNRRY oƑwiadczyų równieǏ, Ǐe baraki 
sČ nieodpowiednie. W obozie [OPO Murnau] panuje wielkie napiħcie. MogČ wyniknČđ rozru-
chy. Nie moǏna dopuƑciđ do rozlewu krwi27.

RzeczywiƑcie w dniu wydania rozkazu o przeniesieniu, to znaczy 11 czerwca 1946 r., 
znajdujČce siħ w Altenstadt baraki byųy jeszcze otoczone drutem kolczastym i nie miaųy 
wielu urzČdzeŷ niezbħdnych do normalnego Ǐycia. Fakt ten, ųČcznie z niedostatecznie 

24 Ibidem.
25 Ostatecznie kwesƟ ħ tħ rozstrzygaų rozkaz HQ USFET z 9 lipca 1946 r.: „Transfer of Recovered Allied 

Military Personnel to EX – Recovered Allied Military Personnel Status” (IPMS, sygn. A XII 90/7), za-
powiadany juǏ w czasie wspomnianej konferencji w Murnau 25 kwietnia 1946 r., a w praktyce juǏ 
wprowadzony w Ǐycie.

26 Sprawozdanie ppųk. dypl. J. Iliŷskiego, szefa Polskiej Sekcji Wojskowej ACS USFET, dla Zastħpcy Szefa 
Sztabu Gųównego dla Spraw Polaków na Kontynencie z 20 czerwca 1946 r., IPMS, kol. 79/44.

27 Zapis telefonicznej rozmowy z gen. Dindorf-Ankowiczem z 14 czerwca 1946 r., IPMS kol. 79/44.
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przygotowanym przez wųadze amerykaŷskie przeprowadzeniem rozkazu o przemun-
durowaniu czųonków OPO oraz zųym od dųuǏszego czasu wyǏywieniem (gųównie groch) 
i brakiem paczek z MCK, wywoųaų duǏe rozgoryczenie i podniecenie wƑród Ǐoųnierzy 
i ofi cerów, zlikwidowane dopiero po kilku interwencjach, zarówno u miejscowych 
wųadz, jak i na terenie USFET. Generaų F. Dindorf-Ankowicz w sposób bardzo zdecydo-
wany, powoųujČc siħ na jednolitČ opiniħ podkomendnych, zaǏČdaų od centralnych wųadz 
okupacyjnych utworzenia specjalnej komisji mieszanej amerykaŷsko-polskiej, która 
zbadaųaby sprawħ na miejscu, co jednak zostaųo pominiħte milczeniem. Owocniejsza 
okazaųa siħ interwencja u miejscowych wųadz amerykaŷskich, które co prawda uznaųy, 
Ǐe baraki w nowym miejscu pobytu nadajČ siħ do zamieszkania, ale zdecydowaųy siħ 
na wysųanie tam oddziaųu saperów oraz kilkuset jeŷców niemieckich majČcych usunČđ 
ogrodzenie i uzupeųniđ najpowaǏniejsze braki, m.in. w instalacji elektrycznej, wodociČ-
gowej itp. Dziħki tym zabiegom uzyskano takǏe przesuniħcie terminu przeprowadzki, 
chođ Amerykanie nie byli poczČtkowo do tego skųonni, a chcČc wymusiđ posųuch, przy-
sųali do Murnau liczniejsze oddziaųy wojskowe, wsparte nawet czoųgami28.

Ostatecznie przeprowadzka rozpoczħųa siħ 16 czerwca, trwaųa prawie tydzieŷ i byųa 
dobrze zorganizowana. Do 22 czerwca odchodziųy codziennie z OPO Murnau dwie ko-
lumny po 30 samochodów, z których kaǏdy zabieraų 8 ludzi, ich osobisty bagaǏ i ustalony 
zestaw sprzħtu koszarowego. Transport przebiegaų bardzo sprawnie, a chcČc przychylnie 
usposobiđ Polaków do nowego miejsca pobytu, poprawiono ich wyǏywienie przez przy-
wrócenie im prawa do otrzymywania paczek z ǏywnoƑciČ, dostarczanych wówczas juǏ 
tylko przez Kanadyjski Czerwony KrzyǏ. Byųym jeŷcom zaczħto takǏe wydawađ porzČd-
niejsze ubrania cywilne. Zapowiedziano nawet ponowne wydanie przefarbowanych, 
ale tym razem rzeczywiƑcie nowych mundurów. W zwiČzku ze zmianČ miejsca, dziħki 
panujČcemu rozgardiaszowi, dowództwo OPO zorganizowaųo wysųanie, oczywiƑcie nie-
legalnie, czħƑci kobiet i najmųodszych Ǐoųnierzy (tj. z AK – ok. 130 osób) do 2. Korpusu, 
a do podobnego przerzutu przygotowywano kolejny transport, o którym jednak nie 
wiadomo, czy doszedų do skutku ze wzglħdu na zaostrzajČcČ siħ kontrolħ amerykaŷskČ. 
CzħƑđ Ǐoųnierskich rodzin, koczujČcČ do tego czasu wokóų OPO, skierowano do obozu 
DP w Memmingen29.

Po zakoŷczeniu przeprowadzki Ǐycie zaczħųo siħ z wolna normowađ, chođ nowe 
miejsce pobytu, ze wzglħdu na liczne braki, oceniano raczej krytycznie. Polska Misja 
Wojskowa przy USFET uwaǏaųa, Ǐe konieczne jest udzielenie obozowi pomocy, zwųasz-
cza w dziaųaniach zmierzajČcych do uaktywnienia jeŷców i przysposobienia Ǐoųnierzy 
do Ǐycia cywilnego. Proponowaųa m.in. przydzielenie jego mieszkaŷcom na dom wypo-
czynkowy i warsztaty dwóch, poųoǏonych nad jeziorem Kochelsee, wolnych, mogČcych 
pomieƑciđ 200 osób, budynków oraz zabudowaŷ Szkoųy Budowlanej w StuƩ gart-Dager-
lag, co stworzyųoby moǏliwoƑđ uruchomienia kursów zawodowych.

W zwiČzku z zakazem pojawiania siħ w mundurach koloru khaki nadal jednak wy-
stħpowaųy problemy z ubiorem. Dla ofi cerów posiadajČcych cywilne ubrania nie byųo 
nakryđ gųowy (kapeluszy) i pųaszczy. Po raz kolejny nie zrealizowano takǏe obietnicy 

28 Sprawozdanie ppųk. dypl. J. Iliŷskiego z 20 czerwca 1946 r.
29 Ibidem.
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przeprowadzenia wymiany mundurów granatowych na lepiej przefarbowane i lepszej 
jakoƑci30.

Altenstadt nie staųo siħ jednak ostatecznym miejscem pobytu OPO, gdyǏ juǏ kilka 
dni póǍniej dowództwu obozu przedstawiono propozycjħ kolejnych przenosin – do In-
golstadt, co zresztČ zostaųo przyjħte przez polskČ stronħ bardzo przychylnie, jako Ǐe wa-
runki byųy tam korzystniejsze: „Obejrzaųem te koszary – widziaų je równieǏ Generaų [An-
kowicz] i uznaliƑmy, Ǐe warunki tam sČ lepsze. No i przenieƑliƑmy siħ”31. Przeprowadzki 
tej dokonano (10–12 lipca 1946) bardzo szybko32.

Jeŷców zakwaterowano w czterech blokach dawnego zespoųu koszarowego, gdzie 
warunki byųy znoƑniejsze. Nie zaprzestano wszakǏe procederu obrzydzania im Ǐycia. Nie 
dostarczano np. obiecywanych paczek ǏywnoƑciowych i papierosów. Wydawane im 
granatowe mundury nadal byųy zniszczone i fatalnie przefarbowane. Nic wiħc dziwnego, 
Ǐe w obozie panowaų „nastrój bezwųadny, zmħczenie niepewnoƑciČ jutra, trudnoƑciami 
poruszania siħ, brakiem realnego zatrudnienia”. Dopiero po pewnym czasie podjħto po-
waǏniejsze wysiųki zmierzajČce do realizowania przysposobienia zawodowego do Ǐycia 
w cywilu, m.in. uruchomiono kurs kierowców samochodowych i pisania na maszynie, 
a w stadium organizacji znajdowaųy, niezbyt zresztČ popularne, kursy krawiecki i Ƒlusar-
ski. Rozpoczħto równieǏ nauczanie jħzyków, przede wszystkim angielskiego. Wszystko 
to przebiegaųo jednak w niezbyt miųej atmosferze, gdyǏ – jak podkreƑlano w polskich 
sprawozdaniach – UNRRA, która przejħųa opiekħ nad obozem, wobec jeŷców wykazy-
waųa nie tyle obojħtne, ile wrħcz nieprzychylne stanowisko33 i nic nie wskazywaųo na to, 
aby miaųo ono ulec zmianie. LiczebnoƑđ obozu, wedųug ostatnich dostħpnych obecnie 
informacji, wyglČdaųa pod koniec 1946 r. nastħpujČco.

Stan liczbowy OPO Ingolstadt w grudniu 1946 r.

Stan Ofi cerowie Szeregowcy Kobiety z AK Cywile Razem
Ewidencyjny 622 753 31 706 2151
Poza obozem 3951) 333 20 13 761
�ywionych 2612) 420 11 6933) 1391

1) StudiujČcy (178), przebywajČcy w obozach cywilnych, zatrudnieni (287) itp.
2) W tym rodziny Ǐoųnierzy.
3) W tym ok. 60 caųkowicie niezdolnych do pracy (ze wzglħdu na wiek i stan zdrowia).
�ródųo: Raport pųk. A. Wejtki z 6 grudnia 1946 r., IPMS, sygn. A XII 80.

30 Notatka sprawozdawcza Polskiej Sekcji Wojskowej nr 16 na dzieŷ 28 czerwca 1946 r., IPMS, sygn. 
A XII 90/7.

31 WyciČg z listu pųk. dypl. J. Berka z 18 lipca 1946 r., IPMS, Kol. 79/44.
32 Ibidem. „Rozmawiaųem telefonicznie z gen. Ankowiczem, który przechodzi dzisiaj wraz z obozem 

z Schongau/Alstadt [Altenstadt] – do Igolstadtu”, List NN do pųk. J. Krubskiego z 10 listopada 1946 r., 
IPMS, sygn. A XII 90/2.

33 Notatka ppųk. A. Wejtki z wyjazdu sųuǏbowego w dniach 4–6 paǍdziernika 1946 r. Ex RAMP’s Camp 
Ingolstadt., IPMS, sygn. A XII 80.
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W nowym miejscu pobytu wųadze amerykaŷskie, bez wČtpienia z myƑlČ o pozby-
ciu siħ zbħdnego balastu, dČǏyųy do wywoųania postaw prorepatriacyjnych. W zwiČzku 
z tym ofi cerowie zostali zrównani w prawach z szeregowcami, co starano siħ im wyka-
zađ wyjČtkowo dobitnie, zmuszajČc „dla przykųadu” do sprzČtania korytarzy i schodów, 
a „nawet ustħpów”34. Te i inne formy „nacisku” na rezygnacjħ z pobytu w obozie przy-
nosiųy rzeczywiƑcie rezultaty, gdyǏ od momentu opuszczenia Murnau w czerwcu 1946 r. 
do lata roku nastħpnego zdecydowaųo siħ na repatriacjħ lub na staųy wyjazd poza obóz 
ponad 1000 Ǐoųnierzy. Dokųadniejsze dane zamieszczono w poniǏszym zestawieniu.

Wyjazdy Ǐoųnierzy z Altenstadt-Ingolstatd (czerwiec 1946 – sierpieŷ 1947)

Kierunek wyjazdu Ofi cerowie Podofi cerowie i szeregowcy Razem
Powrót do Polski1) 385 423 808
Wyjazd na emigracjħ 140 198 338
Wyjazd do okupacji brytyjskiej 6 – 6
Wyjazd do pracy w PCK 4 – 4
Wyjazd do pracy w UNNRA 2 6 8
SkreƑleni na wųasnČ proƑbħ 2 3 5
Razem2) 539 630 1169

1) Wraz z nimi powróciųo do kraju 218 czųonków ich rodzin.
2) Ponadto w tym czasie zmarųo 9 ofi cerów i 2 szeregowców.
�ródųo: Raport por. T. Zgaiŷskiego z 20 sierpnia 1947 r., IPMS, A XII 90/9.

Ostatecznie OƑrodek Polskich Ofi cerów, chođ byųa to nazwa bez realnego pokrycia, 
przetrwaų jeszcze tylko kilka miesiħcy, juǏ pod zmienionym dowództwem, gdyǏ funkcjħ 
komendanta przejČų gen. Józef Kwaciszewski. Ofi cerom i Ǐoųnierzom zmieniono bowiem 
status na DP, czyli cywilnych uchodǍców. Byųych Ǐoųnierzy zaczħto wiħc okreƑlađ teraz 
tak jak wiħǍniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych. W rezultacie 
czħƑđ z nich, ųČcznie z gen. J. Kwaciszewskim, zdecydowaųa siħ na powrót do Polski. 
Coraz bardziej iluzoryczne „dowództwo” nad resztČ objČų wówczas ppųk dypl. Feliks Ro-
bakiewicz, dotychczasowy zastħpca gen. Kwaciszewskiego35.

Latem 1947 r. liczebnoƑđ OPO, do którego wųadze amerykaŷskie kierowaųy juǏ nie 
tylko szeregowców, ale takǏe cywili, wynosiųa jedynie okoųo 1000 osób36, z czego fak-
tycznie w obozie znajdowaųa siħ tylko poųowa. Dokųadniejsze dane o liczbie wojskowych 
zamieszczono poniǏej:

34 Ibidem.
35 Gen. J. Kwaciszewski wyjechaų do kraju 14 czerwca 1947 r., Raport dr. por. Tadeusza Zgaiŷskiego z 20 

sierpnia 1947 r., IPMS, A XII 90/9.
36 Poza Ǐoųnierzami w ewidencji obozu znajdowaųo siħ 86 czųonków rodzin wojskowych oraz 208 osób 

cywilnych. NaleǏy takǏe zauwaǏyđ, Ǐe liczba ofi cerów przebywajČcych na delegacjach sųuǏbowych 
byųa prawdopodobnie zawyǏona, gdyǏ wiħkszoƑđ z nich przez dųuǏszy czas nie dawaųa Ǐadnego znaku 
Ǐycia, a wiħc najprawdopodobniej repatriowaųa siħ do kraju lub wyemigrowaųa z Niemiec do innych 
krajów. Ibidem.
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Kategoria jeŷców Ofi cerowie Podofi cerowie i szeregowcy Razem
I Stan Ǐywionych (faktyczny) 160 274 434

II Ponadto w ewidencji obozu znajdowaųy siħ osoby
W szpitalach 10 5 15
W aresztach – – –
MieszkajČce poza obozem 8 16 24
Na delegacjach sųuǏbowych 209 29 238
W kompaniach wartowniczych 21 – 21
Na studiach 66 32 96
Razem 314 82 394
Ogóųem (I + II) 474 356 828

�ródųo: Raport por. T. Zgaiŷskiego z 20 sierpnia 1947 r.

Sytuacja w obozie, zwųaszcza pod wzglħdem wyǏywienia, byųa coraz dramatycz-
niejsza, gorsza niǏ nawet tuǏ po wyzwoleniu z niewoli niemieckiej. Latem 1947 infor-
mowano:

[…] utrzymanie dostarczane przez wųadze jest absolutnie niedostateczne. WartoƑđ jego do-
chodzi do 1800 kalorii na dzieŷ. WƑród mieszkaŷców [obozu] szerzy siħ nagminnie awitami-
noza dla braku ƑwieǏych jarzyn i owoców. Ubytek wagi jest wiħkszy jak w niewoli [niemiec-
kiej], kiedy paczki z kraju czy od Czerwonego KrzyǏa wyrównywaųy braki. Obóz nasz dlatego 
musi dodatkowo zakupywađ ǏywnoƑđ dla uzupeųnienia posiųków „urzħdowych”. Na te cele 
potrzebuje obóz ok. 5000 sztuk papierosów miesiħcznie37. Fundusze i pomoce, które dotych-
czas na ten cel otrzymywaų, sČ na wyczerpaniu38.

Latem 1947 r. wųadze amerykaŷskie ostatecznie pozbyųy siħ troski o pozostaųych 
jeŷców, przekazujČc ich, razem z resztkČ DP, pod „opiekħ” rodzČcych siħ wųadz niemiec-
kich, które bardzo szybko przemianowaųy przedstawicieli tej zbiorowoƑci na heimatlose 
Ausländer, co w powszechnym, takǏe miħdzynarodowym odbiorze, oznaczaųo ludzi, 
którzy z róǏnych wzglħdów zrezygnowali ze swego poprzedniego obywatelstwa. Dziħki 
temu prostemu zabiegowi zdjħto odium winy z nowych wųadz niemieckich, które nie 
musiaųy juǏ czuđ bezpoƑredniej odpowiedzialnoƑci za pojawienie siħ i przebywanie na 
terytorium ich paŷstwa „ludzi bez ojczyzny”.

37 Papierosy byųy w tym okresie w Niemczech najwaǏniejszym i najstabilniejszym Ƒrodkiem pųatni-
czym.

38 Raport dr. por. T. Zgaiŷskiego z 20 sierpnia 1947 r., IPMS, A XII 90/9.
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Powojenne miesi�ce 1945 r. w Bytomiu

Zainteresowanie powojennČ historiČ Polski w ostatnich kilkunastu latach ze zrozumia-
ųych wzglħdów znacznie wzrosųo. Dostħp do materiaųów Ǎródųowych uųatwia obiektyw-
ne postrzeganie tego okresu. Rok 1945, czas zmian politycznych i spoųeczno-gospodar-
czych, budowania nowej rzeczywistoƑci z równoczesnym bezpardonowym niszczeniem 
starej – skupia uwagħ badaczy w sposób szczególny. W przypadku badaŷ miesiħcy 
powojennych na Górnym _lČsku, politolog i historyk uwzglħdniđ muszČ istotnČ róǏni-
cħ miħdzy jego czħƑciČ przyznanČ w 1922 r. Polsce, a czħƑciČ pozostawionČ do 1945 r. 
w Niemczech, skupionČ w rejencji opolskiej. Tu procesy te ze zrozumiaųych wzglħdów 
przebiegaųy inaczej.

Wyborem Bytomia jako przedmiotu badaŷ nie rzČdzių przypadek. Mimo przynaleǏ-
noƑci do paŷstwa pruskiego, a potem II i III Rzeszy, miasto nie przestawaųo byđ bowiem 
wielkim centrum budzenia polskiej ƑwiadomoƑci narodowej w caųym regionie. Byų przy 
tym miastem na mapie administracyjnej i gospodarczej nie tylko dla owej rejencji, ale 
i dla Rzeszy znaczČcym. Z tego drugiego wzglħdu jego powojenne losy moǏna wiħc 
uznađ za reprezentatywne dla miast zindustrializowanej czħƑci Górnego _lČska.

Pamiħtnego mroǍnego wieczora 27 stycznia 1945 r., gdy pierwsi czerwonoarmiƑci 
wkroczyli do miasta, pozostaųo w nim okoųo 77 tysiħcy osób, a wiħc o 24 tysiČce mniej 
niǏ w 1939 r. Na ten stan zųoǏyųy siħ nie tylko Ƒmierđ w trakcie dziaųaŷ wojennych, sųuǏba 
wojskowa i pobyt wielu mħǏczyzn w obozach jenieckich, ale takǏe ewakuacja czħƑci 
mieszkaŷców przeprowadzona przez wųadze niemieckie oraz poƑpieszna ucieczka wielu 
Niemców przed nadchodzČcymi Ǐoųnierzami radzieckimi. Sprawozdanie z grudnia 1945 r. 
wspomina o 11 550 Niemcach, którzy uszli przed dziesiħcioma miesiČcami z powiatu 
bytomskiego przed zbliǏajČcym siħ frontem1.

Wojenne zniszczenia substancji mieszkaniowej nie byųy zbyt duǏe, bo walki o mia-
sto nie okazaųy siħ ani dųugie, ani zaciħte. Gdyby nie lekkomyƑlnoƑđ i nonszalancja 
zdobywców, a nawet celowo przez nich dokonywane podpalenia, wiele budynków 
uniknħųoby zniszczenia. Statystyki mówiČce o 478 kamienicach dotkniħtych dziaųa-
niami wojennymi, o zniszczonych 134 obiektach gospodarczych, 35 przemysųowych 

1 Archiwum Paŷstwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), nr 686, Starostwo Powiatowe w Bytomiu.
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i 80 gmachach uǏytecznoƑci publicznej, nie wydajČ siħ obiektywne, ale trudno je dziƑ 
zweryfi kowađ2.

Miasto od chwili wyparcia z niego oddziaųów niemieckich oddane zostaųo pod ra-
dzieckČ komendanturħ wojskowČ. OdtČd przez prawie dwa miesiČce o wszystkim de-
cydowaų stojČcy na jej czele ppųk Rachno. Wiele rozkazów, jakie wychodziųy z okazaųego 
budynku nad „Cafe Hindenburg” przy obecnym pl. KoƑciuszki, gdzie rezydowaų, reda-
gowanych byųo nieprzypadkowo nie tylko po rosyjsku, ale takǏe po niemiecku, a Bytom 
zapisywano nadal w niemieckim brzmieniu jako Beuthen, gdyǏ traktowano miasto jako 
wojennČ zdobycz, leǏČcČ dotČd w granicach III Rzeszy. Pozwalaų na to brak ostatecznej 
decyzji mocarstw o dokųadnym biegu granicy polsko-niemieckiej na zachodzie (zajħcie 
Bytomia i innych miast górnoƑlČskich dokonaųo siħ przed obradami konferencji w Jaųcie, 
a ustalenia z Poczdamu przyjħto w terenie dopiero w sierpniu 1945 r.). StČd w mieƑcie 
panowaųy jeszcze nadal prawa wojenne3.

Rejestry w Urzħdzie Stanu Cywilnego i ksiħgi zgonów w poszczególnych parafi ach 
w Bytomiu i okolicznych gminach pozwalajČ obliczyđ liczbħ osób zabitych juǏ po przej-
Ƒciu frontu, w dobie komendantury radzieckiej. StČd wiadomo, Ǐe w styczniowej ma-
sakrze ludnoƑci cywilnej w Miechowicach zastrzelono prawie 400 osób i zgwaųcono 
kilkadziesiČt kobiet. W parafi i Ƒw. Barbary odnotowano wtedy aǏ 220 zgonów (w tym 
dziewiħđ w wyniku rozstrzelania), w tymczasowo funkcjonujČcej parafi i Ƒw. Ducha – 168 
zgonów (10 rozstrzelanych), w parafi i Ƒw. Jacka – 477 zgonów (17 rozstrzelanych), w pa-
rafi i Ƒw. Józefa – 80 zgonów (33 rozstrzelanych), w parafi i Ƒw. KrzyǏa – 80 zgonów (33 
rozstrzelanych, w tym 5-letnie dziecko), w parafi i Ƒw. Maųgorzaty – 59 zgonów (15 roz-
strzelanych), w parafi i NajƑwiħtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Puųaskiego – 132 zgony 
(10 rozstrzelanych), w parafi i Ƒw. Trójcy – 585 zgonów (18 rozstrzelanych), w parafi i 
Wniebowziħcia NMP – 222 zgony (4 rozstrzelanych, w tym ks. Kurt Lerch). W ksiħdze 
cmentarza komunalnego nie zdoųano ustaliđ nazwisk 59 pochowanych w tymǏe roku4, 
a na kilku cmentarzach bytomskich nie ma juǏ Ƒladów zbiorowych mogių cywilnych ofi ar 
terroru. Z nakazu wųadz zostaųy zrównane z ziemiČ i obsiane trawČ. Tylko na cmentarzu 

2 Bytom. Zarys rozwoju miasta, red. W. Dųugoborski, Warszawa–Kraków 1979, s. 533. Inny obraz 
sytuacji w mieƑcie – zob.: Bytom powojenny 1945–1956 we wspomnieniach i na fotografi i, red. 
J. Drabina, Bytom 2002.

3 „CiČgųe rabunki nocne, ograbianie mieszkaŷ zajmowanych przez Niemców, skandaliczna dziaųalnoƑđ 
urzħdu mieszkaniowego, nadzwyczajna rozpiħtoƑđ i dowolnoƑđ cen na wolnym rynku, dziki handel 
ze strony czynników miejskich”. „Miasto pogrČǏone w chaosie rabunków i mordów. Sprawa aprowi-
zacji jest okropna. Chleb nie jest wydawany. Górnicy z kopalni «Rozbark» oƑwiadczyli, Ǐe przestanČ 
pracowađ, jeƑli nie dostanČ lepszej pųacy”. Fragmenty z miesiħcznego sprawozdania Komitetu Miej-
skiego PPR – pierwszy za wrzesieŷ 1945 r., a drugi za styczeŷ roku nastħpnego, AP Katowice, nr 1745, 
KM PPR, sygn. 6. Strach przed represjami sprawių, Ǐe pierwsze wspomnienia zapisali bytomianie po 
przesiedleniu do RFN, zob. np.: E. DrewiƩ z, Land unterm Kreuz, „Der neue Oberschlesische Wande-
rer” 1985; M. Zeidler, Die Rote Armee und die Besetzung Deutschlands östlich von Oder und Neisse 
1944–1945, Oldenburg 1996.

4 Imienny zestaw wszystkich tych osób: J. Bonczol, Ksiħgi zmarųych i rejestry cmentarne z lat 1945–
–1947. O tragicznym losie ludnoƑci cywilnej w Bytomiu, „Rocznik Muzeum GórnoƑlČskiego w Byto-
miu. Historia”, R. 7, Bytom 1997, s. 138–155.
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Ƒw. Maųgorzaty i cmentarzu przy ul. Staī a mogiųy doczekaųy siħ nagrobków i ludzkiej 
pamiħci.

W pierwszych powojennych miesiČcach zgodnie z intencjami trzech mocarstw, 
wszystko, co znajdowaųo siħ w mieƑcie, w szczególnoƑci obiekty przemysųowe, stano-
wiųy wųasnoƑđ paŷstwa radzieckiego, mogųy wiħc podlegađ takǏe demontaǏowi w celu 
przetransportowania ich wyposaǏenia za wschodniČ granicħ. Instrukcja ministra prze-
mysųu PKWN ze stycznia 1945 r. zawieraųa wiħc nieprzypadkowo takČ wskazówkħ: „tylko 
zdane przez Armiħ CzerwonČ obiekty traktowane sČ jako wųasnoƑđ paŷstwa polskie-
go, a wszystkie pozostaųe stanowiČ zdobycz wojennČ”. Smutnym Ƒwiadectwem tego 
stanu rzeczy jest zachowana teczka z napisem „Mienie wywiezione i akta przekazania 
huty Bobrek (dawnej huty Julia) przez Armiħ CzerwonČ w 1945 r.”. Odnotowano w niej 
wszystkie rzeczy zabrane przez wųadze radzieckie i wywiezione do ZSRR z dziewiħciu 
wydziaųów huty: od koksochemicznego, mechanicznego, energetycznego, poprzez 
piece martenowskie, po parowozowniħ, laboratorium i magazyn. Nie zapomniano na-
wet o biurach, „oczyszczonych” doszczħtnie – nawet z krzeseų, stoųów, lamp, zegarów 
Ƒciennych, telefonów. Nie ostaųa siħ, rzecz oczywista, caųa dokumentacja techniczna za-
branych urzČdzeŷ. WartoƑđ wywiezionych urzČdzeŷ okreƑlono wtedy na sumħ prawie 
10 milionów przedwojennych zųotych (wedųug wartoƑci z 1939 r.)5.

Podobnie zdemontowano najnowoczeƑniejszČ jak na owe czasy elektrowniħ w Mie-
chowicach. W momencie wkroczenia wojsk radzieckich znajdowaųa siħ ona w ostatniej 
fazie budowy. JuǏ w marcu 1945 r. z rozkazu puųkownika Silbersteina, pod osųonČ kara-
binów kilkudziesiħciu radzieckich Ǐoųnierzy, rozebrano bħdČce juǏ w ruchu trzy turboze-
spoųy, a potem wysokoprħǏne kotųy, które nastħpnie wywieziono za wschodniČ granicħ 
pozostawiajČc puste hale. Analogiczny los spotkaų elektrowniħ w pobliskich Szombier-
kach. Co znamienne, jeszcze w maju, a wiħc juǏ po zniesieniu wojskowej komendantury 
radzieckiej, z bytomskiego dworca wyjeǏdǏaųy do ZwiČzku Radzieckiego wagony kolejo-
we ze zdemontowanymi maszynami z tutejszych zakųadów przemysųowych.

Brak miejsca nie pozwala na skupienie uwagi na losie bytomskich zakųadów przemy-
sųowych w nastħpnych miesiČcach. Niepodobna natomiast pominČđ milczeniem losu 
zatrudnionych w nich osób, szczególnie górników. W niedzielħ 15 lutego 1945 r. pojawi-
ųo siħ bowiem w Bytomiu ogųoszenie, Ǐe wszyscy mħǏczyǍni od 17 do 50 roku Ǐycia majČ 
siħ zgųosiđ do komendantury w ciepųym ubraniu zimowym i zabrađ ze sobČ: jedzenie na 
10 do 14 dni, koc do spania i bieliznħ. Komendantura radziecka w mieƑcie wykonywaųa 
w ten sposób tajne rozporzČdzenie podpisane przez Stalina 12 dni wczeƑniej w Mos-

5 Muzeum GórnoƑlČskie w Bytomiu, Zbiory Dziaųu Historii (wczeƑniej: Archiwum Huty Bobrek, sygn. 
A 1/1). Pod dokumentami stwierdzajČcymi demontaǏ i wywózkħ urzČdzeŷ hutniczych, które noszČ 
datħ 11 maja 1945 r., a wiħc juǏ po likwidacji wojskowej komendantury radzieckiej nad miastem, 
fi gurujČ podpisy Burdina – radzieckiego Wojennego Komendanta ds. Gospodarczych. Warte uwagi 
jest pismo wystawione w tym samym dniu przez ppųk. KoǏewnikowa peųnomocnika Komitetu przy 
GOKO (radziecki organ dziaųalnoƑci gospodarczej) dla komendanta miasta Beuthen pųk. Rachno, 
w którym czytamy: „W zwiČzku z zakoŷczeniem prac w zakųadzie Huta «Julia» znajdujČcym siħ w Wa-
szym okrħgu, zakųad moǏe byđ przekazany wųadzom polskim”. TuǏ obok w poszyt wpiħto dokument 
o nazwie „Paszport”, na mocy którego zdemontowane czħƑci huty mogųy zostađ przewiezione do 
ZSRR wraz z zapasami surowca i materiaųów, o ųČcznym ciħǏarze przeszųo 21 tys. ton.
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kwie, o zmobilizowaniu na terenie frontowym wszystkich nadajČcych siħ do pracy fi -
zycznej Niemców w celu uformowania z nich batalionów roboczych po 750–1200 osób 
kaǏdy, do wykorzystania ich na robotach w ZwiČzku Radzieckim, w pierwszej kolejnoƑci 
na terenie Republiki Ukrainy i Biaųorusi.

Bytom leǏaų na terenach przyfrontowych, zaƑ wszyscy bytomianie jako obywatele III 
Rzeszy, byli w oczach zdobywców Niemcami, wiħc rozporzČdzenie ogųoszono i bardzo 
skwapliwie wykonano. W Ƒlad za tym rozkazem wielu bytomian powodowanych po-
czuciem obowiČzku ufnie podČǏyųo do swego zakųadu, tym bardziej Ǐe uspokajano ich 
o krótko trwajČcej pracy w mieƑcie i okolicy, jakie majČ wykonađ. Wobec innych, którzy 
nie mieli zamiaru posųuchađ tego polecenia, zastosowano przymus: jednych zatrzyma-
no na ulicach, nie pozwalajČc nawet na poǏegnanie z rodzinČ, za innymi chodzono po 
domach. W Bytomiu nie obyųo siħ nawet bez ulicznych ųapanek.

Przez kilka nastħpnych dni komendantura radziecka próbowaųa jeszcze zachowađ 
pozory, Ǐe wszystko dzieje siħ zgodnie z zapowiedziami. Skoszarowani mħǏczyǍni prze-
bywali zrazu na terenie zakųadów bČdǍ w prowizorycznych punktach zbornych. I chođ 
dostħp do nich byų utrudniony, nie byų wszak niemoǏliwy, a szansa ucieczki realna. Za 
ųapówkħ, najczħƑciej w formie zegarka, moǏna byųo uwolniđ bliskich. Wydaje siħ jednak, 
Ǐe niewielu z tego skorzystaųo, nie przeczuwajČc najgorszego. Jest maųo prawdopodob-
ne, by docieraųy do nich informacje, Ǐe podobnie potraktowano górników i innych ro-
botników z sČsiednich miast i gmin. Wydaje siħ, Ǐe uƑwiadomili sobie grozħ wųasnego 
poųoǏenia dopiero wówczas, gdy pod konwojem odprowadzeni zostali do Babħd, gdzie 
w otoczonym zasiekami z kolczastego drutu obozie zaczħto gromadziđ setki innych, 
a potem, gdy ich liczba siħgnħųa tysiČca, wywoziđ z rampy kolejowej do ZSRR.

Ten zbrodniczy proceder, zwany eufemistycznie internowaniem, którego dopuƑci-
ųy siħ wųadze radzieckie nie tylko na Górnym _lČsku, lecz takǏe w innych krajach, do 
których wkroczyųa Armia Czerwona, zdawaų siħ nie kolidowađ z politykČ alianckich mo-
carstw dopuszczajČcych moǏliwoƑđ uzyskania w taki sposób odszkodowania wojennego 
ze strony pokonanych Niemiec, wykorzystujČc ich siųħ roboczČ. Z tego chyba powodu 
komendantura radziecka rozgųaszaųa wƑród ludnoƑci miast i wiosek, przez które przejeǏ-
dǏaų potem ich transport, Ǐe znajdujČ siħ w nim niemieccy przestħpcy wojenni. StČd nie 
dziwi, Ǐe powracajČcy z ZSRR kierowani byli w pierwszej kolejnoƑci za Odrħ do Niemiec. 
StamtČd dopiero mogli powróciđ na _lČsk.

Archiwa bytomskie nie zachowaųy Ǐadnej dokumentacji tej akcji6. Badania dotČd 
przeprowadzone7 pozwalajČ jednak ustaliđ tragiczne losy wielu i szczegóųy tej zbrod-

6 Dopiero pod koniec maja 1946 r. w ramach próƑb (!) wųadz polskich o uwolnienie internowanych 
powstaų „Spis polskich obywateli – górników, wywiezionych do ZSRR z poczČtkiem 1945 r. z tery-
torium Górnego i Opolskiego _lČska. Zestaw polski skųadano i tųoczono w drukarni Ƒw. Wojciecha 
pod zarzČdem paŷstwowym w Poznaniu”. Przed niniejszym fragmentem tytuųu, wydanego w formie 
ksiČǏkowej nadpisano „Generalny Peųnomocnik Rzeczpospolitej Polskiej do Spraw Repatriacji”. Caųy 
spis wydawaų sukcesywnie periodyk „Górnik” w 1990 r., a opublikowaų: Z. WoǍniczka, Z Górnego 
_lČska do sowieckich ųagrów, Katowice 1996, s. 106–337.

7 Najnowsze opracowanie: J. Drabina, Wywózki bytomian do ZwiČzku Radzieckiego, [w:] Bytomskie mar-
tyrologium powojennych lat 1945–1956, red. J. Drabina, Bytom 2008, s. 57–77 (tu zestaw bibliografi i 
wczeƑniejszych analiz tej problematyki oraz omówienie warunków bytowania deportowanych).
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niczej akcji na ziemi bytomskiej. Wiadomo wiħc, Ǐe bytomianie i mieszkaŷcy okolicz-
nych gmin przetransportowani zostali do kopalŷ Donbasu. Byųy to miejscowoƑci: Sta-
lino, Trudnoskaja, Woroszyųowsk, Piotrowka, Burmas, Woroszyųowgrad, Kipuczaja 
i Kinerow. Tam internowani wychodzili do pracy z obozów, w których zostali zamkniħ-
ci, pod czujnym okiem uzbrojonych wartowników. Ich praca wykorzystywana byųa dla 
wsparcia gospodarki radzieckiej, której z racji braku rČk do pracy, groziđ mogųa stagna-
cja, pierwszorzħdnym jednak celem tej akcji byųa eksterminacja wywiezionych. Za tym 
przemawiajČ ich relacje i zeznania przed trybunaųami sČdowymi8. Z miasta Bytomia, 
w którego skųad wchodzių juǏ wówczas Rozbark, wywieziono okoųo 3000 osób, z gminy 
Miechowice – 1001, ze Stolarzowic – 394, z Radzionkowa i Rojcy udaųo siħ zidentyfi ko-
wađ 253, a z Szombierek – 456, z Karbia 456, z Bobrka – 406 mħǏczyzn, a z Górnik – 549. 
PodsumowujČc, z gmin wokóų leǏČcych, które weszųy potem w obrħb miasta, do ZSRR 
podČǏyđ musiaųo prawie 9 tysiħcy, a wiħc prawie poųowa wszystkich internowanych 
z caųego Górnego _lČska10. Po wielu miesiČcach powrócių zaledwie co piČty (20% ogóųu). 
Wielu nie przetrzymaųo transportu do ZSRR. Inni zmarli w obozach radzieckich z gųodu, 
chorób, szykan i wyczerpujČcej pracy w prymitywnych warunkach. Wielu po powrocie 
byųo niezdolnych przez czas dųuǏszy do pracy. I co znamienne, byųo nadal szykanowa-
nych przez wųadze polskie.

Tymczasem 19 marca, a wiħc piħđ dni po decyzji RzČdu Tymczasowego o organizo-
waniu polskiej administracji na ziemiach po Odrħ i Nysħ BuǏyckČ, odbyųo siħ uroczyste 
przekazanie Bytomia polskiej administracji cywilnej, w Ƒlad za analogicznČ symbolicznČ 
ceremoniČ w Katowicach11. ChociaǏ juǏ pod koniec stycznia Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej poleciųo natychmiastowe powoųywanie na terenach przejħtych od Niem-
ców organów samorzČdowych (dysponujČcych szerokimi uprawnieniami – takǏe wyko-
nawczymi), pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu, który uzyskaų 
status powiatu miejskiego, odbyųo siħ dopiero 17 paǍdziernika 1945 r. w dawnych po-
mieszczeniach wųadz miasta przy pl. Klasztornym (ratusz byų zniszczony).

8 Protokoųy przesųuchania niektórych ofi ar wywózki spisaųa Okrħgowa Komisja Badania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, kilka z nich zacytowaų Z. WoǍniczka, Z Górnego _lČska…, 
s. 63–99.

9 Dokųadne ustalenia w tym wzglħdzie poczyniono w oparciu o dane w ksiħgach parafi alnych – zgo-
nów, ksiħgach USC oraz wysnute zostaųy z osobistych rozmów z ofi arami wywózek lub ich rodzinami, 
zob.: Ofi ary stalinizmu na ziemi bytomskiej w latach 1945–1956, red. J. Drabina, Bytom 1993.

10 Zalecenie wicestarosty bytomskiego z 13 lipca 1945 r., dotyczČce ustaleŷ strat osobowych we 
wszystkich gminach powiatu bytomskiego brzmiaųo: „RejestracjČ naleǏy objČđ straty osobowe po-
niesione w ludziach w czasie okupacji, a nie juǏ po wyzwoleniu przez wojska radzieckie i polskie”. AP 
Katowice, nr 686, Starostwo Powiatowe w Bytomiu.

11 Akt ten dokonaų siħ na Pogodzie, a wiħc na koŷcu drogi z Chorzowa do Bytomia. Zachowane zdjħcia 
wskazujČ, Ǐe w pierwszym rzħdzie stali premier polskiego RzČdu Tymczasowego Edward Osóbka-
-Morawski i wųadze województwa ƑlČskiego z Aleksandrem Zawadzkim i Jerzym Ziħtkiem (obydwaj 
w mundurach wojskowych), a w drugim rzħdzie przedstawiciele radzieckiej komendantury wojsko-
wej z komendantem miasta ppųk. Rachno na czele. StojČcy co kilka metrów Ǐoųnierze polscy mieli 
zapewniđ bezpieczeŷstwo prominentom. Dopiero 21 marca zaczħto w mieƑcie redagowađ bytomski 
segment „Dziennika Zachodniego” i wykorzystywađ drukarniħ przy ul. Przemysųowej. 18 marca 1945 r. 
odbyųo siħ ofi cjalne przejħcie byųej rejencji opolskiej z rČk wojskowych radzieckich, a 14 marca wo-
jewodČ ƑlČskim zostaų A. Zawadzki.
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Pierwsza MRN liczyųa 45 czųonków (w tym trzyosobowe prezydium). Radni nie po-
chodzili z wyborów powszechnych, lecz jak w reszcie kraju, z nominacji. Dominowali 
w niej jeszcze co prawda urzħdnicy (18 radnych), nie zabrakųo nawet lekarza, prawnika 
a nawet ksiħdza (dla legitymizacji nowej wųadzy w oczach spoųeczeŷstwa), znaczČcČ 
czħƑđ (15) stanowili jednak robotnicy. Czųonkowie PPR nie zdominowali jeszcze wtedy 
co prawda MRN, wprowadzajČc do niej tylko oƑmiu swych czųonków (PPS – 7), ale za-
pewnili sobie w niej kluczowe pozycje (przewodniczČcym zostaų Wiktor PoƑpiech z PPR, 
a jego zastħpcČ Emanuel Mleczko z PPS, trzecim czųonkiem zostaų Bronisųaw Ostaszew-
ski z SD). Znamienny byų równieǏ ukųad polityczny w zarzČdzie miasta. Pierwszym pre-
zydentem Bytomia zostaų Piotr Miħtkiewicz z PPS, przedwojenny dyrektor tutejszego 
Polskiego Gimnazjum, zaƑ jego zastħpcami Stanisųaw Gadacz i Piotr Stanek – obydwaj 
z PPR, kierownikiem Urzħdu Bezpieczeŷstwa Publicznego byų Mirosųaw Markowski 
z PPR, a na czele Robotniczego Towarzystwa Przyjacióų Dzieci staų czųonek PPS. Kierow-
nik Miejskiego Urzħdu Informacji Propagandy byų równieǏ czųonkiem PPS, zaƑ inspekto-
rem szkolnym, kierownikiem Paŷstwowego Urzħdu Repatriacyjnego i SČdu Grodzkiego, 
a takǏe lekarzem grodzkim zostaųy osoby bezpartyjne.

Taki ukųad sių we wųadzach miasta byų odbiciem ówczesnej sytuacji politycznej w By-
tomiu. Funkcjonowaųy tu dwie parƟ e polityczne i dwa stronnictwa (Stronnictwo Pracy 
nie miaųo tu swego oddziaųu). Polska ParƟ a Robotnicza zrazu nie posiadaųa w Bytomiu 
wielu zwolenników. Ale popierana i faworyzowana przez wųadze, zgodnie z instrukcjami 
odgórnymi wykazaųa duǏČ aktywnoƑđ w werbowaniu nowych czųonków w zakųadach 
pracy, a potem w tworzeniu kóų terenowych i zakųadowych PPR. StČd nie dziwi fakt, Ǐe 
jej funkcjonariusze, rekrutujČcy siħ zrazu spoƑród przybyszy, potrafi li szybko pomno-
Ǐyđ liczbħ partyjnych towarzyszy. Po oƑmiu miesiČcach PPR liczyųa w Bytomiu juǏ 814 
czųonków (w tym 441 robotników) i posiadaųa 20 kóų12. Nie zaniedbaųa teǏ tworzenia 
w mieƑcie i zakųadach pracy stowarzyszeŷ spoųecznych, majČcych byđ przedųuǏeniem 
jej oddziaųywania. Nie omieszkaųa wciČgađ w ich szeregi wielu bytomian, by pod odpo-
wiednio dobranym kierownictwem, pozorowali udziaų caųego spoųeczeŷstwa w Ǐyciu 
miasta. Próbowaųa teǏ kontrolowađ sytuacjħ w trzech organizacjach mųodzieǏowych: 
ZwiČzku Walki Mųodych (ZWM), ZwiČzku MųodzieǏy Demokratycznej (ZMD) i Organi-
zacji MųodzieǏy Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR). Co jednak najwaǏ-
niejsze, uzurpowaųa sobie od samego poczČtku prawo do podejmowania wszystkich 
najwaǏniejszych decyzji politycznych, gospodarczych i spoųecznych w mieƑcie. Próbo-
waųa opiniowađ, a nawet dyscyplinowađ zarzČd miasta z prezydentem na czele, wypo-
minajČc wųadzom niechħđ do konsultowania siħ z Komitetem Miejskim PPR.

Polska ParƟ a Socjalistyczna, zakotwiczona w polskiej przedwojennej rzeczywistoƑci 
i cieszČca siħ wiħkszym zaufaniem niǏ znacznie mųodsza i nieznana dotČd PPR, skupiaųa 

12 W maju 1946 r. 907 czųonków PPR skupionych byųo w 34 koųach, a po szeƑciu miesiČcach parƟ a liczyųa 
juǏ 2060, w marcu 1947 r. – 3639, zaƑ póų roku póǍniej – 4492. Po roku w mieƑcie i powiecie byųo juǏ 
10 618 czųonków zrzeszonych w 251 koųach i 30 komitetach. Sytuacjħ politycznČ i spoųeczno-gospo-
darczČ w powojennych latach w Bytomiu odsųaniajČ szczegóųowe sprawozdania. Do ich skųadania 
co miesiČc zobowiČzany byų Komitet Miejski PPR. Meldunki i sprawozdania KM PPR z Bytomia z lat 
1945–1948: AP Katowice, nr 1745, KM PPR w Bytomiu, sygn. 5, 6.
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w Bytomiu wiħcej osób. Natomiast Stronnictwo Demokratyczne stworzyųo swe pierw-
sze struktury w Bytomiu dopiero w poųowie 1945 r.

Taki rozkųad preferencji politycznych, a raczej przynaleǏnoƑci partyjnej zmienių siħ 
w mieƑcie po pojawieniu siħ Polskiego Stronnictwa Ludowego, które pod wodzČ pre-
miera rzČdu londyŷskiego Stanisųawa Mikoųajczyka uchodziųo w opinii spoųecznej za je-
dynČ parƟ ħ niezaleǏnČ od wųadz krajowych. W sprawozdaniach Komitetu Miejskiego 
PPR, który ze zrozumiaųych wzglħdów postrzegaų PSL jako wpųywowČ, konkurencyjnČ 
parƟ ħ opozycyjnČ, czytamy, Ǐe w jej skųad wchodzili sklepikarze, kupcy, szabrownicy 
lwowscy, a jej sympatykami byli prawie bez wyjČtku nauczyciele. To w jej szeregi chħt-
nie wstħpowali coraz liczniejsi w mieƑcie kresowiacy. DoƑwiadczyli wszakǏe juǏ wczeƑ-
niej osobiƑcie sowieckich rzČdów w czasie wojny.

Poza pospiesznie tworzonymi strukturami wųadzy lokalnej funkcjonowaųo w mie-
Ƒcie i okolicy zbrojne podziemie. Zrazu, co nie powinno dziwiđ, tworzyli je Niemcy. Naj-
bardziej znany byų „Werwolf” (Wilkoųak), formacja utworzona na _lČsku juǏ w jesieni 
1944 r. z inicjatywy armii, gestapo oraz HJ (pod protektoratem feldmarszaųka Ferdy-
nanda Schoernera) z myƑlČ o przyszųej dywersji na terenach zajħtych przez wojska ra-
dzieckie i polskie. Jego czųonkami byli Ǐoųnierze Wehrmachtu, czųonkowie NSDAP i SA, 
a takǏe mųodzieǏ z organizacji hitlerowskich, w tym i dziewczħta.

W Bytomiu, zaliczanym obok Gliwic i Zabrza i Lubliŷca, do najsilniejszych i najbar-
dziej rozwiniħtych jego ogniw, przewodzių im Alfons Pipetz13. W podbytomskim Bobrku 
od kwietnia 1945 r. do paǍdziernika roku nastħpnego formacja liczyųa 25 osób. Wspie-
rana fi nansowo z Niemiec, dysponowaųa nawet wųasnČ radiostacjČ i 30 karabinami oraz 
karabinem maszynowym, pistoletami i granatami. Jej grupy dziaųaųy takǏe w sČsiednim 
Karbiu. Na progu 1946 r. grupy te wraz z innymi z Zabrza i Gliwic utworzyųy stuosobowČ 
organizacjħ.

Inne ugrupowanie, majČc podobne cele, z wyraǍnym uwypukleniem zadania gro-
madzenia zapasów broni, nosiųo nazwħ „Freies Deutschland” (Wolne Niemcy). Jego 
czųonkowie dziaųali równieǏ na terenie Bytomia i wchodzili nawet w szeregi Milicji Oby-
watelskiej14. W urzħdowym sprawozdaniu bytomskiego starosty do Urzħdu Wojewódz-
kiego za pierwszČ poųowħ kwietnia 1945 r., moǏna przeczytađ, Ǐe

wszyscy oni wystħpujČ obecnie jako komuniƑci bez przyznania siħ do narodowoƑci, a majČc 
peųne poparcie rosyjskich komendantów, sČ dalej czųonkami milicji i uwaǏajČ siħ za organ, któ-
ry naczelnikowi gminy nie jest podporzČdkowany […] Zachodziųy wypadki w Karbiu, Bobrku 
i Miechowicach, Ǐe ludzie tacy wobec mnie oƑwiadczyli, Ǐe im nie ma nikt nic do powiedze-
nia, bo pracujČ na rzecz NKWD. Ludzie ci naduǏywajČ swojej wųadzy do tego, Ǐeby elementu 
polskiego siħ pozbyđ w ten sposób, Ǐe kaǏe siħ go aresztowađ albo wysyųa siħ go do robót na 

13 SwojČ aktywnoƑđ wzmogli szczególnie podczas referendum. „JeƑli pragniesz wolnych Niemiec, jeƑli 
chcesz, by _lČsk pozostaų niemiecki, gųosuj trzy razy – nie” – to jedno z haseų wypisywanych na miej-
scu po zdartych plakatach „Gųosuj 3 razy tak”.

14 Istnienie podziemia niemieckiego w Bytomiu byųo przez dotychczasowČ historiografi ħ z reguųy 
przemilczane. Prowadzone po póųwieczu badania nie pozwalajČ na dokųadniejsze ustalenia w tym 
wzglħdzie; zob.: E. Janas, DziaųalnoƑđ pohitlerowskiego zbrojnego podziemia na _lČsku Odzyskanym 
w latach 1945–1947, Opole 1975; A. �ųobiŷski, Podziemie niemieckie, [w:] Województwo ƑlČskie 
1945–1950, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 640–654.
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rzecz Armii Czerwonej, podczas, gdy Niemców chowa siħ […]. Z przykroƑciČ muszħ stwierdziđ, 
Ǐe na ogóų komendanci wojenni wiħkszy posųuch dajČ tym wųaƑnie15.

Sųowem, popieranie niemieckich ugrupowaŷ mieniČcych siħ antyfaszystowskimi 
wydawaųo siħ radzieckiej komendanturze sųuszniejsze niǏ zawierzenie miejscowej lud-
noƑci, postrzeganej jako niemiecka. Stan ten trwaų nie krócej niǏ do lata 1945 r. Po de-
cyzjach konferencji poczdamskiej niemieccy „antyfaszyƑci” w zasadzie nie powinni byli 
juǏ bowiem liczyđ na poparcie radzieckie.

Dziaųaųo natomiast nadal polskie podziemie. Nie jest znana jego liczebnoƑđ na te-
renie miasta. Gdy w 1945 r. wųadze ogųosiųy amnesƟ ħ dla podziemnych organizacji, 
w Bytomiu ujawniųo siħ 136 osób16. A przecieǏ wielu na pewno tego nie uczyniųo. Gdyby 
zawierzyđ dokumentacji UBP, w mieƑcie i powiecie funkcjonowađ miaųy wtedy: Kon-
spiracyjne Wojsko Polskie „Batory” i „Bųyskawica”, grupa Narodowych Sių Zbrojnych 
„Niczaj”, Polska Armia Wyzwolenia, Harcerstwo Polskie, ZwiČzek Mųodej Polski, Szare 
Szeregi, Oddziaų Mųodych Bojowników Orlħta, Mųoda Gwardia. Ale znajČc besƟ alskie 
metody prowadzenia przesųuchaŷ, w wyniku których maltretowani aresztowani przy-
znawali siħ nierzadko do wszystkiego, co oprawcy sugerowali, nie ma pewnoƑci co do 
istnienia wszystkich wymienionych organizacji podziemnych. Albowiem mnoǏenie ich, 
sugerowanie, Ǐe tworzyųy zorganizowanČ siatkħ obejmujČcČ duǏe obszary, przysparzađ 
miaųo chwaųy lokalnym organom bezpieczeŷstwa17.

Mianem wrogów nowego ustroju obejmowano zresztČ coraz wiħkszČ liczbħ osób. 
CzħƑđ z nich, w opinii wųadz mniej niebezpiecznych, skazywano wyrokami Komisji Spe-
cjalnej do Walki z NaduǏyciami i Szkodnictwem Gospodarczym18. Skazaŷcy, najczħƑciej 
niemajČcy nic wspólnego z dziaųalnoƑciČ gospodarczČ, skoszarowani zostali w obozach 
zaųoǏonych przy wiħkszoƑci znaczniejszych zakųadów przemysųowych, przy wszystkich 
prawie kopalniach – takǏe w Bytomiu, stanowiČc darmowČ siųČ roboczČ redukujČcČ do-
tkliwy brak rČk do pracy19.

15 Dokument w caųoƑci przytoczyų: Z. Jedynak, Tworzenie nowego „porzČdku” w Bytomiu i okolicznych 
gminach, [w:] Ofi ary stalinizmu na ziemi bytomskiej..., s. 132–135.

16 S. Rosenbaum, A. Dziurok, ReǏim komunistyczny w Bytomiu w latach 1945–1956, [w:] Bytomskie 
martyrologium powojennych lat 1945–1956, s. 32–43. Gdy w 1947 r. ogųoszono drugČ w powojen-
nym okresie amnesƟ ħ. W mieƑcie ujawniųo siħ wtedy 416 osób, w tym 108 byųych czųonków AK. Na 
poczČtku 1948 r. w bytomskim wiħzieniu przebywaųy 592 osoby, z których 132 byųo podejrzanych 
o zbrodnie faszystowskie, zaƑ w roku nastħpnym osadzono tam prawie tysiČc osób.

17 Znamy kierowników bytomskiego Urzħdu Bezpieczeŷstwa Publicznego w 1945 r.: Mirosųaw Mar-
kowski i Bolesųaw Rewers. Zob.: Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych apara-
tu bezpieczeŷstwa w województwie ƑlČskim, red. A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 58.

18 Owa komisja zostaųa ustanowiona dekretem Krajowej Rady Narodowej z 16 listopada 1945 r. Decyzjħ 
o kierowaniu „szkodników gospodarczych” do obozu podejmowaų nie sČd na podstawie prawomoc-
nego wyroku, lecz organy administracji paŷstwowej, które opierajČc siħ najczħƑciej na donosach, 
odwoųywaųy siħ w swych delegaturach terenowych do opinii tzw. aktywu robotniczego.

19 Zachowana dokumentacja Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, który obsųugiwaų górnoƑlČskie 
kopalnie, pozwala zorientowađ siħ w jego organizacji, funkcjonowaniu i stanie liczebnym wiħǍniów. 
Skųadaų siħ on z 24 duǏych baraków otoczonych drutem pod napiħciem elektrycznym i strzeǏonych 
przez wartowników ulokowanych na 12 wieǏach. Obozowi temu podlegaųy wszystkie pozostaųe, ulo-
kowane najczħƑciej przy zakųadach pracy (pod koniec czerwca 1945 r. w trzech obozach Zjednocze-
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Znacznie szerszy zakres miaųa jednak akcja „odniemczania”. W jej ramach niszczo-
no pospiesznie wszystkie Ƒlady niemieckiego panowania w Bytomiu, a wiħc zmieniono 
nazwy wszystkich ulic w mieƑcie, zburzono wszystkie szeƑđ pomników sprzed 1945 r., 
a takǏe wiele tablic pamiČtkowych w róǏnych punktach miasta. Zaczħto tworzyđ obozy 
pracy przymusowej dla jeŷców wojennych i ludnoƑci oskarǏonej o wspóųpracħ z Niem-
cami20. W Bytomiu postawiono dla nich lub wykorzystano istniejČce z okresu wojny, 
siedem drewnianych baraków przy kopalni Centrum, trzy przy kopalni Bagiewniki, dwa 
murowane przy kopalni Rozbark, trzy drewniane i trzy murowane przy kopalni Bobrek, 
cztery drewniane i jeden murowany przy kopalni Szombierki, jeden przy kopalni Mie-
chowice, a takǏe przy hucie Bobrek. BČcznie w kopalniach Bytomskiego Zjednoczenia 
Przemysųu Wħglowego w listopadzie 1945 r. pracowaųo 4734 jeŷców i 626 wiħǍniów. 
Najwiħcej zatrudniano w kopalni Centrum – 1340 (w tym 1165 jeŷców, w kopalni Roz-
bark – 1224, w tym 1146 jeŷców, w kopalni Bagiewnik – 311, w kopalni Bytom – 771). 
Rok póǍniej w kopalni Centrum pracowaųo ich 1209, Rozbark – 633, Bagiewnik – 284, 
Bytom – 383. Dopiero w 1947 r. zlikwidowano obóz przy kopalni Bytom, w 1949 r. przy 
kopalniach Rozbark i Bagiewniki, ale w obozie przy kopalni Centrum jeszcze w grudniu 
1949 r. wiħziono 91 osób21.

Najwiħcej uwagi przykuwaų jednak proces weryfi kacji narodowoƑciowej bytomian. 
W Ƒwietle prawa wszyscy byli obywatelami rozgromionej III Rzeszy. W marcu 1945 r. 
mówiųo siħ o koniecznoƑci posiadania zaƑwiadczeŷ wystawionych przez organizacje 

nia Bytomskiego przebywaųo 550 wiħǍniów). Na poczČtku 1946 r. skupiaų on juǏ 7875 skazaŷców, 
ale przebywali w nim takǏe niemieccy jeŷcy wojenni i polscy wiħǍniowie, którzy na mocy dekretu 
rzČdowego z 11 kwietnia 1945 r. kierowani byli równieǏ do pracy przymusowej w kopalniach wħgla 
kamiennego. Jego realizacjČ zajħųo siħ Biuro Mobilizacji Sių Roboczych w porozumieniu z Minister-
stwem Bezpieczeŷstwa Publicznego. Zob.: K. Miroszewski, Komisja Specjalna do Walki z NaduǏy-
ciami i Szkodnictwem Gospodarczym na Górnym _lČsku (1945–1954), „Silesia Superior” 1994, nr 1, 
s. 21–29; idem, Obozy Pracy Przymusowej w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysųu Wħglowego w la-
tach 1945–1949, [w:] Bytomskie martyrologium powojennych lat..., s. 77–108.

20 Zezwalaųy na to: ustawa z 6 maja 1945 r. zlecajČca umieszczanie „na czas nieoznaczony w miejscu 
odosobnienia i poddanie przymusowej pracy” z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich 
oraz przepadkiem mienia. Jeden z takich obozów podlegųych Ministerstwu Bezpieczeŷstwa Publicz-
nego funkcjonowaų w _wiħtochųowicach Zgodzie, w byųej fi lii niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w OƑwiħcimiu (!), gdzie od lutego do listopada 1945 r. wiħziono ųČcznie okoųo 6 tys. osób, z których 
1855 zostaųo zakatowanych (Ƒrednio – prawie 19 osób dziennie) i pogrzebanych nocČ na trzech miej-
scowych cmentarzach. Wiele padųo w sierpniu ofi arČ epidemii tyfusu, która pochųaniaųa dziennie 
nawet kilkadziesiČt istnieŷ ludzkich. Reszty dopeųniaų dokuczliwy gųód. WƑród ofi ar znalazųo siħ wielu 
bytomian. WiħkszoƑđ uwiħzionych stanowili _lČzacy, umieszczeni tam nie na podstawie decyzji sČdu 
czy prokuratora, ale funkcjonariuszy Urzħdu Bezpieczeŷstwa Publicznego. Propaganda gųosiųa, Ǐe za 
drutami obozu znaleǍli siħ tylko Niemcy i aktywiƑci nazistowscy. Dla przekonania spoųeczeŷstwa, na 
czele kolumn skazaŷców idČcych do obozu stawiano czųowieka z fl agČ nazistowskČ. Pod komendan-
turČ osųawionego kata Salomona Morela maltretowanie wiħǍniów, szczególnie w baraku nr 7, byųo 
wyjČtkowo wyrafi nowane.

21 Warunki pobytu w obozach, a wiħc traktowanie wiħǍniów oraz warunki pracy sprawiųy, Ǐe z obozu 
przy kopalni Centrum 355 z nich nie przeǏyųo katorgi, przy kopalni Bytom – 30, kopalni Rozbark 
– 304, kopalni Bagiewniki – 8, kopalni Szombierki – 16, kopalni Bobrek – 56, kopalni Miechowice 
– 34.
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polskie bČdǍ o Ƒwiadectwie trzech co najmniej czųonków byųego ZwiČzku Polaków 
w Niemczech lub trzech miejscowych osób godnych zaufania, Ǐe polskoƑđ petenta nie 
podlega dyskusji. Od czerwca dopuszczono moǏliwoƑđ weryfi kacji wszystkich obywateli 
III Rzeszy, którzy nie zhaŷbili siħ przynaleǏnoƑciČ do NSDAP i zųoǏyli deklaracjħ wiernoƑci 
narodowi polskiemu, zaƑ póų roku póǍniej najczħstszym Ƒrodkiem dowodowym przed 
komisjami weryfi kacyjnymi byųo zeznanie trzech godnych wiary miejscowych Polaków. 
W miejskiej komisji weryfi kacyjnej w Bytomiu znaleǍli siħ prezydent i dwaj wiceprezy-
denci, piħciu przedstawicieli byųego ZwiČzku Polaków w Niemczech, dwaj przedstawi-
ciele nauczycieli, dwaj przedstawiciele Polskiego ZwiČzku Zachodniego, czųonek PPR, 
dwaj czųonkowie SD, czųonek SL, a takǏe przedstawiciel Urzħdu Bezpieczeŷstwa Publicz-
nego i Milicji Obywatelskiej, oraz piħciu przedstawicieli ludnoƑci miejscowej dokoopto-
wanych do komisji22.

W lipcu na konferencji poczdamskiej przywódcy paŷstw wielkiej trójki: USA, Wiel-
kiej Brytanii i ZSRR, uznali wysiedlenie ludnoƑci niemieckiej z Polski, Czechosųowacji 
i Wħgier za niezbħdne, zaznaczywszy jednak, Ǐe odbywađ siħ to ma w sposób uporzČd-
kowany i ludzki. 4 wrzeƑnia wojewoda ƑlČski Aleksander Zawadzki osobnym zarzČdze-
niem zakazaų przebywania ludnoƑci niemieckiej, miħdzy innymi w miastach Bytom, Za-
brze, Gliwice, z myƑlČ o ich rychųej deportacji.

Do koŷca 1945 r. w powiecie bytomskim zųoǏono 41 203 wniosków weryfi kacyjnych. 
Stanowiųo to 54% ogólnej liczby mieszkaŷców. Gminne komisje uznaųy 36 717 wniosku-
jČcych za Polaków (okoųo 89%), ale za Niemców – zaledwie 467 (1%), z czego sprawy 
150 osób miaųy byđ ponownie rozpatrzone. Pozostaųe 10% wniosków skierowano do 
analizy lub do zaopiniowania przez PlenarnČ Komisjħ Weryfi kacyjnČ (440 wniosków), 
przez UrzČd Wojewódzki (30) i przez PowiatowČ Komisjħ Weryfi kacyjnČ (4486). Do wy-
siedlenia (po weryfi kacji) desygnowano tylko 139 rodzin23.

Tak przeprowadzona akcja weryfi kacyjna w Bytomiu i powiecie nie znalazųa uzna-
nia w Wydziale Spoųeczno-Politycznym Urzħdu Wojewódzkiego w Katowicach. Podczas 
przeprowadzonej przez niČ kontroli u schyųku 1945 r. zakwesƟ onowano wiele orzeczeŷ, 
szczególnie z poczČtkowego okresu jej dziaųalnoƑci, w wyniku czego prawie co dziesiČty 
werdykt zostaų z tego okresu podwaǏony.

Dla osób przeznaczonych do wywózki tworzono obozy wysiedleŷcze – dwa w Byto-
miu. PoƑpiech, z jakim to czyniono, sprawių, Ǐe doszųo do wielu naduǏyđ wynikajČcych 
nierzadko z chħci przywųaszczenia sobie majČtków przeznaczonych do wysiedlenia. 
Ofi arami padali nazbyt czħsto Polacy. Trudno wiħc siħ dziwiđ, Ǐe interweniowađ musiaųy 
wųadze zwierzchnie, a obozy poddano staųej kontroli wojewódzkich komisji weryfi ka-
cyjnych. Nie zapobiegųo to jednak w peųni samowolnemu wysiedlaniu z mieszkaŷ i po-
zbawianiu gospodarstw ludzi przez instytucje nieposiadajČce Ǐadnych w tym zakresie 
uprawnieŷ. Niebawem daųy o sobie znađ niedomogi wszelkiego rodzaju, które utrud-

22 Peųny skųad poszczególnych komisji: J. Misztal, Weryfi kacja narodowoƑciowa na _lČsku Opolskim 
1945–1950, Opole 1984, s. 221–227. Najnowsze obszerne opracowanie: B. Linek, „Odniemczanie” 
województwa ƑlČskiego w latach 1945–1950, Opole 1997.

23 AP Katowice, nr 686, Starostwo Powiatowe w Bytomiu. Do akcji wysiedlania od 15 do 23 czerwca 
1945 r. uǏyto 7. Puųku Korpusu Bezpieczeŷstwa Wewnħtrznego.
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niaųy przetrwanie zgrupowanym w obozach. Do tego doųČczyųy kųopoty z transportem 
i niechħđ do przyjmowania przesiedleŷców za zachodniČ granicČ, szczególnie w radziec-
kiej strefi e okupacyjnej. PiħtrzČce siħ trudnoƑci i rodzČce siħ stČd obawy, Ǐe caųa akcja 
przesiedlania ludnoƑci niemieckiej moǏe nie speųniđ pokųadanych w niej nadziei, kazaųy 
wojewodzie szukađ drastycznych rozwiČzaŷ. Trudno za takie nie uznađ decyzji o tzw. 
przesiedlaniu etapowym, a wiħc przeprowadzaniu kolumn ludnoƑci niemieckiej – pie-
szo w kierunku granicy z moǏliwoƑciČ zatrzymywania siħ na przygotowanych do tego 
punktach zbiorczych (etapach), przygotowanych w poszczególnych powiatach. Takie 
rozwiČzanie zastosowano teǏ do czħƑci Niemców wywodzČcych siħ z Bytomia24.

ReasumujČc, od 18 czerwca 1945 r. do 7 lutego roku nastħpnego, z Bytomia wy-
siedlono 16 287 osób25. Ale nie uszczupliųo to liczby mieszkaŷców, gdyǏ prawie rów-
noczeƑnie z akcjČ przesiedlania ludnoƑci uznanej za niemieckČ, do Bytomia z ziem 
II Rzeczpospolitej zagarniħtych przez ZwiČzek Radziecki, napųywađ zaczħli w duǏej liczbie 
kresowiacy. Na przedostatnim przed Bytomiem punkcie „etapowo-przeųadunkowym” 
w nieodlegųych Mikulczycach do listopada 1945 r. w 108 transportach przejechaųo 
47 041 repatriantów, a przez dworzec kolejowy w Bytomiu – 55 796 osób (w samym 
listopadzie 1945 r. – 7122)26. Ci, którzy zatrzymali siħ na staųe w Bytomiu, przechodzili 
przez przygotowane dla nich punkty etapowe. W pierwszym, przy ul. BuǏyckiej do paǍ-
dziernika 1945 r. zarejestrowaųo siħ prawie 4 tysiČce osób. Przez punkt drugi w budynku 
szkolnym przy ul. Józefczaka 40 przeszųo okoųo 1500 kresowiaków. Niemaųo z nich nie 
korzystaųo jednak z owych punktów etapowych, szukajČc na wųasnČ rħkħ pomieszczeŷ 
w mieƑcie. Mieli bowiem ƑwiadomoƑđ, Ǐe wiele z nich opuƑcili tutejsi Niemcy.

Wobec rosnČcej ciČgle liczby kresowiaków (w sierpniu 1945 r. w mieƑcie byųo juǏ 
16 200 repatriantów) zarzČdcy miasta zdawali siħ bezradni, skoro w miesiħcznym 
sprawozdaniu Komitetu Miejskiego PPR z wrzeƑnia 1945 r. moǏna przeczytađ: „Bytom 
jest miastem, które absolutnie nie powinno juǏ przyjmowađ dalszych repatriantów. 
PUR (Paŷstwowy UrzČd Repatriacyjny) narazių wielu z nich na cierpienie”. A dwa mie-
siČce póǍniej zlecono rozluǍnienie punktów etapowych w ciČgu czterech dni, a wiħc 
usuniħcie z nich wszystkich, którzy otrzymali jakČkolwiek pracħ w Bytomiu, a takǏe 
wstrzymanie wydawania ǏywnoƑci tym, którzy przez miesiČc jČ otrzymywali, oraz prze-

24 AP Katowice, UrzČd Wojewódzki _lČski, Wydziaų Ogólny, sygn. 269. Z. Bempiŷski, Przesiedlenie lud-
noƑci niemieckiej z województwa ƑlČsko-dČbrowskiego w latach 1945–1950, Katowice 1979, s. 149–
–155.

25 Nie przypominajČc dalszych etapów weryfi kacji narodowoƑciowej w Bytomiu, odnotowađ naleǏy, 
Ǐe do koŷca lutego 1946 r. zųoǏono 43 118 wniosków weryfi kacyjnych (od grudnia przybyųo ich wiħc 
prawie 2 tysiČce), z czego negatywnie zaųatwiono 978 spraw dotyczČcych ųČcznie 1621 osób, a pozy-
tywnie – 41 946. Przyrost tych ostatnich decyzji byų przypuszczalnie efektem koŷczČcych siħ proce-
dur odwoųawczych przed organami powiatowymi i wojewódzkimi. Od 16 maja 1946 r. do 18 stycznia 
1947 r. z powiatu wysiedlono 5646, a z miasta 8377, w nastħpnych miesiČcach 1947 roku z powiatu 
– 564, z miasta – 431. Na skutek zorganizowanej akcji przesiedleŷczej Bytom opuƑciđ musiaųo 25 095 
osób, a powiat bytomski, w którym procent ludnoƑci niemieckiej byų znacznie niǏszy – 7154.

26 AP Katowice, nr 190, Paŷstwowy UrzČd Repatriacyjny – Oddziaų w Bytomiu, sygn. 10–15; Wspo-
mnienia niektórych kresowiaków: Bytom powojenny 1945–2002 we wspomnieniach i na fotografi i, 
s. 34–39.
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kazanie starców opiece spoųecznej, a takǏe wyųadowywanie nastħpnych transportów 
do trzech godzin.

O atmosferze towarzyszČcej rozwiČzywaniu problemów mieszkaniowych przybyszy, 
ƑwiadczČ nieskrywane postulaty uszczuplania mieszkaŷ miejscowym Niemcom w celu 
przekazania ich przybyszom i niepowodowanie siħ wobec nich wspóųczuciem, skoro oni 
podobnie sobie poczynali. Zwracano teǏ uwagħ na zapewnienie paszy dla bydųa wiezio-
nego przez repatriantów27.

Równolegle z napųywem kresowiaków narastaųa liczba przybyszy – jak ich wtedy 
okreƑlano – „z Polski centralnej”. Szukali tu pracy, jakiej w wielkim mieƑcie i w regio-
nie intensywnej industrializacji nie brakowaųo, oraz wyǏszych zarobków w kopalniach 
i hutach, a takǏe mieszkaŷ, które opróǏniųy siħ po deportacji tysiħcy bytomian poza gra-
nicħ zachodniČ. Pierwsze dane statystyczne wskazujČ, Ǐe 30 paǍdziernika 1946 r. owych 
przybyszów byųo w mieƑcie 15 512, a po miesiČcu – o tysiČc wiħcej, zaƑ 30 wrzeƑnia 
– 18 85228.

WiħkszoƑđ mieszkaŷców Bytomia stanowiųa jednak nadal ludnoƑđ rodzima, okreƑla-
na w ówczesnej dokumentacji mianem autochtonicznej29. Wųadze nie darzyųy jej zaufa-
niem. Nie znano ani historii tego regionu, naleǏČcego do 1945 r. do paŷstwa niemiec-
kiego, ani zaangaǏowania znaczČcego procentu jego mieszkaŷców w obronħ polskoƑci 
ani liczby mówiČcych po polsku i przekazujČcych ten jħzyk swym dzieciom, posČdzano 
wiħc tħ ludnoƑđ o niemiecki rodowód. Nie rozumiejČc tutejszej gwary, identyfi kowano 
jČ bardziej z jħzykiem niemieckim niǏ polskim. Rzecz godna uwagi, wywózka ludnoƑci 
uznanej za niemieckČ i weryfi kacja pozostaųych bytomian, nie zmieniųy tego nastawie-
nia. NieufnoƑđ wobec nich nadal zostaųa. Wielu mogųo czuđ siħ dotkniħtymi koniecz-
noƑciČ uczestniczenia w kursach repolonizacyjnych30, gdyǏ juǏ sama nazwa byųa dla nich 
uwųaczajČca. W oczach wųadz potwierdzaųo to jednak tylko fakt, Ǐe sČ zgermanizowany-
mi Polakami, nieznajČcymi ani historii Polski, ani nawet jħzyka polskiego31.

27 Z koŷcem paǍdziernika 1946 r. w mieƑcie osiedliųo siħ 27 790 kresowiaków, a na poczČtku wiosny 
1948 r., gdy skoŷczyų siħ masowy ich napųyw do miasta – 30 461. Stanowili wtedy juǏ 28,33% ogóųu 
mieszkaŷców Bytomia.

28 Wedųug statystyki z 29 lutego 1948 r., byųo ich 20 651, a po siedmiu miesiČcach – 22 281. Wtedy 
stanowili 20,29% ogóųu.

29 Jednak proporcje na niekorzyƑđ ludnoƑci rodzimej szybko siħ zmieniaųy. Pod koniec paǍdziernika 
1946 r. byųo 45 018 autochtonów, a wiħc juǏ tylko 48,69% ogóųu mieszkaŷców Bytomia.

30 W podbytomskim Bobrku, gdzie funkcjonowaųy kopalnia i huta, w kursach repolonizacyjnych uczest-
niczyųo ųČcznie aǏ 870 osób. Jeszcze w roku szkolnym 1948/1949 kursy te skupiųy przeszųo tysiČc 
mieszkaŷców powiatu bytomskiego, najwiħcej znów z Bobrka (284), a takǏe ze Stolarzowic (140), 
Szombierek (119) i Miechowic (109).

31 Dowodem na to jest miħdzy innymi stwierdzenie I sekretarza Komitetu Miejskiego PPR w Bytomiu 
z kwietnia 1945 r., Ǐe w powiecie bytomskim tylko co piČty jest Polakiem.
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PojÆcie kultury fizycznej 
w polskiej tradycji terminologicznej do roku 1939 

Wprowadzenie

Tytuųem wprowadzenia przypomnieđ naleǏy, Ǐe niektórzy naukowcy wyprowadzali po-
chodzenie pojħcia kultury fi zycznej ze spuƑcizny czasów stalinizmu i sowietyzacji Polski 
lat 50. XX w. Od razu wypada stwierdziđ, Ǐe tego rodzaju poglČd byų nieuprawnionym 
naduǏyciem. Nie wchodzČc bliǏej w konkretne przykųady i rezygnujČc z przytaczania 
nazwisk wyrazicieli tego poglČdu, trzeba wyjaƑniđ, Ǐe byųo to spowodowane brakiem 
odpowiednich studiów historycznych nad percepcjČ pojħcia kultury fi zycznej w polskiej 
tradycji terminologicznej.

Znamienne sČ sųowa Girolamo Mercurialego ze sųynnego renesansowego traktatu 
De arte gymnasƟ ca, który w sprawie rozumienia pojħcia gimnastyki napisaų:

JeƑli ktoƑ zamierza zajmowađ siħ dokųadnie jakČƑ umiejħtnoƑciČ czy innČ rzeczČ, powinien 
nie tylko wyjaƑniđ jej naturħ i wųaƑciwoƑci, ale równieǏ wskazađ róǏnice dzielČce jČ od innych, 
które majČ podobnČ naturħ i nazwħ, aby czytelnik, oszukany dwuznacznoƑciČ sųów, nie po-
mylių siħ co do samej rzeczy1.

IdČc tym tropem, w przedstawionym artykule zaprezentowane zostanČ ustalenia 
naukowe dotyczČce genezy i zakresu znaczeniowego pojħcia kultury fi zycznej w pol-
skiej tradycji terminologicznej do 1939 r. Bħdzie to poniekČd wypeųnienie postulatu 
Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Spoųecznej PAN, który stwierdzių: 
„Dostrzegamy teǏ pilnČ potrzebħ podjħcia wnikliwych studiów nad ustaleniem apara-
tu pojħciowego i terminologii. Braki w tym zakresie sČ powodem licznych ograniczeŷ 
i zwolnionego postħpu metodycznego i poznawczego”2.

1 G. Mercuriale, Gimnastyka…, [w:] Rozwój kultury fi zycznej w okresie odrodzenia i oƑwiecenia, oprac. 
W. Ferens, R. Wroczyŷski, Wrocųaw 1964, s. 7.

2 W posiadaniu autora.



Dobies�aw Dudek

36

PojÆcie kultury w polskiej tradycji terminologicznej

Aby zrozumieđ genezħ pojħcia kultury fi zycznej, naleǏy rozpoczČđ od przypomnienia, Ǐe 
w analizowanym okresie polscy autorzy kulturħ wyprowadzali od ųaciŷskiego sųowa co-
lere, interpretowanego jako uprawa czegoƑ, przeróbka, zajmowanie siħ czymƑ. Pojħcie 
to odnosili pierwotnie do zajħđ praktycznych, domowych, np. rolnictwa, budownictwa. 
Powszechnie twierdzili, Ǐe Cycero jako pierwszy nazywaų kulturČ zajħcia duchowe, gdy 
mówių de cultura animi. Podobnie, ich zdaniem, pisaų Ƒw. Augustyn, ale dopiero w XVIII 
stuleciu Herder miaų uǏyđ sųowa kultura w dzisiejszym znaczeniu. UwaǏali oni, Ǐe sųowo 
kultura przejħto od Niemców, którzy posųugiwali siħ na oznaczenie zdobyczy ludzkoƑci 
we wszystkich dziedzinach wyrazem Kultur, w przeciwieŷstwie do Francuzów, którzy 
prawie wyųČcznie uǏywali sųowa civilisaƟ on. Polscy autorzy nie wspominali jednak, kie-
dy sųowo kultura zaczħųo funkcjonowađ w jħzyku polskim3.

Podobne trudnoƑci w ustaleniu pojawienia siħ pojħcia kultura w jħzyku polskim majČ 
wspóųczeƑni badacze. Powszechnie znany socjolog kultury A. Kųoskowska stwierdziųa:

Trudno jednak dotČd okreƑliđ dokųadnie, kiedy u nas zaczħto posųugiwađ siħ tym termi-
nem. […] Pojħcie kultury, bardzo szeroko i nowoczeƑnie rozumiane, wystħpuje w dziele Joa-
chima Lelewela Wykųad dziejów powszechnych (1822–1824)4.

Z ustaleŷ wynika, Ǐe pojħcie kultura w jħzyku polskim byųo znane juǏ przed przywo-
ųanČ przez A. KųoskowskČ publikacjČ Lelewela, znaleǍđ je moǏna bowiem w traktacie 
pedagogicznym J. L. Czerwiŷskiego, Syn cnotliwy, czyli nauki iego, zatrudnienia i zabawy 
do koŷca wųadzy Oyca wydanym w PrzemyƑlu juǏ w 1817 r.5

Termin kultura jest równieǏ w sųowniku ųaciŷsko-polskim F. Bobrowskiego6 z 1841 r., 
sųowniku wyrazów obcych X. F. A. E. Bukaszewskiego7 z 1847 r. i sųowniku polsko-ųaciŷ-
skim A. Bielikowicza8 z 1866 r. Natomiast sųownik jħzyka polskiego J. Karųowicza9 z 1902 r. 
zawiera informacjħ, Ǐe sųowa kultura uǏywaų zarówno Mickiewicz, jak i Kraszewski.

3 M. Czuchnowski, Nowa kultura, Nowy SČcz 1934. J. Pastuszka pisaų: „Kultura oznacza opanowa-
nie natury przez ducha ludzkiego, tworzenie nowej rzeczywistoƑci wedųug wymogów duchowych, 
wzglħdnie wytwory tej twórczoƑci, ludzkiej dziaųalnoƑci”, za: J. Pastuszka, ChrzeƑcijaŷstwo a kultura, 
„Kultura i Cywilizacja” 1937, t. 4, s. 3.

4 A. Kųoskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojħcia i problemy o kulturze, 
red. A. Kųoskowska, Wrocųaw 1991, s. 18.

5 J. L. Czerwiŷski, Syn cnotliwy, czyli nauki iego, zatrudnienia i zabawy do koŷca wųadzy Oyca…, Prze-
myƑl 1817, s. 61.

6 „Cultura – obrabianie, wypracowanie, uprawa, pilnowanie, doglČdanie, staranie, pielħgnowanie, 
utrzymanie, pilny dozor; cultus – edukacja, wychowanie, đwiczenie”, za: F. Bobrowski, Sųownik ųaciŷ-
sko-polski, Wilno 1841, t. 1, s. 504.

7 „Kultura – uprawa np. roli, tudzieǏ rozumu i serca, czyli uksztaųcenie, hodowanie drzew, pieczoųowi-
toƑđ i staranie okoųo wszelkich rzeczy przyrodzonych, kultus – oƑwiata, wychowanie”, za: X. F. A. E. 
Bukaszewski, Sųownik podrħczny wyrazów obcych i rzadkich w jħzyku polskim uǏywanych, Królewiec 
1847, s. 165.

8 „Kultura – uprawa”, za: A. Bielikowicz, Sųownik polsko-ųaciŷski, Kraków 1866, t. 1, s. 566.
9 „Kultura – ogóų wytworów ducha ludzkiego i przeobraǏeŷ w otaczajČcej przyrodzie usiųowaniami 

czųowieka osiČgniħtych”, za: J. Karųowicz, Sųownik jħzyka polskiego, Warszawa 1902, s. 628.
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Do 1939 r. w prasie i publicystyce toczyųy siħ róǏne dyskusje na temat zakresu zna-
czeniowego pojħcia kultury10. Nie wdajČc siħ w spory w tej materii, przywoųađ moǏna 
publikacjħ W. Lexisa z 1908 r., który piszČc o teoretycznych podstawach kultury, dzielių 
jČ na kulturħ gospodarczČ, technicznČ, naukowČ, artystycznČ, moralnČ i religijnČ, „po-
niewaǏ kultura powstaje na skutek rozwiniħcia siħ uzdolnieŷ duchowych czųowieka, ta 
rozmaitoƑđ jej przejawów odpowiada wielorakoƑci tych uzdolnieŷ”11. Dlatego W. Lexis 
konkludowaų: „Kultura – jest podniesieniem czųowieka ponad stan naturalny przez wy-
ksztaųcenie jego sių duchowych i fi zycznych”12.

Wyodrħbnienie siħ z pojħcia kultury nowoǏytnego sformuųowania kultury fi zycznej 
byųo wiħc logicznym nastħpstwem wszystkich obiektywnych doƑwiadczeŷ i wartoƑci Ǐy-
cia spoųecznego czųowieka. Inspiracjħ nowoczesnej kultury fi zycznej w polskim jħzyku 
naleǏy wiČzađ przede wszystkim z pųynČcymi z Europy Zachodniej postħpowymi prČda-
mi intelektualnymi, obejmujČcymi naukowČ refl eksjħ na temat roli kultury w rozwoju 
spoųeczeŷstwa XIX w. �ródųem kultury fi zycznej miaų byđ odpowiedni do tego okresu 
historycznego rozwój stosunków cywilizacyjnych. Na podstawie tych informacji moǏna 
stwierdziđ, Ǐe na danym etapie rozwoju spoųecznego, przy zachowaniu wspólnych cech 
europejskiej kultury fi zycznej, rodzima kultura fi zyczna, jako wyodrħbniona sfera bytu 
oddzielnych narodów, posiadaųa indywidualne cechy bħdČce odwzorowaniem tradycji 
oraz zwyczaju i obyczaju. Wiek XIX w polskich realiach byų w gruncie rzeczy zdominowa-
ny przez pozytywizmu, który staų siħ równieǏ rodzajem ƑwiatopoglČdu i reakcjČ przeciw 
romantyzmowi, w tym szczególnie przeciw jednostronnej wizji Ƒwiata przejawiajČcej 
siħ w prymacie ducha nad ciaųem. W owym czasie podjħto i rozwiniħto wielkie ideaųy 
kultury oƑwiecenia, wųaƑciwie byų tej kultury wyraǍnym odrodzeniem13. Dlatego poja-
wienie siħ kultury fi zycznej byųo równieǏ odpowiedziČ na jednostronnČ kulturħ umy-
sųowČ ubiegųej epoki i dominacjħ pierwiastków czysto idealistycznych. W zwiČzku z in-
tensywnym rozwojem industrialnym i urbanizacyjnym w XIX w. kultura fi zyczna byųa 
takǏe reakcjČ na cywilizacyjny stres i zagroǏenie kultury ducha. Nietzsche uwaǏaų, Ǐe: 
„Kultura jest wųaƑciwie dlatego tak sųabČ, poniewaǏ ludzie ginČ wskutek zbytniego wy-
subtelnienia intelektu, ginČ zarówno pod wzglħdem fi zycznym i moralnym”14. Podobnie 
twierdzių A. Mogilnicki, piszČc, Ǐe jednym z przejawów niedorozwoju kulturalnego byųo 
„zwyrodnienie fi zyczne”15.

10 A. Mogilnicki, Kultura dnia codziennego, Warszawa 1917; Z. Wasilewski, O Ǐyciu i katastrofach cywi-
lizacji narodowej, Warszawa 1921; L. Bujak, Kamieŷ wħgielny. O podstawħ narodowego programu. 
Z powodu ksiČǏki Z. Wasilewskiego „O Ǐyciu i katastrofach cywilizacji narodowej”, Warszawa 1921; 
Z. Dħbicki, Podstawy kultury narodowej, Warszawa 1922, s. 8; S. Wħdkiewicz, Cywilizacja czy kultu-
ra? Z zagadnieŷ terminologicznych nauk humanistycznych, Kraków 1927; Kultura wsi. Biuletyn XIII 
konferencji oƑwiatowej poƑwiħconej zagadnieniu kultury wiejskiej w Polsce, Warszawa 1930, s. 50; 
S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 1938; C. Biaųobrzeski, Nauka i kultura, [w:] Kultura i nauka, praca 
zbiorowa, Warszawa 1939.

11 W. Lexis, Istota i zadania kultury, Warszawa 1908, s. 7.
12 Ibidem, s. 5.
13 Z. Bempicki, Oblicze duchowe wieku dziewiħtnastego, „Kultura i Wychowanie” 1933–1934, s. 47.
14 Ibidem, s. 69.
15 A. Mogilnicki, Kultura dnia codziennego, Warszawa 1917; recenzja ksiČǏki zob.: Kultura Ǐycia co-

dziennego, „Kurier Warszawski” 1917, nr 78, s. 1.
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PojÆcie kultury fizycznej na ziemiach polskich pod zaborami

Pojawienie siħ w jħzyku polskim w XIX w. pojħcia kultury fi zycznej natrafi ųo jednak na 
pewne trudnoƑci, poniewaǏ juǏ od XVIII w. na rynku wydawniczym ukazywaųy siħ licz-
ne traktaty pedagogiczne i dzieųa medyczne poruszajČce szeroko rozumiane problemy 
wychowania i profi laktyki zdrowotnej. We wszystkich tych ksiČǏkach autorzy, co praw-
da, nie uǏywali jeszcze okreƑlenia kultura fi zyczna, jednakǏe ich szczegóųowa analiza 
wskazuje, Ǐe dotyczyųy takiego ujħcia funkcjonowania spoųecznego czųowieka, które wy-
czerpywaųo znamiona nowoǏytnej kultury fi zycznej. KsiČǏek takich byųo wiele, o czym 
ƑwiadczČ zachowane katalogi16, ale nie wszystkie zachowaųy siħ do naszych czasów. Za 
najbardziej reprezentatywne naleǏy uznađ dzieųa nastħpujČcych autorów: anonimowe 
PowinnoƑci Ǐycia domowego (1717)17, P. Tissota (1774)18, anonimowe tųumaczenie Bal-
lexserda (1774)19, S. L. Stroiŷskiego (1784)20, T. Meza (1790)21, B. K. Fausta (1795)22, 
J. Nowickiego (1800)23, A. H. DampmarƟ na (1804)24, J. L. Czerwiŷskiego (1817)25, E. W. 
Kainko (1822)26, C. W. Hufelanda (1824)27, T. Dziekoŷskiego (1825)28, anonimowego au-
tora z 1825 r.29, J. K. Hartmanna (1848)30, oraz J. Horoszkiewicza (1848)31.

16 Katalog niektórych ksiČǏek polskich krajowych, których siħ dostatkiem znajduje z wyraǏeniem ostat-
niej ceny u Ignacego Grebla, Kraków 1781; Katalog niektórych ksiČǏek polskich, ųaciŷskich, niemie-
ckich i francuskich znajdujČcych siħ u Michaųa Grölla…, Warszawa 1796.

17 PowinnoƑci Ǐycia domowego…, Warszawa 1717.
18 P. Tissot, Rada dla literatow, sedentaryuszow y tych wszystkich, którzy przywiČzanemi do urzħdu 

swoiego, pracami rozumu zdrowie swoje wycieŷczaiČ…, Warszawa 1774; P. Tissot, PorzČdek Ǐycia 
w czerstwosci zdrowia w dųugie prowadzČcy lata…, Kalisz 1789.

19 Sposób dla rodziców fi zycznego wychowania dzieci napisany po francusku przez Ballexserda, biegųe-
go w sztuce lekarskiej…, Warszawa 1774.

20 [S. L. Stroiŷski], Uwagi nad edukacyČ czųowieka, domowČ i publicznČ a osobliwie mųodzi szlachetney 
doƑwiadczeniem, i czytaniem nabyte z okazyi Ustawy RzČdowey ponowione roku 1803, wydanie 
pierwsze: „Podane roku 1784 we Lwowie Drukiem Pilerowskiego”.

21 T. Mez, Wychowanie ciaųa i duszy dzieci, Kraków 1790.
22 B. K. Faust, Katechizm zdrowia dla uǏytku szkóų y domowej edukacyi…, Warszawa 1829.
23 J. Nowicki, WyobraǏenia o ksztaųceniu rozumu i serca…, t. 1–2, Kraków 1800.
24 A. H. DampmarƟ n, WyobraǏenia o ksztaųceniu rozumu i serca z przyųČczeniem wypisów roǏnych an-

gielskich tųomaczone z francuskiego przez Jana Nowickiego, Kraków 1804.
25 J. L. Czerwiŷski, Syn cnotliwy…
26 Sposób zachowania zdrowia, czerstwoƑci i piħknoƑci ciaųa we wszystkich chwilach Ǐycia, wolne tųu-

maczenie przez E. W. Kainko, Wrocųaw 1822.
27 C. W. Hufeland, Zasady moralnego i fi zycznego wychowania mųodzieǏy pųci Ǐeŷskiej…, Warszawa 

1824.
28 T. Dziekoŷski, O wychowaniu dzieci ze szczególniejszem do pųci Ǐeŷskiej zastosowaniem…, Warszawa 

1825.
29 Czųowiek wielkiego Ƒwiata, czyli jak siħ na wielkim Ƒwiecie w poǏyciu towarzyskim zachowađ naleǏy, 

Lwów 1825.
30 J. K. Hartmann, Droga do szczħƑliwoƑci ludzkiej czyli sztuka uǏywania rozkoszy ziemskich, a zachowa-

nia i wydoskonalenia przy tem zdrowia, urody oraz siųy cielesnej i duszy, Kraków 1848.
31 J. Horoszkiewicz, Nauka obyczajnoƑci dla dzieci, Lwów 1848.
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Wymieniđ naleǏy równieǏ dzieųo Jħdrzeja _niadeckiego pt. O fi zycznym wychowaniu 
dzieci32. Traktat _niadeckiego jest powszechnie znany i zostaų doskonale zanalizowany, 
chociaǏby przez M. Demela, ale w tych rozwaǏaniach uwaga zostanie skupiona nad jed-
nym wČtkiem, który mógų ujƑđ uwadze badaczom. J. _niadecki w swoim traktacie nie 
uǏyų ani razu terminu kultura, ale posųugiwaų siħ kilkanaƑcie razy okreƑleniem hodowla, 
w tym dwa rozdziaųy zatytuųowaų nastħpujČco: Rozdziaų III. Hodowla niemowlČt i Rozdziaų 
IV. Hodowanie dzieci po odųČczeniu aǏ do siódmego roku. W kontekƑcie treƑci zawartych 
w traktacie o fi zycznym wychowaniu dzieci, uǏyte przez _niadeckiego sųowo hodowla 
byųo polskim tųumaczeniem maųo znanego w tym czasie ųaciŷskiego terminu kultura, 
które oznaczaųo nie tylko uprawħ lub pielħgnowanie, ale równieǏ i hodowlħ. PrzecieǏ 
Demel pisaų, Ǐe _niadeckiego cechowaųa tendencja do spolszczania nazewnictwa, 
a wykųady swoje wygųaszaų po polsku – nie zaƑ po ųacinie, jak byųo w tradycji – co miaųo 
wywoųywađ nawet sensacjħ33. Wspomina o tym interesujČcym fakcie równieǏ X. F. A. 
E. Bukaszewski we wstħpie do swojego sųownika wydanego w 1847 r., stwierdzajČc, Ǐe 
_niadecki naleǏaų do grona tych wybitnych polskich pisarzy i myƑlicieli, którzy „zajaƑnieli, 
wzbogacili jħzyk wybornymi dzieųami i oczyƑcili go z wielu obczyzn i makaronizmów”34. 
UǏyty przez _niadeckiego zwrot hodowla nie podobaų siħ jednak K. J. Turowskiemu, 
wydawcy jego dziaųa z 1855 r., dlatego w przedmowie krytycznie zanotowaų:

Wypada mi uczyniđ róǏnicħ miħdzy wychowaniem i hodowaniem: to ostatnie ƑciČga siħ 
jedynie do dbaųoƑci okoųo ciaųa, o ile ta równoczeƑnie na duszħ siħ nie ƑciČga; pierwsze odnosi 
siħ do czųowieka, jako takiego35.

Przypuszczalnie takie byųy poczČtki stosowania obcego pojħcia kultury w polskiej 
tradycji terminologicznej. Jak zaznaczono wczeƑniej, wspomniane rozprawy byųy pisane 
z pozycji nauk medycznych lub pedagogicznych. Wszyscy autorzy pisali o integralno-
Ƒci wychowania fi zycznego i duchowego, które wyprowadzali z doƑwiadczenia antyku 
wsparte osiČgniħciami najnowszej wiedzy naukowej. Przymiotnik „fi zyczny” rozumiany 
byų zawsze jako cielesna istota czųowieka, a nie Ƒrodki ruchowego oddziaųywania. We 
wszystkich prezentowanych poglČdach wychowanie fi zyczne obejmowaųo: higienħ cia-
ųa, ubioru, powietrza i miejsca zamieszkania, dietetykħ Ǐywienia, obyczajnoƑđ utrzymu-
jČcČ przymioty zdrowia, hartowanie ciaųa, wypoczynek, podróǏe, przechadzki, taniec, 
gry i zabawy, gimnastykħ oraz wszelkie inne đwiczenia ciaųa. W Ǐyciu prywatnym celem 
tak rozumianego wychowania fi zycznego byų system wartoƑci zwiČzany z „czerstwoƑciČ 
ciaųa”, „doskonaųoƑciČ ciaųa”, „powabem ciaųa”, „piħknoƑciČ ciaųa”, „szczħƑciem ludzkim” 
i „zdrowiem”, a w Ǐyciu spoųecznym podporzČdkowane zadaniom poǏytku publicznego. 
Wszyscy autorzy zgodnie przeciwstawiali siħ naduǏywaniu đwiczeŷ ruchowych, ponie-
waǏ, jak uczyųo doƑwiadczenie historyczne i wiedza medyczna, wpųywaųo negatywnie 
na zdrowie i morale ludzi.

W tym miejscu moǏna konkludowađ: gdy jeszcze nie uǏywano powszechnie pojħcia 
kultury fi zycznej, ówczesne wychowanie fi zyczne rozumiane jako zwarty system ideowy 

32 O fi zycznym wychowaniu dzieci, dzieųo Jħdrzeja _niadeckiego wydanie Kazimierza Józefa Turowskie-
go, Sanok 1855.

33 J. _niadecki, O fi zycznym wychowaniu dzieci ze wstħpem Macieja Demela, Kraków 1990, s. VIII.
34 X. F. A. E. Bukaszewski, Sųownik podrħczny wyrazów obcych…, s. 9.
35 O fi zycznym wychowaniu…, s. V.
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i jego praktyczne przejawy, byųo terminem alternatywnym, Ǐeby nie powiedzieđ, prawie 
synonimem. W tym czasie podobnie traktowano inne systemy wychowania cielesne-
go, takie jak: europejskie systemy gimnastyczne36, nurt angielskiego i amerykaŷskiego 
sportu wychowawczego, japoŷski system ju-jitsu, a nawet nurt angielskiego skauƟ ngu 
i rodzimego harcerstwa. Caųa wiħc sfera aktywnoƑci fi zycznej czųowieka – jak moǏna 
to obrazowo ujČđ – byųa wypeųniona juǏ istniejČcymi zwartymi systemami ideowymi 
i organizacyjnymi w dziedzinie wychowania cielesnego. Funkcjonowaųa równieǏ uzna-
na aparatura pojħciowa dotyczČca ksztaųtowania psychofi zycznego rozwoju czųowieka, 
w tym szczególnie ta, która odwoųywaųa siħ do podstaw ideowych wychowania cieles-
nego greckiej kalokagathi i rzymskiej mens sana in corpore sano37. W latach 1888–1891 
w Warszawie wydawane byųy nawet czasopisma noszČce tytuų „Sport” i „Dodatek 
Sportu” pod hasųem „Mens sana in corpore sano”, które ujmowaųy problematykħ 
kulturalnego Ǐycia sfer wyǏszych w dziedzinie aktywnoƑci psychofi zycznej w ten spo-
sób, Ǐe wyczerpywaųy cechy domyƑlnej i jeszcze nie zwerbalizowanej kultury fi zycznej. 
W polskiej prasie i publikacjach z tego okresu moǏna byųo zauwaǏyđ bardzo czħsto 
polskie tųumaczenia tych obcojħzycznych zwrotów, które dla celów popularyzacyjnych 
objaƑniano jako: „harmonia pomiħdzy duchem a ciaųem, inteligencjČ i fi zycznČ stronČ 
organizmu”38.

W praktyce Ǐycia codziennego nie istniaųa wiħc jakaƑ gųħbsza potrzeba zastħpowa-
nia znanych i powszechnie zrozumiaųych pojħđ, nowymi i nieznanymi terminami. Dla-
tego wymienione realia uzasadniajČ sformuųowany wczeƑniej poglČd, Ǐe pojawienie 
siħ pojħcia kultury fi zycznej natrafi ųo w pierwszej chwili na naturalnČ barierħ jħzykowČ 
zwiČzanČ z przyjħciem tego terminu.

InnČ przyczynČ, która wpųynħųa na powolne upowszechnianie siħ terminu kultura 
fi zyczna w XIX w., byų fakt, Ǐe pojħcie to miaųo w tym czasie dla wielu ludzi charakter 
abstrakcyjny. OkreƑlaųo bowiem system ekskluzywnych wartoƑci wyznawanych wyųČcz-
nie przez elity intelektualne. Za kulturČ fi zycznČ, oprócz idei, nie staųy przecieǏ Ǐadne 
polityczne centra zarzČdzajČce, Ǐadne organizacje spoųeczne, nie istniaųa jakaƑ wyųČcz-
na sfera bazy materialnej, kultura fi zyczna nie miaųa swoich regulaminów ani przepi-
sów, Ǐadnej metodyki đwiczeŷ ruchowych i wytycznych jej technicznej strony realizacji. 
Przypuszczalnie, przeųomem w zrozumieniu pozycji i upowszechnieniu pojħcia kultury 
fi zycznej mogųo byđ uznanie jej za ogólny i nadrzħdny termin, którego przejawami lub 
Ƒrodkami byųo szkolne i pozaszkolne wychowanie fi zyczne, wszystkie rodzaje europej-

36 Podobnie pisaų M. Demel: „Ówczesne pojħcie gimnastyki odpowiada mniej wiħcej dzisiejszemu 
terminowi kultura fi zyczna (w znaczeniu potocznym)”, za: M. Demel, A. Skųad, Teoria wychowania 
fi zycznego, Warszawa 1974, s. 16.

37 Mens Sana, „Przewodnik Gimnastyczny Sokóų” 1890, nr 4, s. 25; W zdrowym ciele – zdrowy duch, 
„Przewodnik Gimnastyczny Sokóų” 1893, nr 10, s. 129; O „Duchu” sokolim, „Przewodnik Gimnastycz-
ny Sokóų” 1893, nr 12, s. 157; R. Vetulani, Orandum est et-curandum, „Przewodnik Gimnastyczny 
Sokóų” 1898, nr 2.

38 Zdrowa dusza w zdrowym ciele. Podrħcznik sportowy, zawierajČcy naukħ: gimnastyki, fechtunku, 
boksowania, ųyǏwiarstwa, wiosųowania, jazdy konnej, jazdy welocypedowej, i taŷca, zebranych z roz-
maitych autorów, Warszawa 1890, s. 1; Z. Przewórska-Czarnocka, „W zdrowym ciele, zdrowa dusza”. 
Pogadanki z higieny wychowania, Warszawa 1912.
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skich systemów gimnastycznych, angielski i amerykaŷski sport wychowawczy, system 
japoŷskiego ju-jitsu oraz angielski skauƟ ng i polskie harcerstwo.

Wobec tego nie dziwi fakt, Ǐe pierwszy znany zapis terminu kultury fi zycznej w jħ-
zyku polskim zamieszczono w artykule w „Dzienniku Warszawskim” dopiero w 1827 r., 
poƑwiħconym wųaƑnie szkole gimnastycznej puųkownika F. Amorosa. Anonimowy autor, 
na tle ogólnych refl eksji dotyczČcych europejskich systemów gimnastycznych, zano-
towaų: „Potrzeba widzieđ caųČ mųodzieǏ francuskČ równie jak i pruskČ ųČczČcČ kulturħ 
wųadz fi zycznych z kulturČ nauk i umiejħtnoƑci”39.

Musiaųo jednak upųynČđ sporo czasu, nim pojħcie kultury fi zycznej znalazųo szersze 
spoųeczne uznanie. Dlatego peųnego zdefi niowania tego terminu doczekano siħ dopiero 
w pierwszych latach XX w. PodjČų siħ tego trudnego zadania w 1905 r. Zygmunt Wa-
silewski, wielki polski patriota, wybitny dziaųacz narodowodemokratyczny, publicysta 
i redaktor naczelny „PrzeglČdu Wszechpolskiego”, który w programowym artykule zaty-
tuųowanym O kulturze duchowej napisaų:

Dzisiejszy czųowiek kulturalny z duszČ opanowanČ i skonsolidowanČ stoi najwyǏej w hie-
rarchii dotychczasowych cywilizacji i najbardziej jest twórczy; stoi wyǏej w kulturze ducha 
obywatelskiego od Greka, który byų tylko kalos – kagatos. Ideaų kultury dzisiejszego obywate-
la jest trójwymiarowy, jak ideaų bóstwa: kalos – kagatos – ȤĮȓ ıȠĳįȢ40.

To nie byų antyczny sposób widzenia kultury fi zycznej przez pryzmat pojħđ „piħkny 
i dobry”, ale nowoǏytny, w rozumieniu „piħkny i dobry i mČdry”. Praktycznym prze-
jawem tak rozumianej kultury fi zycznej byųa dziaųalnoƑđ Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokóų”, które odwoųywaųo siħ do ideaųów kultury fi zycznej greckiej kalokagathi 
i rzymskiej mens sana in corpore sano, poszerzonych o przesųanie Z. Wasilewskiego. 
Oparte na tych zaųoǏeniach sokole hasųa cielesnej i duchowej kultury miaųy na celu 
paŷstwowe odrodzenie narodu polskiego. Dlatego w pierwszym artykule odredakcyj-
nym krakowskiego „PrzeglČdu Gimnastycznego” z 1897 r. zawarto wezwanie: „Obudziđ 
uƑpiony kult ciaųa – przezeŷ krzewiđ jħdrnoƑđ muskuųów i ducha – przezeŷ wyrabiađ 
ludzi czynu, charakteru i woli”41. Sformuųowanie nowoǏytnego programu polskiej kul-
tury fi zycznej naleǏy przypisađ Narodowej Demokracji. Nie wolno wiħc zapomnieđ, Ǐe 
u Ǎródeų ideowych polskiej kultury fi zycznej leǏaų dorobek intelektualny Narodowej 
Demokracji42.

Mniej wiħcej w tym samym czasie inni autorzy przywoųywali amerykaŷski sposób 
rozumienia kultury fi zycznej. W 1908 r. we Lwowie ukazaųa siħ seria czterech ksiČǏek 

39 Gimnastyka, „Dziennik Warszawski” 1927, t. 7, s. 254.
40 Z. Wasilewski, O kulturze duchowej, [w:] Dziesiħciolecie „PrzeglČdu Wszechpolskiego”, red. 

R. Dmowski, Kraków 1905, s. 103; przedruk artykuųu: Z. Wasilewski, Listy dziennikarza w sprawach 
kultury narodowej, Lwów 1908.

41 „PrzeglČd Gimnastyczny” 1897, nr 1, s. 2.
42 „Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, Kraków 1903; Z. Balicki, 

Zasady wychowania narodowego”, referat przedstawiony na Polskim Kongresie Pedagogicznym we 
Lwowie 1 listopada 1909 r., Warszawa 1909; Z. Wasilewski, Demokracja narodowa. W dwudziesto-
lecie programu stronnictwa (1897–1917), Piotrogród 1917.
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pod wspólnym tytuųem Kultura ciaųa. W pierwszym zdaniu przedmowy anonimowy 
autor pisaų:

Bezpowrotnie minħųy czasy, w których stary Ƒwiat byų autorytetem dla ludzi i obszarów 
transatlantyckich. Ameryka w kaǏdej dziedzinie przerosųa macierz swojČ i to tak dalece, Ǐe 
w pokorze ducha, musimy schyliđ czoųa […]. A dzieje siħ to wskutek tego, Ǐe w Ameryce, 
kraju przyszųoƑci, stosowane sČ wrħcz genialne i tysiČckrotnie wypróbowane metody pielħg-
nowania powabu osobistego. I Ǐe physical culture, czyli uprawa ksztaųtów doszųa za oceanem 
do znaczenia sztuki, której nastħpstwa wprowadzajČ w podziw, której metody jednak dotČd 
wcale nie sČ znane na kontynencie europejskim43.

Zatrzymađ siħ tutaj naleǏy na chwilħ nad sformuųowaniem kultura ciaųa, które poja-
wiųo siħ w polskim piƑmiennictwie na przeųomie XIX i XX w. i czħsto byųo uǏywane jako 
synonim kultury fi zycznej. Prawdopodobnie dla wielu ludzi tamtych czasów, dookreƑle-
nie przymiotnikowe kultury „fi zycznej” miaųo nie zawsze jasne konotacje, wynikajČce ze 
zbieǏnoƑci zjawisk, którymi zajmuje siħ fi zyka rozumiana jako dziedzina nauki44, w prze-
ciwieŷstwie do pojħcia kultura ciaųa lub z dostawkČ przymiotnikowČ kultura „cielesna”, 
które jednoznacznie defi niowaųo, Ǐe idzie tu o cielesnČ istotħ czųowieka45.

Na ziemiach polskich pod zaborami w XIX w. tylko wČskie elity intelektualne uǏywa-
ųy pojħcia kultura fi zyczna. WƑród pozostaųych warstw spoųecznych okreƑlenie nie byųo 
znane. Kwerenda piƑmiennictwa wykazaųa, Ǐe terminem kultura fi zyczna zaczħto po-
sųugiwađ siħ czħƑciej dopiero w pierwszych latach XX w. OdnaleǍđ je moǏna na ųamach 

43 Dr Prosalus, Jak wyszlachetniđ ksztaųty i organ mowy? Wskazówki praktyczne dla paŷ i panów, dba-
jČcych o powab osobisty. Gimnastyka estetyczna I, Lwów 1908, s. 1; idem, Jak posiČƑđ piħknČ po-
wierzchownoƑđ? Najnowsza metoda pielħgnowania oczu, nosa, wųosów i zħbów. Gimnastyka este-
tyczna II, Lwów 1908; idem, Jak posiČƑđ piħkny biust i cerħ? Gimnastyka estetyczna III, Lwów 1908; 
idem, Jak siħ pozbyđ zųych i Ƒmiesznych przyzwyczajeŷ? Gimnastyka estetyczna IV, Lwów 1908.

44 „Fizyka jest umiejħtnoƑciČ rzeczy przyrodzonych: fi zyka experymentalna jest umiejħtnoƑciČ skutków 
odkrytych w naturze przez doƑwiadczenie. Przedmiotem fi zyki ich sČ wszystkie ciaųa podpadajČce 
pod zmysųy, które okazujČ pewne skutki”, za: Krótki zbiór wszystkich umiejħtnoƑci dla uǏytku dzieci 
czyli nauka poczČtkowa…, t. 2, Warszawa 1820, s. 327.

45 OceniajČc niemieckojħzycznČ ksiČǏkħ dotyczČca kultury fi zycznej, polski recenzent zanotowaų: 
„Szkoųa jest wadliwa, gdyǏ zwraca siħ w niej za maųo uwagi na pielħgnowanie ciaųa i rozwój fi zyczny 
w stosunku do rozwoju umysųowego. A wobec braku dobrej woli w tym kierunku u szerokich warstw 
spoųecznych, szkoųa jest najwaǏniejszČ i prawie jedynČ instytucjČ, powoųanČ do krzewienia kultury 
ciaųa”, za: E. Leupolt, Nauczyciel jako wzór kultury ciaųa, „Muzeum” 1909, t. 2, s. 338; Podobnie 
ujmowaų zagadnienie W. Kozųowski, piszČc: „Kultura cielesna jest bezwarunkowo podstawČ pra-
widųowej dziaųalnoƑci ducha, a wpųywajČc na poprawħ zdrowia ogóųu, stanowi jedno z najwaǏniej-
szych zagadnieŷ spoųecznych”, za: W. Kozųowski, WartoƑđ kultury cielesnej, „Ruch” 1909, nr 4, s. 41; 
J. Ryssel pisaų: „Kultura cielesna jest rzeczywiƑcie niezawodnym Ƒrodkiem doskonalenia rasy”, za: 
idem, Kultura ciaųa a zdrowie, „Ruch” 1911, nr 24, s. 267. W sprawie wychowania fi zycznego ame-
rykaŷskich studentów wyjaƑniano: „Po wszystkich wielkich wszechnicach prowadzi siħ osobny kurs 
kultury cielesnej i higieny, obowiČzujČcy wszystkich sųuchaczy pierwszego roku, bez wzglħdu na 
pųeđ”, za: Ksztaųcenie fi zyczne amerykaŷskiego studenta, „Ruch” 1909, nr 23, s. 241; „Pod mianem 
kultury cielesnej w szkole rozumieđ naleǏy caųoksztaųt zdrowia cielesnego, ksztaųcenia cielesnego 
i uƑwiadamiania co do odnoƑnych zasad”, za: Zjazd wszechziemski o kulturze cielesnej, „Ruch” 1911, 
nr 20, s. 215.
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warszawskiego „Ruchu”46 i „PrzeglČdu Sportowego”47, w lwowskim: „Wħdrowcu”48, 
„Rodzinie i Szkole”49 oraz „Strzelcu”50, w krakowskich „NowoƑciach Ilustrowanych”51 
i w sprawozdaniu AZS za rok 1912/191352. Sųowo kultura fi zyczna wystħpuje równieǏ 
w bardzo znanej, polskojħzycznej wersji ksiČǏki Duŷczyka J. P. Müllera z 1906 r., Moja 
metoda hartowania dzieci i dorosųych53 oraz we wstħpie Z. KųoƑnika do gųoƑnego tųu-
maczenia z 1907 r. ksiČǏki H. Irvinga Hancocka, poƑwiħconej japoŷskiemu systemowi 
wychowania fi zycznego, �ródųo zdrowia, siųy i zrħcznoƑci54. We wszystkich przywoųanych 
Ǎródųach kultura fi zyczna byųa rozumiana jako ogóų dziaųaŷ pozytywnych zmierzajČcych 

46 E. Piasecki, Piųka noǏna polska, „Ruch” 1906, nr 14–17, s. 11; Kultura fi zyczna a prasa codzienna, 
„Ruch” 1908, nr 16, s. 177; Gimnastyka a wojskowoƑđ, „Ruch” 1909, nr 1, s. 16; Sport i kultura, 
„Ruch” 1911, nr 8, s. 85.

47 Sport w roku 1912, „PrzeglČd Sportowy” 1913, nr 1, s. 21.
48 J. Gluziŷski, Sport i kultura fi zyczna a literatura miųosna, „Wħdrowiec” 1912, nr 7, s. 155.
49 Kultura fi zyczna w Japonii, „Rodzina i Szkoųa” 1912, nr 17, s. 270.
50 [J. Piųsudski] j., Nasze wychowanie wojskowe, „Strzelec” 1914, nr 2, s. 35. Piųsudski nie defi niowaų 

w swoim artykule obszaru pojħciowego „kultury fi zycznej mųodzieǏy”, lecz specyfi kowaų jČ w kontek-
Ƒcie polskich przygotowaŷ wojskowo-niepodlegųoƑciowych poprzedzajČcych wybuch I wojny Ƒwia-
towej. W tych przeųomowych czasach pisaų: „JeƑli wytworzyđ w szeregach naszych trwaųy ideowy 
stosunek do sprawy, okreƑlajČcy sųuǏbħ wojskowČ jako powinnoƑđ ciČgųČ, nieustajČcČ aǏ do chwili 
realizacji naszych dČǏeŷ, bez wzglħdu na przemijajČce komplikacje osobiste i Ǐyciowe, to wypeųnimy 
waǏny punkt programu wychowawczego, przygotowujČc jednoczeƑnie materiaų ochotniczy do stanu 
caųkowitej rozporzČdzalnoƑci, koniecznej na wojnie. ZaƑ dokonamy reszty, stosujČc w naszej praktyce 
szkolnej ǏelaznČ karnoƑđ i dyscyplinħ, pojħtČ nie jako Ƒrodek, lecz jako cel zamkniħty i skoŷczony 
w sobie; dbajČc o wewnħtrzne zǏycie siħ szeregów miħdzy sobČ, jako teǏ podkomendnych i przeųoǏo-
nych; dbajČc o kulturħ fi zycznČ mųodzieǏy; zwalczajČc neurasteniħ, chorobliwy krytycyzm i warchol-
stwo, budzČc instynkt Ǐoųnierskiej lojalnoƑci, budzČc tħsknotħ do siųy i tħǏyzny wojennej; nie zanie-
dbujČc Ǐadnej sposobnoƑci, by wytųumaczyđ Ǐoųnierzom wewnħtrznČ, ideowČ treƑđ naszych zasad 
sųuǏbowych; zwracajČc na wykųadach i đwiczeniach uwagħ i kųadČc ustawicznie nacisk na moralne 
zjawiska i prawa wojny”. Piųsudski czħsto uǏywaų okreƑlenia kultura: „praca kulturalna” (1906), „kul-
tura ogólnonarodowa” (1908), „kultura psychiczna” (1914), „paŷstwowa kultura”, „kultura apaŷ-
stwowa”, „paŷstwowa kultura polska” (1917), „kultura mego narodu”, „kulturalny wyƑcig”, „zapasy 
o pierwszeŷstwo w dziedzinie organizacji i kultury”, „kulturalne zmagania” (1919), „dzieje ludzkie, 
w caųych tysiČcleciach, wszystko to, co nazywamy kulturČ, sČ wųaƑciwie przetworem tego ludzkiego 
Ǐywioųu, czųowieczej pracy” (1924), „kultura myƑlowa”, „kultura polityczna”, „kultura codziennego 
Ǐycia”, „kultura polska” (1925), „kultura spoųeczeŷstwa” (1931). D. Dudek, Nieznany artykuų Józefa 
Piųsudskiego, „PrzeglČd Historyczny” 1995, z. 3–4, s. 369; idem, Józef Piųsudski o kulturze fi zycznej 
mųodzieǏy, „Kultura Fizyczna” 1997, nr 5–6, s. 1. Zob. komentarze i dyskusje: J. Gaj, Na marginesie 
artykuųu Witolda Rekowskiego pt. „Kultura fi zyczna a nauka, system organizacyjny i wiedza potocz-
na”, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 5–6, s. 29; H. Grabowski, Co waǏniejsze: podobieŷstwo brzmienia 
czy znaczenie?, „Kultura Fizyczna” 2001, nr 3–4, s. 1.

51 Kongres wychowania fi zycznego, „NowoƑci Ilustrowane” 1913, nr 15, s. 15–16.
52 IV Sprawozdanie Akademickiego ZwiČzku Sportowego w Krakowie za rok 1912/13, Kraków 1913, 

s. VI. W sprawie roli kultury fi zycznej pisano: „OdczuwajČc niski poziom kultury fi zycznej naszej mųo-
dzieǏy i potrzebħ zaradzenia temu szkodliwemu dla normalnego rozwoju spoųeczeŷstwa objawami, 
pragnħliƑmy rozbudziđ wƑród mųodzieǏy akademickiej zamiųowanie do đwiczeŷ fi zycznych za pomo-
cČ racjonalnie, a wszechstronnie uprawianych sportów”.

53 J. P. Müller, Moja metoda hartowania dzieci i dorosųych, Warszawa 1906, s. 2.
54 �ródųo zdrowia, siųy i zrħcznoƑci podųug H. Irvinga Hancocka opracowaų Z. KųoƑnik, Lwów 1907, s. 8. 
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do wzmoǏenia sių psychofi zycznych czųowieka, przy wykorzystaniu jednakǏe odmien-
nych Ƒrodków, wskazywaniu wielu kategorii wartoƑci oraz szerokiego zakresu dziaųaŷ 
organizacyjnych. Przymiotnik „fi zyczny” – podobnie jak w terminie wychowanie fi zycz-
ne – rozumiany byų jako cielesna istota czųowieka, a nie Ƒrodki ruchowego oddziaųywa-
nia. Za zaprzeczenie kultury fi zycznej uwaǏano natomiast atletyczne đwiczenia fi zyczne, 
o których pisaų zarówno E. Piasecki55 w 1902 r., jak i R. Dybowski56 w 1909 r. Krytyczny 
stosunek do atletyzmu jako antytezy kultury fi zycznej, upowaǏnia do sformuųowania 
kulminacyjnego pytania badawczego: czy w omawianym okresie sport byų uwaǏany za 
przejaw kultury fi zycznej? Aby wyjaƑniđ to kluczowe zagadnienie, trzeba przypomnieđ 
pewne wydarzenie, do którego doszųo w Niemczech w 1910 r., a którego reperkusje 
rozniosųy siħ po caųej Europie.

Czy sport posiada wartoyci kultury fizycznej?

W 1910 r. ukazaųo siħ w Niemczech studium H. Steinitzera, Sport und Kultur, w którym 
autor twierdzių, Ǐe sport w ogóle z defi nicji dziaųa destruktywnie na kulturħ57.

Odmawia mu wiħc – pisaų Z. Czerny w „Taterniku” – tego znaczenia na kulturħ spoųecznČ 
i indywidualistycznČ, ciaųa i ducha, jakie przyznali mu fi zjologowie, psychologowie oraz so-
cjologowie i organizacje paŷstwowe. […] Tak wiħc, gdy teoretycy wynoszČ dodatnie znacze-
nie sportu dla rozwoju kultury, przez szczħƑliwe oddziaųywanie na zdrowie ciaųa, poƑrednio 
na zdrowie ducha i podnoszČ wartoƑđ jego dla odrodzenia zmurszaųych spoųeczeŷstw przez 
wzmoǏenie sumy szczħƑcia, karnoƑci i zdrowia, to Steinitzer zajČų wrħcz przeciwne stanowi-
sko: twierdzi, Ǐe sport jest obojħtny dla rozwoju kultury, o ile nie dziaųa na niČ rozkųadczo58.

Postawiona teza wzbudziųa sensacjħ w caųej Europie i wywoųaųa wiele gorČcych dys-
kusji, polemik oraz replik trwajČcych bez maųa dwa lata. NajwaǏniejsze poglČdy Ste-
initzera, na podstawie których sformuųowaų opiniħ o zagroǏeniu kultury przez sport, 
brzmiaųy:
• najwaǏniejszym zagroǏeniem dla kultury nie jest sport rozumiany jako zabawa lub 

rozrywka, ale wspóųzawodnictwo sportowe i pogoŷ za rekordem,
• motywy takiego sportu nie wynikaųy z wewnħtrznych potrzeb duchowych czųowie-

ka, ale z dČǏenia do zwyciħstwa nad wspóųzawodnikami i pogoni za rekordem,

55 E. Piasecki, Atletyzm – a wychowanie, Lwów 1902, s. 8.
56 „Przy caųym uwielbieniu, które budziđ musi systematyka i powaga, z jakČ Anglicy traktujČ wychowa-

nie cielesne, faųszywym byųoby nie wyjawiđ juǏ tutaj pewnych zjawisk ujemnych, jakie ta przewaga 
pierwiastka fi zycznego za sobČ pociČga. Anglicy, jak sami przyznajČ, sČ narodem nie intelektual-
nym, tj. pozbawionym zmysųu dla interesów czysto teoretycznych, oderwanych, myƑlowych. Taki 
realizm w sposobie myƑlenia pod wpųywem atletycznej kultury fi zycznej zmienia siħ nazbyt ųatwo 
w tħpČ brutalnČ bezmyƑlnoƑđ, której produktem potem w Ǐyciu akademickim jest typ profesjonalne-
go sportsmana […]”; za: R. Dybowski, O Ǐyciu akademickim na uniwersytetach angielskich, Kraków 
1909, s. 15.

57 H. Steinitzer, Sport und Kultur. Mit besonderer BerücksichƟ gung des Bergsportes, München 1910.
58 Z. Czerny, Zagadnienie stosunku sportu do kultury, cz. 1, „Taternik” 1912, nr 1, s. 10.
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• wspóųzawodnictwo powodowaųo niezdrowČ ambicjħ osobistego wyróǏnienia i po-
trzebħ publicznego uznania, w konsekwencji wiodČcego do egzaltacji róǏnych emo-
cji, od zazdroƑci przez zawiƑđ, do podstħpów i oszustw,

• rywalizacja sportowa tworzyųa ekskluzywne i uprzywilejowane jednostki, a egotycz-
ne postawy sportowców w Ǐadnej mierze nie wpųywaųy na rozwój kultury duchowej 
i materialnej,

• ze wzglħdu na swojČ jednostronnoƑđ sport eliminowaų ogólnoludzkie wartoƑci 
moralne, miħdzy innymi przez przenoszenie zachowaŷ sportowych do Ǐycia spo-
ųecznego,

• sport tworzyų sztucznČ, bezideowČ emocjonalnoƑđ, która deprecjonowaųa wartoƑ-
ciowe przeǏycia duchowe czųowieka,

• imperatyw mody sportowej spychaų w Ǐyciu spoųecznym na drugi plan wartoƑci na-
ukowe, estetyczne, moralne i religijne,

• narody, które zaczħųy oddawađ siħ sportom, upadaųy politycznie (Grecja, Indianie), 
te, które nie znaųy sportu, pomimo róǏnych przeciwnoƑci losu, zachowaųy swoje 
wpųywy i znaczenie (�ydzi, Chiŷczycy).
W Ƒwietle przedstawionych tez nie dziwi wiħc, Ǐe europejski Ƒwiat sportowy poczuų 

siħ pokrzywdzony, poniewaǏ uraǏono jego dumħ, próbujČc zachwiađ przekonanie, Ǐe 
i oni uprawiajČc sport, sČ spoųeczeŷstwu potrzebni, wnoszČc jakieƑ pozytywne warto-
Ƒci dla rozwoju kultury. Dlatego liderzy ruchu sportowego przystČpili do kontrofensywy 
publicystycznej przeciwko H. Steinitzerowi. Wymiana wzajemnych poglČdów nikogo 
jednak nie przekonaųa59. JednakǏe, zdaniem Z. Czernego, studium Steinitzera i polemiki 
wokóų jego dzieųa przyniosųy przynajmniej jeden spektakularny skutek:

Odsųoniħta zostaųa rekordomania sportowa w swych zgubnych dla kultury dČǏeniach, co-
raz bardziej od niejakiego czasu pogrČǏajČca sport w sprostaczenie i nadajČca mu najbardziej 
bųahe i najmniej szlachetne cechy walki o miejsce w sųoŷcu uznania60.

Polski ruch sportowy w wiħkszoƑci zastosowaų taktykħ polegajČcČ na przemilczaniu 
kontrowersyjnej problematyki zwiČzanej z rolČ sportu dla rozwoju kultury spoųecznej. 
Z galicyjskiej prasy sportowej zareagowaų wyczerpujČco jedynie lwowski „Taternik”, 
a w Kongresówce warszawski „Ruch”, piórem – o dziwo – lwowianina Romana Kordysa, 
taternika, alpinisty, czųonka Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzaŷskiego, wspóųza-
ųoǏyciela „Taternika” i Karpackiego Towarzystwa Narciarzy we Lwowie oraz redaktora 
dziaųu turystycznego lwowskiego „Wħdrowca”. Kordys jako wytrawny znawca sportu, 
powoųujČc siħ na ksiČǏkħ Steinitzera, sformuųowaų podobny poglČd, Ǐe „sport w formie 
najpowszechniej spotykanej jest dla kultury spoųecznej nie tylko bez wartoƑci, ale stano-
wi czynnik rozkųadowy”61. Powtórzone zarzuty Kordysa dotyczyųy zjawiska wspóųzawod-
nictwa sportowego, które nieuchronnie prowadziųo do rekordomanii, alienujČc sport 
z wartoƑci kultury spoųecznej. Kordys przypominaų, Ǐe wprowadzajČc sport na ziemie 
polskie, propagowano go pod hasųami zdrowia i racjonalnego wychowania mųodzieǏy, 

59 Idem, Zagadnienie stosunku sportu do kultury, cz. 2, „Taternik” 1912, nr 3, s. 41.
60 Ibidem, cz. 3, „Taternik” 1912, nr 4, s. 63.
61 R. Kordys, Sport i kultura, „Ruch” 1911, nr 1, s. 6.
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ale tymczasem sport siħ wyrodzių i stracono nad nim kontrolħ. Jako rzecznik kierunku 
wychowawczego w sporcie Kordys widziaų w nim „pierwszorzħdny czynnik kulturalny”, 
ale wyųČcznie jako:

_lizgawka i saneczki, pųywanie i szermierka, narciarstwo i wycieczki górskie – wszystko, 
gdzie nie ma mowy o zwyciħstwach, rekordach i nagrodach – zabawy te sČ spoųecznie, za-
równo pod wzglħdem higienicznym, jak wychowawczym, po tysiČckrođ poǏyteczniejsze od 
sportu62.

Na reakcjħ nie trzeba byųo dųugo czekađ. Do redakcji warszawskiego „Ruchu” spųy-
nħųo trzynaƑcie replik. Tylko dwa gųosy poparųy wywody Kordysa, w tym wybitny polski 
myƑliciel, pedagog, publicysta, gųówny twórca i ideolog Narodowej Demokracji Zyg-
munt Balicki, który poddaų sport dodatkowo ostrej krytyce z pozycji narodowych:

Pozbawiony wszelkiego piħtna indywidualnoƑci, banalny, duchowo beztreƑciwy, moral-
nie deprawujČcy i fi zycznie szkodliwy – ten wųaƑnie typ sportu, który trafnie scharakteryzowaų 
i oƑwietlių p. Kordys, zostaų do nas w ostatnich czasach importowany z zewnČtrz, a bħdČc 
gdzieindziej szkodliwČ naroƑlČ na zdrowym ciele, u nas zostaų niemal za typ przyjħty, a przy-
najmniej zalewa nasze boiska i grozi zwyrodnieniem naszych đwiczeŷ fi zycznych, które nie 
urobiųy sobie jeszcze wųasnego narodowego charakteru63.

W tym miejscu trzeba wyjaƑniđ, Ǐe stanowisko Z. Balickiego mogųo byđ podyktowa-
ne obawami wynikajČcymi z faktu, iǏ kosmopolityczny sport, bħdČc obcy w stosunku do 
polskiej kultury, pozostawaų tym samym w otwartym konfl ikcie z politycznym nurtem 
tradycyjnej narodowej gimnastyki Sokoųa.

Pozostali autorzy, co prawda wskazujČc na pewne niedociČgniħcia praktyki sportu, 
w zasadzie nie poparli gųównej tezy Kordysa. IstotČ wszystkich wywodów byųa konstata-
cja, Ǐe popisy sportowe sČ jedynie rezultatem ubocznym sportu, rekordy zaƑ rozumiane 
jako ubieganie siħ o lepsze, byųy znane przecieǏ w nauce i technice, przyczyniajČc siħ 
niejednokrotnie do wynalazków i postħpu, a wspóųzawodnictwo miaųo byđ atawistycz-
nČ cechČ kaǏdego czųowieka i z tych powodów nie wolno byųo wysuwađ faųszywego 
wniosku, Ǐe sport byų pozbawiony kulturalnych pierwiastków, oraz Ǐe byų szkodliwy dla 
kultury spoųecznej. Przywoųywano w tym wypadku doƑwiadczenia angielskie, w których 
sport byų wyrazem nowoczesnej kultury fi zycznej. JeǏeli juǏ dostrzegano niedomagania 
sportu, to zrzucano je na praktykħ dnia codziennego, przez co hasųa sportu ich zdaniem 
nie powinny traciđ na znaczeniu64.

NaleǏy tu wyjaƑniđ kluczowČ kwesƟ ħ zwiČzanČ z sytuacjČ dotyczČcČ rozumienia 
pojħcia sportu i jego stosunku do kultury fi zycznej. Wszyscy dyskutanci popeųnili bųČd, 
próbujČc okreƑliđ szerokie zjawisko sportu wyųČcznie przy uǏyciu jednego sųowa, gdy 
tymczasem sport jako jednorodna caųoƑđ juǏ wtedy nie istniaų, poniewaǏ doszųo do wy-
odrħbnienia siħ róǏnych jego kierunków, których nie daųo siħ zidentyfi kowađ ani zdefi -
niowađ bez dookreƑlenia przymiotnikowego. JeǏeli krytycy sportu chcieli udowodniđ 

62 Ibidem, s. 7.
63 Z. Balicki, Sport i kultura, „Ruch” 1911, nr 9, s. 98; J. Baudouin de Courtenay, Sport i kultura, „Ruch” 

1911, nr 9, s. 100.
64 Sport i kultura, „Ruch” 1911, nr 5, s. 49–51; nr 7, s. 73–75; nr 8, s. 81–86; nr 17–18, s. 187.
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swoje racje, musieli sobie odpowiedzieđ na pytanie, który z wymienionych rodzajów 
sportu miaų, a który nie miaų kulturowych wartoƑci: „Sport higieniczny, sport zabawowy, 
sport wspóųzawodniczy czy moǏe sport zawodowy”. Dlatego jeden z autorów napisaų:

Te gaųħzie – pozornie – jednego drzewa, sČ w gruncie rzeczy pojħciami zupeųnie odrħbny-
mi, a poųČczonymi ze sobČ cechami czysto zewnħtrznej natury. OdrħbnoƑđ ta ma swe Ǎródųo 
w fakcie wielkiej doniosųoƑci, jakkolwiek dotychczas niedocenianym, mianowicie w tym, Ǐe 
tym poszczególnym rodzajom sportu odpowiadajČ zupeųnie róǏne pobudki psychiczne, jako 
motywy danych sportowych czynnoƑci. Tak róǏne, Ǐe poųČczenie ich w jednej czynnoƑci spor-
towej jest praktycznie prawie Ǐe nie do pomyƑlenia. Na tej zasadniczej róǏnicy motywów 
opierajČ swČ budowħ te […] odrħbne sporty; kaǏdy z nich posiada odrħbnČ konstrukcjħ, od-
rħbne cele i wųaƑciwoƑci, odrħbnČ wartoƑđ i odrħbne tejǏe wartoƑci kryteria. Nic dziwnego 
zatem, Ǐe mówiđ tu o jednym sporcie niepodobna65.

Brak porozumienia pomiħdzy oponentami w tym ostrym dyskursie ƑwiatopoglČdo-
wym dotyczyų niezrozumienia istoty zjawiska nowoǏytnego sportu.

PojÆcie kultury fizycznej w II Rzeczpospolitej

W latach 1918–1939 moǏna zaobserwowađ dwa kierunki rozumienia kultury fi zycz-
nej. Pierwszy z nich, wychowawczy, odwoųujČc siħ z reguųy do antyku, argumentowaų, 
Ǐe kultura fi zyczna byųa systemem wartoƑci defi niowanej jako „harmonia duchowego 
i fi zycznego rozwoju” i zdecydowanie przeciwstawiaų siħ „apoteozowaniu hodowli 
ludzkiej besƟ i o potħǏnej muskulaturze”66. W póǍniejszych latach ten sposób myƑlenia 
o kulturze fi zycznej znalazų liczne grono zwolenników i propagatorów. Przedstawiciele 
tego kierunku zwracali teǏ uwagħ, Ǐe postħp cywilizacyjny i ekonomiczny Ƒwiata wymu-
szaų pewien niezbħdny poziom kultury fi zycznej. Przypominali co prawda, Ǐe jednym 
z czynników zwiħkszonego zainteresowania siħ đwiczeniami cielesnymi, byųa ekspansja 
nowoǏytnego sportu, ale przestrzegali przed pogoniČ za rekordem i wČskČ specjalizacjČ, 
poniewaǏ zawsze prowadziųy do nieuchronnej profesjonalizacji, wypaczajČc w ten spo-
sób ideħ fi zycznej „kultury Ǐycia codziennego”67.

65 Ze sportu, „�ycie Polskie” 1914, marzec, s. 326–327.
66 Kultura fi zyczna, „Stadion” 1923, nr 27, s. 2; K. Hemerling, Kobieta a fi zyczna kultura, „Tygodnik 

Sportowy” 1921, nr 27, s. 4; idem, Apel do paŷ w sprawie ich fi zycznej kultury, „Sport” 1922, nr 8, 
s. 114; Kultura fi zyczna kobiet, „Sport Ilustrowany” 1924, nr 16, s. 5; J. Budzisz-Tylicka, O fi zycznym 
i moralnym odrodzeniu mųodych pokoleŷ, „Sportowiec” 1924, nr 2, s. 21.

67 Kultura Ǐycia codziennego, [w:] S. Pawųowski, J. S. Bystroŷ, A. PereƟ atkowicz, Polska wspóųczesna, 
Lwów–Warszawa 1928, s. 134 i nast.; L. Chwistek, Zagadnienia kultury duchowej w Polsce, Warsza-
wa 1933, s. 14; A. Klħsk, Kiedy naleǏy zaczČđ kulturħ ciaųa, „Kultura Ciaųa” 1929, nr 12, s. 4; J. Sko-
wroŷska-Feldmanowa, Powrót do staroǏytnej kultury ciaųa, „Kultura Ciaųa” 1929, nr 12, s. 7; A. Klħsk, 
Kultura ciaųa z pomocČ kultury ducha, „Kultura Ciaųa” 1930, nr 4, s. 5; K. Hemerling, Fizyczna kultura 
pod strzechy, „Stadion” 1930, nr 11, s. 4; idem, Kultura fi zyczna a szkoųa, „Sport Polski” 1938, nr 5, 
s. 3; M. Malanowska, Kultura sportowa, „Sport Polski” 1939, nr 28, s. 11; T. Sinko, Doskonaųy Grek 
i Rzymianin, Lwów 1939, s. 69.
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Drugi nurt, celebrystów i afi rmatorów wyczynu i rekordu, zawħǏaų rozumienie 
kultury fi zycznej prawie wyųČcznie do sportu. W 1921 r. na ųamach renomowanego 
„Wychowania Fizycznego” W. Jarecki w artykule pt. Potħga kultury fi zycznej pisaų, Ǐe 
ze wzglħdu na cywilizacyjne zagroǏenie zdrowia i zachwianie proporcji miħdzy rozwo-
jem umysųowym i fi zycznym, „tħ równowagħ fi zjologicznČ pracownikowi umysųowemu 
moǏe dađ jedynie sport, czyli odpowiednio stosowana kultura fi zyczna, której sport jest 
równowaǏnikiem. Bez sportu bowiem nie ma kultury fi zycznej”68. Aby uzasadniđ ten 
skrajny punkt widzenia, autor odwoųywaų siħ do tradycji i wzorców angielskiego sports-
mana. BezpoƑrednia identyfi kacja kultury fi zycznej z anglosaskČ kulturČ sportu byųa 
spowodowana zapewne niedawnymi sukcesami wojennymi aliantów, wykazanČ w bo-
jach doskonaųČ sprawnoƑciČ fi zycznČ oraz wyǏszoƑciČ ich nowoczesnej kultury cielesnej 
nad germaŷskČ. Nie bez znaczenia byųa równieǏ ekspansja nowoǏytnego sportu. Autor 
zapomniaų jednak o najwaǏniejszym, Ǐe na grunt polski przeszczepiono, jeszcze przed 
I wojnČ ƑwiatowČ, jedynie technicznČ stronħ angielskiego sportu, bez caųej sfery obycza-
jowoƑci oraz bez systemu wartoƑci i struktur szkolnych, które byųy ostojČ angielskiego 
sportu. Idealistyczne widzenie zadaŷ polskiego sportowca w dobie odbudowy polskiej 
paŷstwowoƑci upowaǏniųo autora do sformuųowania poglČdu, Ǐe: „ambicja wųaƑciwa 
kaǏdemu sportowcowi, rychųo przekracza granicħ popisu gimnastycznego i wkracza 
w wyǏszČ dziedzinħ sųuǏby i zasųugi spoųecznej”69.

Nurt sportowy w kulturze fi zycznej byų doƑđ dųugo eksploatowany przez róǏnych apo-
logetów nowoǏytnego sportu. Do bardziej znanych naleǏaų W. Junosza-DČbrowski, który 
na ųamach „Stadionu” napisaų cykl artykuųów o wymownych tytuųach: Kultura wysiųku70, 
Kultura walki71 i Kultura sportowa72. Do tego samego kierunku intelektualnego moǏna 
zaliczyđ A. Heinricha i jego poglČdy wyraǏone w artykule Kulturalna rola sportu73.

IntencjČ wszystkich tych artykuųów byųo nadanie nowoǏytnemu sportowi cech kul-
tury fi zycznej, czyli przeniesienie systemu wartoƑci kultury fi zycznej na sport. W tym 
celu autorzy posųugiwali siħ specyfi cznČ retorykČ, uǏywajČc takich okreƑleŷ, jak: duch 
sportowy, etyka sportowa, mČdroƑđ sportowa, psychologia sportowa, fi lozofi a sporto-
wa, sport jako wychowawca czųowieka. Miaųy one dowodziđ istnienia ƑwiatopoglČdu 
sportowego, przejawiajČcego siħ w kulturze wysiųku i walki. Wyrazem ƑwiatopoglČdo-

68 W. Jarecki, Potħga kultury fi zycznej, „Wychowanie Fizyczne” 1921, nr 1–4, s. 2. W dalszej czħƑci ar-
tykuųu autor pisaų: „Kultura fi zyczna oddziaųywa uzdrawiajČco nie tylko na braki i uųomnoƑci fi zycz-
ne, jak osųabienie, ociħǏaųoƑđ, lenistwo i pobudliwoƑđ nerwowČ, tak czħste u ludzi wyczerpanych 
dųugotrwaųČ, jednostronnČ pracČ umysųowČ, lecz dziaųa dodatnio równieǏ wobec wad i uųomnoƑci 
moralnych, jak niezdecydowanie i zwČtpienie”, s. 6.

69 Ibidem, s. 7; K. Szpagat, CiħǏkoatletyka jako czynnik rozwoju kultury fi zycznej, [w:] Dziesiħciolecie 
Polskiego ZwiČzku Atletycznego, Katowice 1935, s. 47; Kultura materialna w Polsce powojennej 
i jej wpųyw na kulturħ duchowČ, [w:] L. Chwistek, Zagadnienia kultury duchowej w Polsce, Warszawa 
1933, s. 14.

70 W. Junosza, Kultura wysiųku, „Stadion” 1926, nr 4, s. 3; W. Junosza-DČbrowski, Co to jest sport, War-
szawa 1928, s. 18.

71 Ibidem.
72 W. Junosza, Kultura sportowa, „Stadion, 1927, nr, 18, s. 4.
73 A. Heinrich, Kulturalna rola sportu, „Stadion” 1928, nr 42, s. 4; L. Bartelski, Kultura duchowa a kultu-

ra fi zyczna, „Sport Szkolny” 1937/1938, nr 7.
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wym miaųa byđ kultura sportowa, polegajČca na tym „by w walce Ǐyciowej, w obyciu 
codziennym stosowađ te same metody, zachowywađ te same obyczaje, jakie obowiČ-
zujČ w myƑl wiekowej tradycji w walce sportowej”. Po przewrocie majowym kierunek 
sportowy w kulturze fi zycznej nie znalazų zdecydowanego poparcia ofi cjalnych czynni-
ków rzČdowych i marszaųka J. Piųsudskiego, a sam W. Junosza-DČbrowski zaproponowaų 
kompromisowe podejƑcie do zjawiska kultury fi zycznej.

W. Junosza-DČbrowski pisaų:

W kulturze fi zycznej zaznaczajČ siħ wyraǍnie dwa kierunki. Jeden z nich, reprezentowany 
przez adeptów czystego wychowania fi zycznego – na plan pierwszy wysuwa troskħ o prze-
ciħtnČ sprawnoƑđ ogólnČ kaǏdego obywatela; drugi kierunek sportowy – nacisk kųadzie na dČ-
Ǐenie do uzyskania wyników szczytowych. W pierwszym wypadku mamy wiħc jako cel: uzy-
skania minimum sprawnoƑci cielesnej, niezbħdnej obywatelowi, pragnČcemu byđ dobrym 
pracownikiem i dobrym Ǐoųnierzem, w drugim zaƑ celem jest maximum – rekord, w pewnej 
uzyskanej specjalnoƑci, uzyskany przedtem nie tylko wysiųkiem miħƑni, lecz i wychodzČcym 
ponad zwykųČ normħ wysiųkiem woli. Kierunki te majČ skųonnoƑđ do zwalczania siħ wzajem-
nego. […] A przecieǏ, jak zwykle bywa – prawda leǏy poƑrodku. Przynajmniej, jeƑli patrzeđ na 
sprawy kultury fi zycznej z punktu widzenia interesów ogólnych narodu i paŷstwa. Bo jeƑli 
musi oczywiƑcie chodziđ w wysokim stopniu o to, by kaǏdy obywatel byų zdrów i posiadaų takČ 
cielesnČ sprawnoƑđ, która by pozwalaųa na wydajnČ i intensywnČ pracħ na kaǏdym polu dzia-
ųalnoƑci ludzkiej, czyli jeƑli cele wychowania fi zycznego pojħtego jako Ƒrodek do zapewnienia 
pewnego przeciħtnego poziomu, które byƑmy nazwali „minimum cielesnego wyrobienia” 
– sČ dla paŷstwa niezmiernie waǏne, to z drugiej strony walory sportu, jako czynnika wycho-
wania psychiki, wyrobienia charakteru, wreszcie jako niezastČpionego bodǍca, zmuszajČce-
go do bezustannego postħpu – nie mogČ byđ niedocenione. Ideaųem tedy kultury fi zycznej, 
chcČcej ksztaųtowađ peųnowartoƑciowych obywateli, bħdzie poųČczenie sportu z racjonalnym 
wychowaniem fi zycznym, tak, by obok wszechstronnego wyrobienia cielesnego uzyskiwaųo 
siħ i wychowanie charakteru w duchu sportowym74.

Po przewrocie majowym sanacyjni teoretycy, w oparciu o dyrektywy Piųsudskiego, 
wypracowali nowe podstawy ideowe „paŷstwowej koncepcji kultury fi zycznej”. Najpeų-
niej zostaųy one wyraǏone i uzasadnione w pisarstwie W. Junoszy-DČbrowskiego, wy-
promowanego na sanacyjnego ideologa kultury fi zycznej, który w 1938 r. pisaų:

Kultura fi zyczna ma na celu uųatwiđ ogólny postħp ludzkoƑci, pomnaǏajČc zdrowie i po-
wiħkszajČc sprawnoƑđ fi zycznČ poszczególnych jednostek, a takǏe […] za pomocČ đwiczeŷ 
cielesnych oddziaųywađ na stronħ duchowČ, obok zdrowia fi zycznego i siųy fi zycznej wyrabia-
jČc zdrowie moralne i siųħ charakteru. Celem kultury fi zycznej, pojħtej jako czynnik postħpu, 
jest uųatwienie jednostce osiČgniħcia peųni Ǐycia, czyli rozwiniħcia i uǏycia wszystkich swoich 
wųadz, a biorČc z punktu widzenia interesu zbiorowego, najwaǏniejszego, stwarzanie typu 
peųnowartoƑciowego obywatela, takiego, któryby wedųug lapidarnego okreƑlenia marszaųka 
Józefa Piųsudskiego wypowiedzianego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Naukowej Wy-
chowania Fizycznego, potrafi ų „uǏyđ swego ciaųa dla celów postawionych wyǏej”75.

Cele postawione wyǏej byųy interpretowane jednoznacznie jako plany o znaczeniu 
paŷstwowym, którymi kierowaųy sanacyjne elity. Do zadaŷ kultury fi zycznej naleǏaųo 

74 W. Junosza, Rola odznak sportowych, „Stadion” 1932, nr 10, s. 3.
75 W. Junosza-DČbrowski, Rola kultury fi zycznej, „Sport Polski” 1938, nr 33, s. 3; nr 34, s. 3.
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wiħc przygotowanie ludnoƑci do obrony i pracy spoųecznej dla kraju oraz wspomaga-
nie rozwoju sių wytwórczych, których konsekwencjČ miaų byđ dobrobyt gospodarczy. 
_rodkami tak pojmowanej kultury fi zycznej byųy wychowanie fi zyczne, przysposobienie 
wojskowe i sport76. Do koŷca II Rzeczypospolitej kulturħ fi zycznČ tworzyų nie tylko sana-
cyjny system ideowy, ale równieǏ caųe otoczenie obejmujČce system prawny, struktury 
rzČdowe, organizacje spoųeczne, instytucje prywatne i publiczne, szkolnictwo, naukħ, 
bazħ i kadry77.

Takie teǏ ujħcie kultury fi zycznej odnaleǍđ moǏna w artykule E. Piaseckiego, Kul-
tura fi zyczna, zamieszczonym w wielkiej sanacyjnej syntezie wydanej z okazji dziesiħ-
ciolecia odzyskania niepodlegųoƑci Polski78. E. Piasecki, w ogóle nie odnoszČc siħ do 
defi nicji kultury fi zycznej, wymienių jej obszary dziaųania, do których zaliczyų: Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokóų”, ZwiČzek Strzelecki, zwiČzki sportowe, Park Jordana, 
Towarzystwo Zabaw Ruchowych, harcerstwo, szkolne wychowanie fi zyczne, wycho-
wanie fi zyczne w armii, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego oraz Paŷstwowy 
UrzČd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Sportowego. Musi jednak zacieka-
wiđ czytelnika fakt, Ǐe w tej samej pamiČtkowej ksiħdze znajduje siħ osobny artykuų 
A. Obrubaŷskiego poƑwiħcony wyųČcznie rozwojowi poszczególnych dyscyplin spor-
towych79.

WracajČc do E. Piaseckiego, trzeba wspomnieđ, Ǐe w 1929 r. wydaų ksiČǏkħ Dzie-
je wychowania fi zycznego80, która w rzeczywistoƑci byųa dziejami kultury fi zycznej. 
CzyǏby autor baų siħ, Ǐe tytuų: Dzieje kultury fi zycznej moǏe byđ niezrozumiaųy w szer-
szym odbiorze, w stosunku do powszechnie znanego i akceptowanego: Dzieje wycho-
wania fi zycznego? Przypuszczalnie E. Piasecki wiedziaų, Ǐe kultura fi zyczna byųa dalej 
doƑđ ekskluzywnym i elitarnym okreƑleniem i niekoniecznie musiaųa siħ przyczyniđ 
do sukcesu rynkowego tego bardzo dobrego wydawnictwa. Nieco odmienne stano-
wisko prezentowaų znany socjolog wychowania F. Znaniecki, który w 1930 r. pisaų, Ǐe 
„Ǐe wzglħdu na swe kulturalne pierwiastki kaǏdy sport posiada tradycjħ spoųecznČ, 
przekazujČcČ jego technikħ i nie moǏe byđ przyswojony bez naƑladowania przykųadu 
starszych”81.

W II Rzeczypospolitej kultura fi zyczna osiČgnħųa swojČ popularnoƑđ w 1937 r. kiedy 
staųa siħ towarem. W 1937 r. w Warszawie powoųano spóųkħ wydawniczČ pod nazwČ 
„Kultura Fizyczna”, która przejħųa wydawanie miesiħcznika „Wychowanie Fizyczne” pod 

76 Ibidem; wyczerpujČco na ten temat zob.: idem, Podstawy ideowe kultury fi zycznej, Warszawa 1935.
77 W. Junosza, Rozkwit kultury fi zycznej w Polsce, „Praca Strzelecka” 1930, nr 6, s. 12; idem, BliǏsze 

i dalsze perspektywy kultury fi zycznej w Polsce, „Praca Strzelecka” 1931, nr 2, s. 31; idem, NajbliǏsze 
zadania na polu kultury fi zycznej, „Stadion” 1932, nr 1, s. 7; idem, Rozwój organizacyjny kultury 
fi zycznej, „Sport Polski” 1938, nr 46, s. 3; idem, Kultura fi zyczna w rozwoju historycznym, „Sport 
Polski” 1939, nr 16, s. 8.

78 E. Piasecki, Kultura fi zyczna, [w:] Dziesiħciolecie Polski Odrodzonej. Ksiħga pamiČtkowa 1918–1928, 
Warszawa 1928, s. 841.

79 A. Obrubaŷski, Sport, [w:] ibidem, s. 847.
80 E. Piasecki, Dzieje wychowania fi zycznego, Lwów 1929.
81 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 2: Urabianie osoby wychowanka, Warszawa 1930, s. 253.
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redakcjČ prof. W. Humena oraz rozpoczħųa nowe: „Sport Szkolny” pod redakcjČ prof. 
L. Górskiego i „Sport Polski” pod redakcjČ W. Junoszy-DČbrowskiego82.

PodsumowujČc, pojħcie kultury fi zycznej nie wywodzi siħ z okresu stalinizmu i so-
wietyzacji naszej ojczyzny. Termin kultura fi zyczna ma bowiem narodowČ i polskČ tra-
dycjħ, siħgajČcČ czasów zaborów i II Rzeczypospolitej.

82 CAW, PUWFiPW, sygn. I.300.69.37, pismo z 20 wrzeƑnia 1937 r. II Wiceministra Spraw Wojskowych 
do Dyrektora PUWF i PW wyraǏajČce zgodħ na powoųanie do Ǐycia spóųki z ograniczonČ odpowie-
dzialnoƑciČ pod fi rmČ „Kultura Fizyczna”; „Wychowanie Fizyczne” 1937, nr 5, s. 12.
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Alcide de Gasperi w parlamencie wiedeÍskim 
w latach 1911–1918

Droga polityczna Alcide de Gasperiego nieodųČcznie wiČǏe siħ z ruchem chrzeƑcijaŷsko-
-demokratycznym, inspirowanym naukČ spoųecznČ KoƑcioųa wyrosųČ na gruncie encykli-
ki Rerum novarum papieǏa Leona XIII. OǏywcze inspiracje kulturowe i polityczne czer-
paų takǏe z gleby rodzinnej. Wieloetniczne otoczenie uksztaųtowaųo kunszt politycznego 
kompromisu, z którego zasųynČų de Gasperi. Polityk urodzių siħ w Trydencie, w regionie 
naleǏČcym wówczas do Austro-Wħgier, zamieszkanym przez ludnoƑđ ladyŷskČ, niemiec-
kojħzycznČ, wųoskČ. Znamienne, Ǐe swojČ dysertacjħ na uniwersytecie wiedeŷskim po-
Ƒwiħcių ukazaniu literackich wpųywów XVIII-wiecznego wenecjanina Carlo Gozziego, na 
klasykħ niemieckojħzycznČ. Zainteresowania naukowe Alcide de Gasperiego ƑwiadczČ 
o jego gųħbokim zrozumieniu dla kwesƟ i koegzystencji kultur, co wyniósų z terenów ro-
dzinnych. MyƑl o symbiozie kultur uųatwiaųa ideologia chrzeƑcijaŷska, której zawsze byų 
oddany.

Przyszedų na Ƒwiat 3 kwietnia 1881 r. w rodzinie wųoskiego policjanta, w trydenckiej 
maųej miejscowoƑci Pieve Tesino. Kolejny etap Ǐycia spħdzių w Trydencie, dokČd jego 
ojciec przeniesiony byų sųuǏbowo.

Z wųoskim prČdem chadeckim Alcide de Gasperi zetknČų siħ jeszcze w latach mųo-
dzieŷczych, a w okresie studenckim w Wiedniu na poczČtku XX w. byų juǏ jego promi-
nentnym dziaųaczem i myƑlicielem. Od 1904 r. naleǏaų do trydenckiej Unione PoliƟ ca 
Popolare, która przeistoczyųa siħ w ParƟ to Popolare, parƟ ħ chadeckČ, czoųowe ugrupo-
wanie wƑród wųoskiego elektoratu w Trydencie i Tyrolu. Równolegle udzielaų siħ jako 
redaktor i publicysta w diecezjalnym piƑmie „La Voce CaƩ olica”, które przeksztaųcių 
w chadecki organ partyjny „Il TrenƟ no”. Ostrogi polityczne nabyų w kampanii wyborczej 
do parlamentu wiedeŷskiego w 1907 r. Dwa lata póǍniej wszedų w skųad rady miejskiej 
Trydentu. Kariera polityczna Gasperiego rozwijaųa siħ w zawrotnym tempie. W czerw-
cowych wyborach w 1911 r. zdobyų mandat do parlamentu w Wiedniu w okrħgu wybor-
czym Fassa, Premiero, Civezzano, Cavalese. Zwyciħstwo wyborcze byųo imponujČce, de 
Gasperi uzyskaų 3116 z 4177 gųosów.

Alcide de Gasperi byų jednym z dziewiħtnastu posųów stosunkowo skromnej liczbo-
wo wųoskiej deputacji w parlamencie wiedeŷskim, na ogólnČ liczbħ 516 czųonków Izby 
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Poselskiej (przykųadowo, polska reprezentacja liczyųa 84 osoby). Dziewiħciu parlamen-
tarzystów wųoskich pochodziųo z terenów alpejskich, czterech z Triestu, trzech z Istrii, 
a pozostali reprezentowali regiony: Gorycja i Gradisca. Dominowali posųowie orienta-
cji chadeckiej, których byųo aǏ dziesiħciu, a ich gųówny trzon wywodzių siħ z Trydentu 
i Tyrolu. SzeƑciu Wųochów byųo opcji liberalnej. Liczbħ dopeųniaųo trzech socjaldemokra-
tów, którzy dziaųali w parlamencie niezaleǏnie od grupy wųoskiej. Pozostali Wųosi wraz 
z rumuŷskČ grupČ posųów z Bukowiny, zawiČzali klub parlamentarny Unio LaƟ na. Wųo-
scy posųowie zachowali w klubie strukturħ partyjnČ. PrzywódcČ chadeckim byų z racji 
swojego dųugoletniego doƑwiadczenia parlamentarnego i wyksztaųcenia prawniczego, 
Enrico Conci, mandatariusz wųoskiej ludnoƑci Tyrolu.

RozpatrujČc aktywnoƑđ parlamentarnČ Alcide de Gasperiego, w pierwszym rzħdzie 
zwraca uwagħ szeroka akcja interwencyjna na rzecz poprawy bytowej ludnoƑci wųo-
skiej, co dowodzi jego wraǏliwoƑci spoųecznej, jak i staųych, bieǏČcych kontaktów z elek-
toratem. Tħ dziaųalnoƑđ dokumentujČ liczne wnioski poselskie.

Seria nagųych wniosków inicjowanych przez Gasperiego o pomoc rzČdowČ dla ob-
szarów z ludnoƑciČ wųoskČ zwųaszcza w Trydencie i w Tyrolu, dotkniħtych klħskami Ǐy-
wioųowymi, rozpoczħųa siħ na piČtym posiedzeniu parlamentu wiedeŷskiego 26 lipca 
1911 r. Wnioski byųy wspierane przez wųoskich kolegów klubowych Gasperiego i koope-
rujČcymi z nimi w parlamencie posųów rumuŷskich z Bukowiny.

Pierwszy w kolejnoƑci wniosek dotyczyų miejscowoƑci Dora poųoǏonej w gminie Val 
Floriana w okrħgu Cavalese, gdzie 2 lipca 1911 r. szalaų poǏar podsycany wiatrem, który 
strawių wiħkszoƑđ drewnianych zabudowaŷ wraz z inwentarzem Ǐywym1. Ogólne stra-
ty szacowano na ok. 150 tys. koron. Szczególnie poszkodowane byųy dwadzieƑcia trzy 
ubogie rodziny.

Gasperi zabiegaų takǏe o subwencjħ dla miejscowoƑci Campitello, Canazei, Gries di 
Fassa, w okrħgu Cavalese, gdzie kolejne anomalie pogodowe, a zwųaszcza grad 2 lipca 
1911 r., spustoszyųy uprawy. Podobny wniosek dotyczyų dewastacji obszarów rolnych 
w gminach Tonadico, Transacqua, Fiera di Premiero, przez które przeszųo w nocy z 3 na 
4 lipca 1911 r. gradobicie. Szkody byųy powaǏne, skoro tylko w gminie Tonadico bilans 
strat siħgaų 40 tys. koron.

Na posiedzenie parlamentu 26 lipca 1911 r. wpųynħųy takǏe analogiczne wųoskie 
wnioski nagųe, tym razem konfi rmowane przez Alcide de Gasperiego, podpisywane 
zwųaszcza chħtnie dla bliskiego mu politycznie i zarazem ziomka Baltassare Delugana. 
Gasperi wsparų petycjħ o zapomogħ losowČ dla gminy Revò, w okrħgu Cles, zdewasto-
wanej wichurČ 2 lipca 1911 r. na sumħ 8 tys. koron. Poparų wniosek o subwencjħ dla 
gminy Mori w okrħgu Rovereto, gdzie 20 czerwca 1911 r. huragan poųČczony z gradobi-
ciem zniszczyų winnice. Straty opiewaųy na kwotħ 150 tys. koron. Do parlamentu trafi ųa 
takǏe kwesƟ a sfi nansowania szkód rzħdu 13 tys. koron w gminach Bozzana i Cis w okrħ-
gu Cles, spowodowanych oberwaniem chmury 9 czerwca 1911 r.

Interwencyjna dziaųalnoƑđ parlamentarna Gasperiego na rzecz wųoskiego elekto-
ratu nie sųabųa w toku kadencji parlamentarnej. Pod obrady dwunastego posiedzenia 

1 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des Reichrathes (dalej: Sten. Prot.), 5. 
Sitzung der XXI. Session am 26. Juli 1911, s. 238, za: hƩ p://alex.onb.ac.at (III–IV 2010).
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11 paǍdziernika 1911 r. trafi ųy dalsze wnioski nagųe Gasperiego. Po raz kolejny pojawiųy 
siħ nazwy gmin Canazei i Campitello, ponownie doƑwiadczone gradobiciem, tym razem 
22 sierpnia 1911 r. W Canazei szkody w plonach szacowano na ok. 16 tys., a w Cam-
pitello 10 tys. koron. Gasperi ujČų siħ takǏe za mieszkaŷcami gminy Fornace poųoǏonej 
w Trydencie, którzy takǏe ucierpieli w nawaųnicy gradowej 12 sierpnia 1911 r. Ich 
uszczerbek fi nansowy siħgaų ok. 50 tys. koron.

Wnioski poselskie redagowane przy udziale de Gasperiego nie zacieƑniaųy siħ geo-
grafi cznie tylko do rejonów Trydentu lub Tyrolu, czyli bezpoƑrednio zwiČzanych z jego 
dziaųalnoƑciČ poselskČ. Podpisy de Gasperiego tkwiČ pod wnioskami nagųymi jego kole-
gów klubowych, poƑwiħconych zdarzeniom losowym z innych terenów zamieszkanych 
przez spoųecznoƑđ wųoskČ oraz retoromaŷskČ Friulów: z Friuli, Istrii, PobrzeǏa, Triestu. 
LudnoƑđ friulskČ reprezentowali Giuseppe Bugaƫ   i Luigi Faiduƫ  , którzy zasiadali we 
wųoskim klubie parlamentarnym. Klub z udziaųem Alcide de Gasperiego alarmowaų 
jesieniČ 1911 r. o katastrofalnych skutkach ekonomiczno-spoųecznych rozlegųej suszy 
w regionie Friuli (Gradisca, Monfalcone)2 oraz na Istrii w obrħbie Buje (Buiđ), Capo-
distria (Koper), Pirano (Piran)3.

25 kwietnia 1912 r. powstaų kolejny wniosek nagųy autorstwa de Gasperiego, dČǏČcy 
do ųagodzenia dla ludnoƑci skutków klħsk Ǐywioųowych4. Zabiegaų o Ƒrodki pomocowe 
dla nħkanej przypadųoƑciami losowymi miejscowoƑci Gries di Fassa, która w nocy z 12 
na 13 kwietnia 1912 r. przeobraziųa siħ w pogorzelisko. Mieszkaŷcy utracili dobytek na 
sumħ 200 tys. koron.

Liczne wnioski w tym zakresie Gasperi podpisywaų do koŷca swojej obecnoƑci 
w parlamencie wiedeŷskim. Ostatnia grupa pism pochodzi z 1918 r., a wƑród nich znala-
zųy siħ postulaty zredagowane w trosce o byt pogorzelców w Miola di Pine5 w Trydencie, 
nastħpnie w tyrolskim Pinzolo6 i Boldens7. Zdarzenie w Boldens odzwierciedlaųo dramat 
toczČcej siħ wojny Ƒwiatowej. PoǏar, który strawių 10 sierpnia 1918 r. mienie tamtej-
szej ludnoƑci na kwotħ ponad 80 tys. koron, byų skutkiem rozgrywajČcych siħ dziaųaŷ 
militarnych.

Pierwsze wystČpienie w rozprawie poselskiej de Gasperi odnotowaų na 14 posie-
dzeniu 13 paǍdziernika 1911 r. WystČpienie posųa wųoskiego byųo czħƑciČ waǏkiej wielo-
dniowej, wrħcz tasiemcowej debaty politycznej, bezpoƑrednio wywoųanej rozruchami 
spoųecznymi w cesarstwie8. Szczególnie gwaųtowny przebieg miaųy demonstracje ulicz-
ne 17 wrzeƑnia 1911 r. w Wiedniu. KanwČ rozlewajČcych siħ niepokojów byųo spoųeczne 
niezadowolenie z rosnČcych kosztów utrzymania. Stan niepokojów byų z kolei dyskonto-
wany przez ugrupowania opozycyjne, zwųaszcza lewicħ, które parųy do parlamentarnej 
dysputy, by pogrČǏyđ w niej rzČdzČcy gabinet Paula Gautscha von Frankenthurna, który, 
faktycznie, nie przetrwaų tego przesilenia, ustħpujČc na rzecz Karla Stürgkha.

2 Sten. Prot., 9. Sitzung der XXI. Session am 5. Oktober 1911, s. 630–631.
3 Sten. Prot., 10. Sitzung der XXI. Session am 6. Oktober 1911, s. 642.
4 Sten. Prot., 70. Sitzung der XXI. Session am 25. April 1912, s. 3483.
5 932 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen der Abgeordnetenhauses. XXII. Session 1918.
6 1216 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen der Abgeordnetenhauses. XXII. Session 1918.
7 1217 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen der Abgeordnetenhauses. XXII. Session 1918.
8 J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeŷskim 1848–1918, Warszawa 1996, s. 302–303.
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Przebieg rozprawy parlamentarnej zarówno w Komisji DroǏyǍnianej i jej podkomi-
sjach, jak i na forum Izby, nie zawħzių siħ tylko do doraǍnych celów polemiki politycznej. 
NiezaleǏnie od uǏytych form ekspresji erystycznej, debata miaųa swojČ rzeczowČ, po-
gųħbionČ intelektualnie warstwħ dyskusji, skupionČ wokóų znalezienia programowych 
Ƒrodków zaradczych wobec kryzysu gospodarczego. W jednej mierze panowaųa wƑród 
parlamentarzystów zgoda, Ǐe droǏyzna w 1911 r. nie byųa tylko skutkiem niepogody, 
nieurodzaju – chođ i ta kwesƟ a odzwierciedlaųa siħ we wczeƑniejszych wnioskach na-
gųych, takǏe posųów wųoskich – lecz miaųa podųoǏe strukturalne.

Z trybuny parlamentarnej posypaųy siħ rozliczne projekty, czħsto ujħte w formie 
gotowych juǏ wniosków legislacyjnych, które miaųy uzdrowiđ kondycjħ spoųeczno-go-
spodarczČ cesarstwa. Lewica forsowaųa gųównie antykartelowe ustawy oraz przepisy na 
rzecz ulg dla opųat czynszowych. Posųowie, zwųaszcza z lewej strony parlamentu – repre-
zentujČcy elektorat miejskich pracobiorców – optowali za importem na rynek austriacki 
taŷszego miħsa argentyŷskiego, co naruszaųo interesy agrariuszy wħgierskich i w konse-
kwencji mogųo rozchwiađ kruchy dualizm monarchii.

W debacie droǏyǍnianej, która – jak juǏ byųa mowa – przybraųa szeroki wymiar roz-
prawy ekonomicznej, nie zabrakųo takǏe gųosu, a w zasadzie harmonizujČcej siħ poli-
fonii wypowiedzi i wniosków parlamentarzystów wųoskich, odzwierciedlajČcych bo-
lČczki spoųeczno-gospodarcze ich wyborców zarówno miejskich, jak i wiejskich róǏnych 
prowincji.

Posųowie z wielkomiejskiego, portowego Triestu, na czele z Giorgiem Pitacco ak-
centowali potrzebħ stymulowania budownictwa mieszkalnego oraz dla pomieszczeŷ 
na dziaųalnoƑđ gospodarczČ. SųuǏyų temu wniosek legislacyjny podpisany takǏe przez 
Alcide de Gasperiego. Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie w TrieƑcie okresu 
18-letnich zwolnieŷ podatkowych dla inwestorów budownictwa na wynajem, pod wa-
runkiem stosowania przez nich umiarkowanych stawek czynszowych9. TreƑđ wniosku 
w debacie droǏyǍnianej szeroko uzasadnių Giorgio Pitacco, gųówny, obok Edoarda Gas-
sera, pomysųodawca projektu10.

Równolegle parlamentarzyƑci z Triestu przykųadali uwagħ do kwesƟ i szkolnictwa 
morskiego, co wiČzaųo z ich zapobiegliwoƑciČ o poszerzenie rynku pracy, a w tym pod-
trzymanie konkurencyjnoƑci usųug portowo-Ǐeglugowych Triestu. Przy pomocy wųo-
skich deputowanych, w tym Gasperiego, do parlamentu wpųynČų wniosek autorstwa 
Giorgia Pitacco i Edoarda Gassera postulujČcy zaųoǏenie w TrieƑcie szkoųy mechaników 
okrħtowych11.

W szeroki tok dyskusji gospodarczej wywoųanej problemem droǏyzny wpisaų siħ 
– wzmiankowany juǏ wyǏej – wniosek posųów z Friuli, konfi rmowany przez Alcide de 
Gasperiego12. Wnioskodawcy domagali siħ bezpoƑredniej lub poƑredniej pomocy paŷ-
stwa w realizacjħ kompleksowo zakrojonego przez posųów, frontu inwestycyjnego 
dla obszaru Gradisca i Monfalcone. Plan rozlegųych robót publicznych poprzez budo-

9 587 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen der Abgeordnetenhauses. XXI. Session 1911.
10 Sten. Prot., 13. Sitzung der XXI Session am 12. Oktober 1911, s. 851–853.
11 551 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen der Abgeordnetenhauses. XXI. Session 1911.
12 Sten. Prot., 9. Sitzung der XXI. Session am 5. Oktober 1911, s. 630–631.
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wħ dróg, kanalizacji, tam, zbiorników retencyjnych, ujħđ wód pitnych, regulacji rzek, 
itp. miaų wyrwađ z pogrČǏonČ w marazmie po katastrofach Ǐywioųowych, gospodarkħ 
regionu Friuli.

Z kolei w ochronie ekonomicznych interesów wųoskich mieszkaŷców ufortyfi ko-
wanych miejscowoƑci Trydentu, stanČų wniosek Baltassare Delugana z 6 paǍdzier-
nika 1911 r., pod którym widnieje podpis Alcide de Gasperiego13. Posųowie zabiegali 
o zmianħ przepisów z 21 grudnia 1859 r., które pogorszyųy sytuacjħ gospodarczČ miesz-
kaŷców rejonów ufortyfi kowanych, gdyǏ ograniczaųy ich w prawie do dysponowania 
nieruchomoƑciami, w tym swobody zabudowy placów, bez zapewnienia fi nansowej 
rekompensaty.

Reglamentowany obrót nieruchomoƑciami w obszarach ufortyfi kowanych spowo-
dowaų, Ǐe wpadaųy one w ekonomicznČ stagnacjħ. Wniosek, posiųkujČc siħ przepisami 
niemieckimi, domagaų siħ wprowadzenia rekompensat dla poszkodowanych wųaƑcicieli 
realnoƑci. PoƑrednio wniosek miaų wydǍwiħk antymilitarny, krytyczny wobec fortyfi ko-
wania granicy z Wųochami, zalania pogranicza austro-wħgierskim wojskiem, co groziųo 
zatarciem wųoskiego oblicza Trydentu.

PogųħbionČ politycznie diagnozħ poųoǏenia gospodarczego wųoskiej ludnoƑci alpej-
skiej daų wywód Gasperiego w plenarnej debacie droǏyǍnianej14. Gasperi byų w tej dys-
kusji gųównym, obok Giorgia Pitacco, mówcČ wųoskim.

WychodzČc z punktu widzenia polityka mniejszoƑci wųoskiej, przeprowadzių on su-
gestywnČ, geopolitycznČ analizħ przyczyn droǏyzny w Austro-Wħgrzech. WzmacniajČc 
swČ argumentacjħ opiniČ wųoskich badaŷ ekonomicznych, Gasperi wskazaų na uwarun-
kowany geopolitykČ, monstrualnie rozciČgniħty w cesarstwie ųaŷcuch ogniw poƑredni-
czČcych miħdzy producentem a konsumentem.

Wywód ilustrowaų przypadkiem Trydentu, gdzie bariery celne odciħųy region od 
najbliǏszego i najtaŷszego rynku wymiany z Wųochami:

Infolge der bestehenden ZollpoliƟ k ist es uns unmöglich, das billigere Fleisch und das 
billigere Getreide aus dem nahen Italien einzuführen, sondern wir sind gezwungen, es auf 
dem langen Weg aus Ungarn und dem Balkan einzuführen15.

W konsekwencji Gasperi jako rzecznik uchylania zapór celnych, poparų postulaty 
importu poųudniowoamerykaŷskiego miħsa. Wiedziaų przy tym, Ǐe nie bħdzie ono sta-
nowiųo konkurencji dla drobnych górskich gospodarstw rolnych specjalizujČcych siħ 
w mleczarstwie i produktach pochodzenia owczego; zresztČ ówczesne ubogie tereny 
alpejskie nie byųy Ǎródųem utrzymania, ale migracji wħdrownych robotników sezono-
wych. Napųyw taŷszego miħsa mógų poprawiđ sytuacjħ zaopatrzeniowČ wųoskiej uboǏ-
szej ludnoƑci w miastach i na wsi. WspierajČc mieszkaŷców wsi, zarazem poparų z mów-
nicy parlamentarnej projekt reformy podatków od budynków autorstwa posųa Albino 
Tonelliego.

13 606 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen der Abgeordnetenhauses. XXI. Session 1911.
14 Sten. Prot., 14. Sitzung der XXI. Session am 13. Oktober 1911, s. 918–920.
15 Ibidem, s. 918.
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Zdaniem Gasperiego, dodatkowe trudnoƑci ekonomiczne Trydentu piħtrzyli poli-
tyczni i wojskowi decydenci. Hamowali bowiem dopųyw kapitaųu i fachowców z Wųoch, 
co ograniczaųo potencjalne moǏliwoƑci rozwoju inwestycji w Trydencie, na przykųad 
w obiecujČcym sektorze hydroelektrycznym. Manewry wojskowe miaųy takǏe ujemny 
skutek gospodarczy, poniewaǏ zawieszano wówczas weterynaryjne przepisy sanitarne, 
co zagraǏaųo hodowlom.

Jako polityk o ideologii chadeckiej, opowiedziaų siħ za rozwojem kooperatyw konsu-
menckich i producenckich, w tym gųównie rolniczych oraz za ich wspóųpracČ eliminujČ-
cČ przerost poƑrednictwa w handlu. Wezwaų, by aparat paŷstwa udzielių temu ruchowi 
wsparcia.

ZnaczČce miejsce w dziaųalnoƑci poselskiej Alcide de Gasperiego zajmowaųa jego 
aktywnoƑđ na rzecz kreowania w Austro-Wħgrzech wyǏszego szkolnictwa dla ludnoƑci 
wųoskiej. KwesƟ a ta napotykaųa silny opór ze strony nacjonalistycznych kóų niemieckojħ-
zycznych, a takǏe polityków poųudniowosųowiaŷskich. Szczególnie draǏliwa byųa sprawa 
lokalizacji przyszųej uczelni.

Politycy wųoscy siedzibħ szkoųy widzieli w TrieƑcie. Wųadze monarchii oponowaųy, 
obawiajČc siħ, Ǐe wzmocni ona irredentyzm triesteŷski. Przeciwne temu projekto-
wi byųy takǏe sfery poųudniowosųowiaŷskie, które spodziewaųy siħ, Ǐe oddziaųywanie 
uczelni przyspieszy proces wynarodowienia Chorwatów i Sųoweŷców z PobrzeǏa i Istrii. 
Spowoduje bowiem zanik poųudniowosųowiaŷskich elit spoųecznych i jeszcze bardziej 
rozpowszechni kulturħ i jħzyk wųoski. NacjonaliƑci niemieckojħzyczni nie Ǐyczyli sobie 
wųoskiej uczelni w Tyrolu, zresztČ nie palili siħ do tego pomysųu takǏe Wųosi, majČc za 
gųówny cel oƑrodek w TrieƑcie. Nic zatem dziwnego, Ǐe fi askiem i burdami miħdzy stu-
dentami wųoskimi a niemieckojħzycznymi zakoŷczyųa siħ próba uruchomienia w Inns-
brucku wydziaųu prawa i nauk politycznych z wųoskim jħzykiem wykųadowym. Wydziaų 
funkcjonowaų zaledwie kilka tygodni, od 22 wrzeƑnia do poczČtku listopada 1904 r.16 
W listopadowych zamieszkach w Innsbrucku braų udziaų Gasperi, który obronħ wųoskich 
studentów okupių aresztem.

Wųosi nie akceptowali wczeƑniejszego projektu z marca 1904 r., dotyczČcego powo-
ųania wydziaųu w trydenckim, prowincjonalnym Rovereto, gdyǏ nie chcieli akceptowađ 
substytutu Triestu i marginalizacji oƑrodka dydaktyczno-naukowego. WƑród feerii po-
mysųów pojawiaųa siħ takǏe lokalizacja w Pradze, a nawet w Krakowie, co oczywiƑcie 
z góry odrzucali wųoscy politycy.

PodstawČ do dalszej dyskusji staųa siħ kolejna inicjatywa rzČdowa z 1909 r. z nowČ 
propozycjČ lokalizacji wydziaųu, tym razem w Wiedniu. Propozycja pojawiųa siħ w fazie 
zaostrzonych stosunków Austro-Wħgier z TurcjČ i byųa rodzajem dyplomatycznego ge-
stu Wiednia pod adresem Rzymu.

Nowy projekt poczČtkowo natrafi ų na sztywny opór strony niemieckiej i wųoskiej. 
NacjonaliƑci wzdrygali siħ na samČ myƑl o kreowaniu uczelni wųoskiej w stolicy cesar-
stwa, co mogųo ich zdaniem naruszyđ niemiecko-kulturowe oblicze Wiednia, a takǏe 
sprokurowađ narodowoƑciowy precedens, szczególnie wobec ǏČdaŷ edukacyjnych 
tamtejszej kolonii czeskiej. Wųosi trwali przy triesteŷskiej lokalizacji.

16 11 der Beilagen za den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses. XXI. Session 1911, s. 3.
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W dobie funkcjonowania Trójprzymierza przed zbliǏajČcČ siħ w 1912 r. datČ odno-
wienia po trzydziestu latach sojuszu, wųadze monarchii, chcČc mieđ wzglħdnie popraw-
ne stosunki z Rzymem, zdecydowaųy siħ zaproponowađ politykom mniejszoƑci wųoskiej 
kolejny kompromis. Siedzibħ wydziaųu w Wiedniu okreƑlono jako tymczasowČ z usta-
wowČ obietnicČ translokacji szkoųy, najpóǍniej od roku akademickiego 1915/1916, na 
obszar zamieszkiwania przez ludnoƑđ wųoskČ17. Nie podano precyzyjnie miejsca przy-
szųej lokalizacji, by nie otwierađ nastħpnego pola konfl iktu ze spoųecznoƑciČ poųudnio-
wych Sųowian. Kolejnym ustħpstwem byųo wycofanie z pierwotnego projektu ustawy 
zapisu o nauczaniu niektórych przedmiotów w jħzyku niemieckim oraz wymogu biegųej 
znajomoƑci tego jħzyka przez absolwentów wydziaųu.

Kompromisowy projekt ustawy wyszedų z Komisji BudǏetowej Izby Posųów 15 lu-
tego 1911 r. wraz z zapisem o szybkim uruchomieniu wydziaųu od semestru letniego 
1912 r. Dalszy proces legislacyjny przeniósų siħ pod obrady plenarne juǏ nowej XII 
kadencji parlamentu pod koniec paǍdziernika 1911 r. Ruszyų jeszcze przed rozprawČ 
budǏetowČ, o co skutecznie zabiegali posųowie wųoscy, dČǏČc do niezwųocznego uru-
chomienia wydziaųu18.

Procedury legislacyjnej nie zahamowaųy protesty ze strony posųów nacjonalistów, 
takich jak Vinzenz Malik i powiČzanej z nimi szowinistycznej organizacji „Bundes der 
Germanen”. Malik zdobyų siħ na prezentacjħ na forum Izby petycji stronników „Bundes 
der Germanen” ze 288 kóų organizacji, z czego 126 w samym tylko Wiedniu, 66 w Cze-
chach, 22 na Morawach, 4 w Tyrolu, podpisanej ųČcznie przez 9 304 osoby, skierowanej 
przeciwko erygowaniu wųoskiego wydziaųu prawa i nauk politycznych niezaleǏnie od 
jego umiejscowienia. Rozzųoszczony Malik pogrozių zwolennikom ustawy wybuchem 
narodowych protestów:

Möge das hohe Haus und die k. k. Regierung diese MassenpeƟ Ɵ on als eine Warnung be-
trachten dafür, dass die Durchfürung dieser Angelegenheit eine Brandfackel für die deutsche 
Bevölkerung, zumal in Wien, bedeutet19.

W dųugiej, trzydniowej debacie parlamentarnej poƑwiħconej kwesƟ i wųoskiego wy-
dziaųu, po której projekt skierowano do dalszej fazy legislacyjnej w Komisji BudǏetowej, 
wypowiedziaųo siħ szereg mówców. Dyskusja czħsto wymykaųa siħ poza ramy meryto-
ryczne. Posųowie sųowiaŷscy, poza Polakami, znaleǍli w debacie dogodnČ okazjħ do wy-
toczenia pretensji i postulatów w dziedzinie edukacji.

Posųowie czescy skarǏyli siħ na uprzywilejowanie w Czechach i na Morawach au-
striackich Niemców. Chorwaccy i sųoweŷscy deputowani wiČzali poparcie dla wųoskiego 
wydziaųu z zaųoǏeniem uczelni dla ich nacji. Ukraiŷcy zwyczajowo zarzucali wųadzom, 
a zwųaszcza stronie polskiej, sabotowanie ich ǏČdaŷ oƑwiatowych, przede wszystkim 
w sprawie uruchomienia uczelni narodowej.

Reprezentacja polska z powodu niewygodnego dla niej tematu, jaki wyųaniaų siħ 
wraz z kwesƟ Č wųoskiego wydziaųu – uruchamiania uczelni dla grup narodowych, a za-

17 Ibidem, s. 1–4.
18 Sten. Prot., 15. Sitzung der XXI. Session am 17. Oktober 1911, s. 994.
19 Sten. Prot., 14. Sitzung der XXI. Session am 13. Oktober 1911, s. 886.
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tem i dla Ukraiŷców – unikaųa czynnego udziaųu w rozprawie, niemniej sympatyzowaųa 
z wųoskimi aspiracjami. Do wystČpienia zostaųa dopiero skųoniona napastliwoƑciČ wy-
powiedzi ukraiŷskich. ReagujČc na zaczepki ukraiŷskie, Stanisųaw GųČbiŷski przy okazji 
wspomniaų o poparciu Koųa Polskiego dla „wųoskiego” projektu:

Der Polenklub hat sich an der DebaƩ e nicht beteiligt, da wir die Vorlage und die Forde-
rung der Italiener für so gerecht und begründet halten, dass wir kein Wort darüber verlieren 
wollten20.

Ze strony wųoskiej w debacie zabrali gųos: Cesare Baƫ  sƟ , Edoardo Gasser, Guido 
GenƟ li, Giorgio Pitacco oraz Alcide de Gasperi. Na tle kolegów klubowych wystČpie-
nie Gasperiego wygųoszone byųo w bardziej stonowanym i kompromisowym klimacie21. 
Gasperi nie zapowiadaų, tak jak Gasser i Baƫ  sƟ , twardej batalii w dalszej procedurze 
parlamentarnej o wpisanie Triestu jako siedziby wydziaųu. Nie krytykowaų teǏ ograni-
czeŷ projektu. Chciaų realizacji sedna ustawy, czyli powoųania wydziaųu, co miaųo szansħ 
przegųosowania tylko w wersji kompromisowej.

Skupių siħ bardziej na argumentacji na rzecz powstania wydziaųu. Zarzucių posųom 
nacjonalistycznym upolitycznienie zagadnienia, straszenie widmem irredentyzmu wųo-
skiego, którego ostojČ miaųaby siħ stađ uczelnia. Akcentowane przez Gasperiego po-
czucie wspólnoty wųoskiej poseų sprowadzaų do wymiaru toǏsamoƑci narodowo-kultu-
rowej, a nie wywrotowej. Obwinių nacjonalizm niemiecki o prowokowanie nastrojów 
irredentystycznych.

Dyplomatycznie wyųuszczaų racje stojČce za powoųaniem uczelni, wskazujČc na pro-
fi ty polityczno-spoųeczne dla Austro-Wħgier pųynČce z faktu, Ǐe mųodzieǏ wųoska nie bħ-
dzie musiaųa studiowađ poza granicami paŷstwa. Zasugerowaų przy tym, Ǐe stworzenie 
moǏliwoƑci peųnej edukacji we wųasnym jħzyku, pobudzi zaufanie mųodzieǏy wųoskiej 
do paŷstwa austriackiego. Afi rmatywna polityka narodowoƑciowa pociČga bowiem 
za sobČ wzrost spoųecznego poczucia asymilacji paŷstwowej. ZwiČzany z elektoratem 
wiejskim i chrzeƑcijaŷskČ myƑlČ politycznČ, de Gasperi uwypuklių takǏe motyw spoųecz-
ny projektu. Rodzima uczelnia mogųa uųatwiđ dostħp do wyǏszej edukacji mųodzieǏy 
z rodzin ubogich, wiejskich, bowiem wyjazdy na naukħ do Wųoch stađ byųo tylko miesz-
czaŷskie, zamoǏniejsze warstwy spoųeczne.

Warstwa polemiczna mowy Gasperiego ujħta byųa w rzeczowČ argumentacjħ. Za-
ciekųemu adwersarzowi ustawy, którym byų nacjonalista niemiecki z Tyrolu Eduard Erler, 
Gasperi przedstawių dane statystyczne przeczČce jego informacjom o niskiej alfabetyza-
cji spoųecznoƑci wųoskiej w Austro-Wħgrzech. Rzekomy analfabetyzm ludnoƑci wųoskiej 
z Tyrolu i Trydentu byų bowiem dla Erlera propagandowČ przesųankČ przeciwko fundo-
waniu wydziaųu. Gasperi zaprzeczyų kolejnej propagandowej tezie, Ǐe wydziaų stanie siħ 
wylħgarniČ bezrobotnej, a zatem potencjalnie wywrotowej inteligencji lub konkurujČ-
cej o pracħ na obszarach niemieckojħzycznych. Odwrócių problem i wskazaų na nikųy, 
bo reglamentowany politycznie, odsetek pracowników wųoskojħzycznych w urzħdach 
i sČdownictwie w stosunku do potrzeb petentów.

20 Sten. Prot., 20. Sitzung der XXI. Session am 25. Oktober 1911, s. 1183.
21 Ibidem, s. 1171–1173.
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Dalsza dziaųalnoƑđ Alcide de Gasperiego w XXI sesji parlamentu wiedeŷskiego za-
znaczyųa siħ przez aktywnoƑđ interpelacyjnČ w interesie ludnoƑci wųoskiej. Byų autorem 
interpelacji z 28 paǍdziernika 1913 r., przedųoǏonej Izbie na 169. posiedzeniu 5 listo-
pada 1913 r., postulujČcej zmiany w systemie ubezpieczeŷ emerytalnych na korzyƑđ 
urzħdników niepaŷstwowych tzw. prywatnych, w kierunku zbliǏenia ich uprawnieŷ do 
przywilejów urzħdników paŷstwowych.

Interpelacja zredagowana w jħzyku niemieckim oraz wųoskim, powstaųa w Ƒlad za 
ǏČdaniami tej grupy zawodowej z Trydentu, która domagaųa siħ nowelizacji obejmu-
jČcych jČ przepisów, w tym przyznania uprawnieŷ emerytalnych po 35 latach pracy, 
podniesienia kwoty emerytury z 60% do 80% wysokoƑci poborów, a takǏe zachowania 
praw emerytalnych w przypadku osiedlenia siħ za granicČ: „Der Versicherte kann die 
Pension auch dann geniessen, wenn er ins Ausland übersiedelt”22. Ten ostatni postulat 
przygotowany byų z myƑlČ o czųonkach spoųecznoƑci wųoskiej migrujČcych do macierzy.

Kolejna interpelacja w obronie praw socjalnych ludnoƑci wųoskiej z 18 czerwca 
1913 r. domagaųa siħ polepszenia nadzoru przez odpowiednie urzħdy, przestrzegania 
warunków pracy dla robotników leƑnych, pilarzy pracujČcych w okrħgu Bolzano/Bo-
zen23. Interpelacja, idČc za opiniČ wųoskich zwiČzkowców, uskarǏaųa siħ na nagminne 
zjawisko nieprzestrzegania przepisów socjalnych przez przedsiħbiorców zatrudniajČ-
cych robotników leƑnych. Stwierdzano opieszaųoƑđ lokalnych wųadz w zwalczaniu tego 
procederu.

Na tym samym 160. posiedzeniu Izby Posųów, 19 czerwca 1913 r., odczytano nastħp-
nČ interpelacjħ Gasperiego, tym razem skierowanČ do ministerstwa komunikacji oraz 
resortu handlu. Skarga przygotowana 18 czerwca 1913 r. informowaųa o przypadkach 
dyskryminacji narodowoƑciowej w kolejnictwie zarzČdzanym przez spóųkħ Südbahnge-
sellschaŌ . Interpelacja dotyczyųa praktyki pomijania toponimów wųoskich w towaro-
wym obrocie kolejowym na terenach zamieszkanych przez spoųecznoƑđ wųoskČ.

Podobnie zachowywali siħ tamtejsi konduktorzy w ruchu pasaǏerskim, którzy podczas 
wykonywania swoich obowiČzków informacyjnych, unikali podawania wųoskich nazw 
stacji kolejowych w dwujħzycznych miejscowoƑciach na stricte wųoskich przystankach, 
w pierwszej kolejnoƑci uǏywali toponimów niemieckich, a dopiero wtórnie w brzmieniu 
wųoskim. Interpelanci wųoscy, na czele z Gasperim, oprotestowali te zjawiska jako ųamiČ-
ce zasadħ równouprawnia narodowego, uwųaczajČce godnoƑci ludnoƑci wųoskiej, a takǏe 
jako przysparzajČce utrudnieŷ w komunikacji i kontaktach handlowych24.

Wybuch wojny Ƒwiatowej zamknČų podwoje parlamentu wiedeŷskiego na blisko trzy 
lata. Parlament wznowių dziaųalnoƑđ 30 maja 1917 r., trwajČcČ do schyųku monarchii. Byų 
to okres krótkiej, ale intensywnej dziaųalnoƑci parlamentarnej Alcide de Gasperiego.

NaleǏaų do najaktywniejszych czųonków specjalnej komisji parlamentarnej zajmu-
jČcej siħ problemem uchodǍców wojennych, której przewodniczyų Alfred Halban, czųo-
nek Koųa Polskiego, profesor prawa uniwersytetu lwowskiego. Równolegle de Gasperi 

22 Sten. Prot., 169. Sitzung der XXI. Session am 25. November 1913, 4112/I.
23 Sten. Prot., 160. Sitzung der XXI. Session am 19. Juni 1913, 3843/I.
24 Ibidem, 3842/I.
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wchodzių w skųad Komisji BudǏetowej, Prasowej, �ywnoƑciowej. Byų takǏe czųonkiem 
– zastħpcČ kilku innych komisji parlamentarnych.

Poseų zaznaczyų siħ w akcji pomocy dla uciekinierów wojennych. Braų udziaų w pra-
cach prawodawczych normujČcych problem migrantów wojennych. Zabiegaų o po-
prawħ warunków bytowych dla uchodǍców25, wƑród których byųa bardzo liczna grupa 
przymusowo ewakuowanej ludnoƑci wųoskiej ze zmilitaryzowanych rejonów pograni-
cza. Monitorowaų na bieǏČco sytuacjħ w obozach dla uchodǍców wojennych, w tym 
przypadki zdarzajČcych siħ w nich zamieszek26.

Dla uzmysųowienia skali zjawiska ówczesnej migracji wojennej niech wystarczy in-
formacja, Ǐe w samym tylko mieƑcie Pola (Pula) – siedzibie portu wojennego – poddano 
ewakuacji ok. 40 tys. mieszkaŷców27. Trzeba nadmieniđ, Ǐe wiħkszoƑđ ludnoƑci Puli byųa 
wųoska. Masowe migracje objħųy nie tylko Wųochów z Istrii, ale takǏe Gorycji, PobrzeǏa, 
Trydentu28.

Udziaų Wųoch w wojnie Ƒwiatowej po stronie ententy, drastycznie zaostrzyų stosunek 
wųadz austriackich do mniejszoƑci wųoskiej. CodziennoƑciČ staųy siħ oskarǏenia o kno-
wania i zdradħ na rzecz Królestwa Wųoch. Alcide de Gasperi podjČų wiele interwencji 
w zwiČzku z przypadkami represji wojennych wobec przedstawicieli spoųecznoƑci wųo-
skiej29. Z protestem Gasperiego spotkaųy siħ szykany, które dotknħųy posųa Guido GenƟ -
liego30. StanČų takǏe w obronie posųa wųoskiego Enrica Conciego, szykanowanego przez 
wųadze austriackie za poparcie dla czeskich aspiracji wolnoƑciowych31.

W tym miejscu warto dodađ, Ǐe Enrico Conci chlubnie zapisaų siħ w polskiej pamiħci. 
W imieniu deputowanych wųoskich 28 listopada 1907 r., skrytykowaų w parlamencie 
wiedeŷskim rzČd pruski za akcjħ wywųaszczeniowČ przeciwko Polakom32.

Niejako poǏegnalne wystČpienie Alcide de Gasperiego w parlamencie wiedeŷ-
skim miaųo miejsce 4 paǍdziernika 1918 r. podczas rozprawy nad programem rzČdu 
Maxa Hussarka. Do zamierzeŷ decentralistycznych, federacyjnych Hussarka, majČcych 
uratowađ cesarstwo, Gasperi odniósų siħ z duǏym sceptycyzmem, a wrħcz z niewiarČ 
w szczeroƑđ intencji rzČdu. Przemówienie Gasperiego byųo peųne goryczy i rozczaro-
wania. Poddaų ostrej krytyce bilans dotychczasowej polityki narodowoƑciowej Austrii 
wobec spoųecznoƑci wųoskiej. JednoczeƑnie zarħczaų o jej lojalnoƑci paŷstwowej. Byų to 
szczery wywód, gdyǏ de Gasperi nie dČǏyų do oderwania od Austrii prowincji z ludnoƑciČ 
wųoskČ, lecz jedynie zabiegaų dla nich o prawo do autonomii.

25 1163 der Beilagen za den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses. XXII. Session 1918.
26 650 der Beilagen za den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses. XXII. Session 1917.
27 F. Wiggermann, K. u. K. Kriegsmarine und PoliƟ k. Ein Beitrag zur Geschichte der italienischen NaƟ o-

nalbewegung in Istrien, Wien 2004, s. 358.
28 Ibidem, s. 359.
29 Sten. Prot., 91. Sitzung der XXII. Session am 11. Oktober 1918, s. 4625–4627.
30 Sten. Prot., 15. Sitzung der XXII. Session am 6. Juli 1917, 480/I.
31 Sten. Prot., 15. Sitzung der XXII. Session am 6. Juli 1917, 480/I; 76. Sitzung der XXII. Session am 17. 

Juli 1918, 2858/I.
32 J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeŷskim…, s. 281.



Alcide de Gasperi w parlamencie wiedeÍskim w latach 1911–1918

Szczególnie w dobitnych sųowach – „AusroƩ ung des italienischen Elements”33 – Ga-
speri podsumowaų okres ostatnich lat wojny, gdy u steru wųadzy znalazųa siħ kamaryla 
wojskowo-nacjonalistyczna, która podchwyciųa dyskryminacyjnČ strategiħ radykaųów 
niemieckich z Tyrolu, by odegrađ siħ na mniejszoƑci wųoskiej za przystČpienie Królestwa 
Wųoch do wojny. LudnoƑđ wųoska staųa siħ czymƑ w rodzaju zakųadnika wojennego.

DziaųalnoƑđ w parlamencie wiedeŷskim byųa waǏkim epizodem w rozwoju kariery 
politycznej Alcide de Gasperiego. Po I wojnie kontynuowaų chadeckČ dziaųalnoƑđ po-
litycznČ i publicystycznČ. W latach 1921–1926 piastowaų z Trydentu mandat do parla-
mentu wųoskiego. Dalsza jego biografi a polityczna zaznaczyųa siħ zmaganiami z faszysta-
mi, przed którymi musiaų schroniđ siħ w Watykanie. ZaangaǏowaų siħ w czasie II wojny 
w antyfaszystowski ruch oporu. Po upadku faszyzmu miaų kluczowy udziaų w reaktywa-
cji chrzeƑcijaŷskiej demokracji.

Zwieŷczeniem kariery byųo dųugoletnie – najdųuǏsze w historii Wųoch – stanowisko 
premiera w burzliwym i przeųomowym dla tego kraju czasie po II wojnie Ƒwiatowej, 
w latach 1945–1953. Gasperi oparų siħ sprzeciwom wpųywowych we Wųoszech komuni-
stów i zintegrowaų Italiħ ze Ƒwiatem zachodnim. Powstrzymaų waƑnie narodowoƑciowe 
w Trydencie, kųadČc podwaliny pod autonomiħ dla niemieckojħzycznej prowincji Poųu-
dniowy Tyrol i osiČgajČc porozumienie z AustriČ. NaleǏy do panteonu twórców Wspól-
noty Europejskiej. Byų drugim w kolejnoƑci przewodniczČcym Zgromadzenia Europej-
skiej Wspólnoty Wħgla i Stali, protoplasty Parlamentu Europejskiego. Zmarų 19 sierpnia 
1954 r. Obecnie toczy siħ jego proces beatyfi kacyjny.

33 Sten. Prot., 87. Sitzung der XXII. Session am 4. Oktober 1918, s. 4428.
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Urodzeni w 1867 r.: Mannerheim i Pi�sudski

(1917) Moja 30-letnia sųuǏba w armii carskiej dobiegųa koŷca…
(1918) Chyba nikt nie przypuszczaų, Ǐe po tym, jak utworzyųem armiħ z nicze-
go i doprowadziųem […] do zwyciħstwa, dziħki duchowi walki fi ŷskich Ǐoųnierzy 
i umiejħtnoƑci ich ofi cerów oraz poƑwiħceniu, mógųbym podpisywađ siħ pod roz-
kazami wystawionymi przez niemieckČ komisjħ wojskowČ…
(1933) Nie potrzebujemy dųuǏej pytađ, gdzie inni byli 15 lat temu.
(1940) Dopóki armia nie jest pokonana, mamy moǏliwoƑđ dyskutowađ. JeƑli jed-
nak dojdzie do katastrofy militarnej, takiej moǏliwoƑci zostaniemy pozbawieni…

We Wspomnieniach [o Piųsudskim – po spotkaniu w 1932 r.]:
Rezydowaų w Belwederze, maųym paųacu niedaleko Parku Bazienkowskiego, gdzie 
mieƑciųy siħ kiedyƑ koszary Brygady Kawalerii Gwardii. Piųsudski, którego maniery 
byųy bezceremonialne, proste i naturalne, przyjČų mnie w swoim skromnie urzČ-
dzonym biurze, a nasza konwersacja toczyųa siħ wokóų kwesƟ i Rosji, która byųa 
Ǐywotnie interesujČca dla nas obu…

Carl Gustaf Emil Mannerheim

Mannerheim i Piųsudski: rówieƑnicy, urodzeni w 1867 r., utoǏsamiani z odzyskaniem 
niepodlegųej paŷstwowoƑci swych ojczyzn, zdominowani przez sųuǏbħ dla paŷstwa, 
mianowani marszaųkami, zaprowadzajČcy ųad silnČ rħkČ, przy udziale wiernych wojsko-
wych, charakterologicznie skomplikowani, kontrowersyjni w poglČdach i w zachowa-
niach. Czy Carl Gustaf Emil Mannerheim byų Piųsudskim Finlandii? Piųsudski – polskim 
Mannerheimem? KaǏdy z nich kaǏdym po trosze?

Mannerheim i Pi�sudski w drodze do niepodleg�oyci – biografia równoleg�a

Carl Gustaf Emil Mannerheim urodzių siħ 4 czerwca 1867 r. jako potomek osiadųych 
w Finlandii szwedzkich arystokratów o niemieckiej proweniencji. Józef Klemens Piųsud-
ski – 5 grudnia tegoǏ samego roku jako potomek spolonizowanej biaųorusko-litewskiej 
rodziny szlacheckiej o tradycjach powstaŷczych i patriotycznych w poųoǏonym na Wi-
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leŷszczyǍnie Zuųowie. Mannerheim w rodzinnym zamku-paųacu w Louhisaari (Villnäs), 
w parafi i Askainen nieopodal Turku. Piųsudski w podwileŷskim dworze wųaƑcicieli 
rozlegųego, acz nadwyrħǏonego przez carskie represje majČtku. Mannerheim jako ba-
ron1, Piųsudski z sygnetem i rodowym herbem, chođ bez tytuųu. „Urodziųem siħ na wsi, 
w szlacheckiej rodzinie, której czųonkowie […] naleǏeli do rzħdu tych, co niegdyƑ byli 
zwani bene naƟ  et possessionaƟ ” – pisaų o sobie.

Mannerheim od mųodych lat szkolony wojskowo (chođ jako czternastolatek usu-
niħty ze Szkoųy Kadetów w Haminie za niesubordynacjħ). Piųsudski – absolwent wileŷ-
skiego gimnazjum, relegowany z uczelni, niedoszųy medyk z uniwersytetu w Charkowie 
i niedoszųy student uczelni w Dorpacie.

Mannerheim – historycznie potomek niemieckich emigrantów do Szwecji (z okolic 
Hamburga), wychowanek rosyjskiego korpusu kadetów i Ƒwietnie siħ zapowiadajČcy 
ofi cer carskiej armii. Krótkotrwale student uniwersytetu w Helsinkach, póǍniej – sųu-
chacz Mikoųajewskiej Ofi cerskiej Szkoųy Kawalerii w Sankt Petersburgu. Uczestnik eks-
pedycji wojskowych w Azji _rodkowej i na Dalekim Wschodzie. Od 1905 r. puųkownik 
gwardii i dowódca puųku. Uczestnik wojny rosyjsko-japoŷskiej (1904–1905), póǍniej 
szef rosyjskiej misji wojskowej w Chinach (1906–1908). Kilka lat potem mianowany 
– notabene podczas pobytu w Spale – generaųem _wity Cesarza Rosji. Okresowo – do 
rozstania – mČǏ Rosjanki.

Piųsudski – organizator bojówek do walki z carskim zaborcČ, waǏna postađ Orga-
nizacji Bojowej PPS-u, zaƑ po rozųamie w 1906 r. – PPS Frakcji Rewolucyjnej. W latach 
1888–1892 zesųaniec na Syberiħ (w Kiryŷsku nad LenČ i Tuŷce), aktywista Sekcji Litew-
skiej PPS i redaktor naczelny tajnego „Robotnika”. PrzejƑciowo zwolennik koncepcji 
odbudowy paŷstwa polskiego w oparciu o wspóųdziaųanie z Austro-Wħgrami. Nieufny 
wobec Rosji i rewolucjonistów rosyjskich. Zwolennik wykorzystania rewolucji rosyjskich 
i konfl iktu zaborców do wywoųania przez paramilitarne organizacje spiskowe powstania 
narodowego w celu odzyskania niepodlegųoƑci.

Mannerheim od 1911 r. stacjonujČcy w Polsce jako dowódca 13. Wųadymirskiego 
Puųku Dragonów w Miŷsku Mazowieckim2. Potem – dowódca doborowego puųku uųa-
nów w lejbgwardii w Warszawie stacjonujČcego w okolicach warszawskiego Belwede-
ru. ZaprzyjaǍniony z przedstawicielami polskiej arystokracji, w tym – z rodzinČ Zdzisųa-
wa ks. Lubomirskiego i jego Ǐony Marii. Uczestnik I wojny Ƒwiatowej (dowódca korpusu 
kawalerii), awansowany do stopnia generaųa-lejtnanta i generaųa-majora dowodzių pod 
KraƑnikiem na LubelszczyǍnie, potem na Bukowinie3.

Piųsudski – inspirator powoųania ponadpartyjnego ZwiČzku Walki Czynnej, od 1912 r. 
organizator oddziaųów strzeleckich w Galicji (pod berųem Habsburgów) i komendant 
polskiej konspiracji wojskowej. Inicjator nieskutecznej próby polskiego powstania 
w zaborze rosyjskim w sierpniu 1914 r.4 Organizator i dowódca Legionów Polskich. 22 
lipca 1917 r., po odmowie przysiħgi na wiernoƑđ cesarzowi Austro-Wħgier aresztowany 

1 NaƟ onalencyklopedin, t. 13, Höganäs 1994 (hasųo: C. G. E. Mannerheim).
2 T. CieƑlak, Historia Finlandii, Wrocųaw–Warszawa–Kraków 1983, s. 216.
3 Ibidem, s. 27.
4 J. Piųsudski, Pisma. Mowy. Rozkazy, t. 2, Warszawa 1937, s. 223; M. Sokolnicki, J. Piųsudski a zagad-

nienie Rosji, „NiepodlegųoƑđ”, t. 2, Londyn 1930.
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i przez Gdaŷsk i Spandau przewieziony do twierdzy w Magdeburgu, tam internowa-
ny. StČd – mimo odmowy podpisania „lojalki” na rzecz Niemiec po wybuchu rewolucji 
przetransportowany do Berlina, zaƑ z Berlina do Warszawy.

Tu na dworcu powitany przez czųonka Rady Regencyjnej, znajomego Mannerheima, 
Zdzisųawa ks. Lubomirskiego. Od 14 do 22 listopada faktycznie dziaųajČcy jako regent 
Królestwa Polskiego, a po przyjħciu formy republiki, od 22 listopada 1918 r. mianowany 
przez rzČd (Moraczewskiego) Tymczasowym Naczelnikiem Paŷstwa. Od stycznia 1919 r. 
do grudnia 1922 r. z woli Sejmu Ustawodawczego Naczelnik Paŷstwa i Naczelnik Wojska 
Polskiego – w nawiČzaniu do tradycji powstaŷczej, koƑciuszkowskiej. Do czerwca 1923 r. 
minister spraw wojskowych i Generalny Inspektor Sių Zbrojnych.

Mannerheim wytrČcony w armii carskiej z ciČgu awansów przez rewolucjħ lutowČ 
1917 r., ostatecznie pozbawiony w niej perspektyw przez rewolucjħ paǍdziernikowČ, od 
grudnia 1917 r. w ojczystej Finlandii z powierzonym mu przez Senat rzČdzČcy zadaniem 
sformowania armii niepodlegųego paŷstwa5.

Odzyskanie niepodlegųoƑci (6 grudnia 1917 r.)6 otwarųo drogħ ku formowaniu insty-
tucji niepodlegųego paŷstwa oraz fi ŷskich sių zbrojnych. Po okresie poszukiwaŷ facho-
wego dowódcy funkcjħ tħ przewodniczČcy Senatu, Svinhufvud, powierzyų 16 stycznia 
1918 r. Carlowi Mannerheimowi.

Wkrótce po objħciu dowództwa nad armiČ Mannerheim stanČų przed perspektywČ 
wojny domowej. Od poųowy listopada 1917 r. poųudnie Finlandii zdominowaųy lewico-
we oddziaųy zbrojne, nawiČzujČce do tradycji Czerwonej Gwardii z 1905 r. Krħgi pra-
wicowe przystČpiųy do tworzenia formacji samoobrony, nad którymi komendħ objħli 
wychowankowie Szkoųy Kadetów w Haminie oraz ofi cerowie rozwiČzanego w Niem-
czech fi ŷskiego batalionu jegrów. „Biaųe” oddziaųy uzyskaųy pomoc niemieckČ. Z kolei 
oddziaųy „czerwone” wsparcie i uzbrojenie od zrewolucjonizowanych oddziaųów armii 
rosyjskiej7.

W styczniu 1918 r. rozpoczħųy siħ regularne walki miħdzy „biaųymi” wojskami Man-
nerheima a oddziaųami „czerwonych”. Wzmocnieniu sių Mannerheima sprzyjaųa akcja 
rozbrajania garnizonów rosyjskich, ųatwa w warunkach panujČcego rozprzħǏenia. Przy-
sporzyųa Mannerheimowi autorytetu i pomogųa w dozbrojeniu wojska. Senat podpo-
rzČdkowaų mu gwardiħ cywilnČ i powierzyų (27 stycznia 1918 r.) dowództwo caųoƑci sių 
zbrojnych.

RównoczeƑnie powstaųy lewicowe oƑrodki wųadzy: inspirowany przez socjaldemo-
kratów Komitet Ludu Fiŷskiego oraz namiastka rzČdu Fiŷskiej Socjalistycznej Republiki 
Robotników. OƑrodki te nawiČzaųy kontakty z bolszewikami w Rosji z nadziejČ na ich 
pomoc (politycznČ i zbrojnČ).

Wobec zagroǏenia z poųudnia wųadze Finlandii (z peųniČcym obowiČzki przewod-
niczČcego Senatu P. E. Svinhufvudem) podjħųy starania o pomoc niemieckČ. Manner-
heim, byųy ofi cer armii rosyjskiej, z niechħciČ przyjČų te starania. W telegramie do gen. 

5 L. A. PunƟ la, Finlands poliƟ ska historia, 1809–1966, Helsingfors 1972, s. 117–118.
6 J. Nousiainen, The Finnish PoliƟ cal System, Cambridge 1971, s. 145–146.
7 Oddziaųy „czerwonych” przejħųy kontrolħ nad poųudniowymi i poųudniowo-zachodnimi terenami 

Finlandii. Ich ųČczna liczebnoƑđ siħgnħųa 30 tysiħcy Ǐoųnierzy; byųy jednakǏe sųabo skonsolidowane, 
nadto niedostatecznie uzbrojone i wyszkolone.
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Ludendorī a (5 marca 1918 r.) zastrzegų podporzČdkowanie oddziaųów pomocowych 
dowództwu fi nlandzkiemu oraz zobowiČzanie do nieingerowania w wewnħtrzne spra-
wy Finlandii.

Mimo liczebnego wzrostu sių Mannerheima (wskutek wstħpowania do nich byųych 
Ǐoųnierzy armii carskiej opuszczajČcych oddziaųy biaųogwardyjskie), konieczne staųo siħ 
ogųoszenie (18 lutego 1918 r.) powszechnej mobilizacji.

Do krwawych walk miħdzy armiČ Mannerheima a oddziaųami „czerwonych” doszųo 
wczesnČ wiosnČ 1918 r. 6 kwietnia armia Mannerheima (po trzech tygodniach walk) 
opanowaųa zrewolucjonizowane Tampere8.

Wojskowa interwencja niemiecka, prowadzona od marca 1918 r., przyczyniųa siħ 
do pokonania „czerwonych” i zepchniħcia ich na granicħ Rosji. W walkach zginħųo ok. 
12,5 tys. Ǐoųnierzy sių Mannerheima (ok. 18 %), w obozach jenieckich zmarųo ok. 10 tys. 
jeŷców9.

Po wkroczeniu na czele oddziaųów fi ŷskich (w Ƒlad za interweniujČcymi wojskami 
niemieckimi) do Helsinek, Mannerheim niespodziewanie poprosių o dymisjħ z funkcji 
naczelnego dowódcy. Peųne motywy tej decyzji sČ nieznanie i nie zostaųy wyjawione 
w opublikowanych przez póǍniejszego marszaųka pamiħtnikach. Przypuszczenia i spe-
kulacje wskazujČ, z jednej strony, na chħđ zdystansowania siħ przez Mannerheima od 
kajzerowskich Niemiec (motywowanČ rosnČcČ u niego niewiarČ w zwyciħstwo paŷstw 
centralnych). Po wtóre, wysoce prawdopodobne motywy postħpowania Mannerheima 
tkwiČ w licznych rozbieǏnoƑciach miħdzy nim a stojČcym na czele Senatu rzČdzČcym 
P. E. Svinhufvudem10. Svinhufvud optowaų w szczególnoƑci za wojskowym wspóųdzia-
ųaniem Finlandii z Niemcami. RekompensatČ za wojskowe i gospodarcze poparcie 
Niemiec miaųa byđ akceptacja i pomoc Niemiec w realizacji idei Wielkiej Finlandii. 
Svinhufvud opowiadaų siħ nadto za szybkČ rozbudowČ armii fi ŷskiej i korzystaniem 
z pomocy ofi cerów niemieckich w jej szkoleniu. Mannerheim wykazywaų w tym zakre-
sie daleko posuniħtČ ostroǏnoƑđ, a nawet sceptycyzm.

RozbieǏnoƑciom towarzyszyųy spory polityczno-militarne o przynaleǏnoƑđ kilku te-
rytoriów: Wysp Alandzkich (zamieszkaųych przez ludnoƑđ szwedzkojħzycznČ, optujČcČ 
za zwiČzkami ze SzwecjČ) oraz Karelii (zamieszkaųej gųównie przez ludnoƑđ fi ŷskČ, przy 
odrħbnoƑciach jħzykowych i wyznaniowych, z powodu dominacji prawosųawia). Man-
nerheim opowiedziaų siħ za przyųČczeniem Karelii do Finlandii. GorČcym zwolennikiem 
tej idei byų równieǏ P. E. Svinhufvud (liczČcy na pomoc ze strony Niemiec). Natomiast 
wųadze Rosji porewolucyjnej nie dopuszczaųy zgody na przyųČczeniem Karelii do paŷ-
stwa fi ŷskiego.

Opcja proniemiecka przeforsowaųa zrazu zamiar nadania Finlandii formy monarchii, 
z zaproszeniem na jej tron najpierw syna cesarza Niemiec, Oskara, a po odmowie ce-

8 W walkach zginħųo ok. 13 tys. osób; dalsze tysiČce ofi ar zmarųo z gųodu i wycieŷczenia w obozach 
jenieckich.

9 L. A. PunƟ la, Finlands poliƟ ska historia… Wedųug szacunków Viljo Rasila, bezpoƑrednio w wojnie 
domowej 1918 r. zginħųy 26 064 osoby, z czego 20 567 „czerwonych”, 4778 „biaųych” i 719 ludnoƑci 
cywilnej (lub bez identyfi kacji przynaleǏnoƑci wojskowej).

10 A. M. Duszyŷska, Carl Gustaf Emil Mannerheim (biografi a Mannerheima), portal: Aurinko.net.pl, 
www.aurinko.net.pl/kompendium/znani-fi nowie/biografi a-mannerheima.html.
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sarza – ksiħcia Fryderyka Karola Heskiego, powinowatego rodziny cesarskiej. Delegacja 
parlamentu fi ŷskiego przywiozųa tħ ofertħ do Niemiec na kilka dni przed kapitulacjČ11. 
Klħska Niemiec pokrzyǏowaųa te plany, zaƑ Fryderyk Karol zrzekų siħ aspiracji do tronu 
Finlandii (14 grudnia 1918 r.).

Zaoferowanie tronu Finlandii Fryderykowi Karolowi Heskiemu wywoųaųo ostrČ ne-
gatywnČ reakcjħ gųównych paŷstw ententy. Francja cofnħųa dokonane juǏ uznanie nie-
podlegųoƑci Finlandii, zaƑ Wielka Brytania i Stany Zjednoczone opóǍniųy uznanie paŷ-
stwa fi ŷskiego. Wobec klħski paŷstw centralnych Svinhufvud, peųniČcy (po rezygnacji 
Fryderyka Heskiego) funkcjħ regenta, podjČų inicjatywħ skierowania gen. Mannerheima 
w misji dyplomatycznej do Francji i Wielkiej Brytanii z zamiarem „odzyskania” zaufania 
tych paŷstw. Mannerheim zaaprobowaų pomysų odbudowy stosunków z paŷstwami en-
tenty, krytycznie natomiast ocenių zasady wspóųpracy z Niemcami. Przyczynių siħ w ten 
sposób do rezygnacji przez Svinhufvuda z funkcji regenta12. Nowy skųad Senatu powie-
rzyų obowiČzki regenta Mannerheimowi.

Na ziemiach polskich paŷstwa centralne podjħųy próbħ ratowania swych wpųywów 
przez powoųanie Rady Regencyjnej. W niemieckich kalkulacjach powstanie paŷstwa 
polskiego (do czego mógų przyczyniđ siħ Piųsudski) miaųo zapobiec poųČczeniu rewolucji 
niemieckiej z bolszewickČ. Piųsudski, typowany zrazu (przez Radħ RegencyjnČ) na mini-
stra spraw wojskowych w gabinecie Józefa _nieǏyŷskiego, mógų podreperowađ presƟ Ǐ 
maųo popularnej Rady i utworzonego pod jej egidČ rzČdu13.

Pierwotne plany musiaųy byđ skorygowane pod wpųywem wydarzeŷ, w tym zwųasz-
cza oznak zbliǏajČcej siħ klħski paŷstw centralnych. Rada Regencyjna (chcČc zachowađ 
swój wpųyw na zmieniajČcČ siħ sytuacjħ) powierzyųa Piųsudskiemu funkcjħ Tymczaso-
wego Naczelnika Paŷstwa14. ZaǏegnane zostaųo niebezpieczeŷstwo dwuwųadzy w re-
prezentowaniu Rzeczpospolitej na paryskiej konferencji w sprawie powojennego ųadu 
w Europie. Udzielenie Komitetowi Narodowemu Polskiemu peųnomocnictw do repre-
zentowania Polski i podjħcie kontaktów z R. Dmowskim w sprawie sprowadzenia do 
kraju dziaųajČcej we Francji „bųħkitnej armii” gen. Józefa Hallera Ƒwiadczyųo o stawianiu 
przez Naczelnika interesu narodowego przed ambicjČ politycznej dominacji. Ofensywa 
na Litwħ (po nieudanej próbie ustanowienia rzČdu Wielkiego Ksiħstwa pod przewod-
nictwem Michaųa Romera) oraz skierowana przeciw bolszewickiej Rosji wspóųpraca 
z atamanem Semenem PetlurČ na Ukrainie, miaųy z kolei umocniđ wschodniČ fl ankħ 
odrodzonej Rzeczpospolitej, pomóc utworzeniu przyjaznej Polsce niepodlegųej Ukrainy 
przeddnieprzaŷskiej, a w dalszej kolejnoƑci sprzyjađ powstaniu kordonu paŷstw oddzie-
lajČcych RzeczpospolitČ od bolszewickiej Rosji15.

11 W. Froese, Historia paŷstw i narodów Morza Baųtyckiego, Warszawa 2007, s. 265.
12 Rezygnacjħ tħ zųoǏyų Svinhufvud 10 grudnia 1918 r. Por. Finland. Facts and Figures, Helsinki 1979, 

s. 42–43.
13 A. Micewski, W cieniu marszaųka Piųsudskiego, Warszawa 1969, s. 29.
14 J. Czajowski, J. M. Majchrowski, Sylwetki polityków Drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 1987, s. 71.
15 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972, s. 18–19; zob. teǏ: J. Sieradz-

ki, BiaųowieǏa i Mikaszewicze. Mity i prawdy, Warszawa 1959, s. 42; P. Bossowski, Stosunki polsko-
-litewskie w latach 1918–1920, Warszawa 1966, s. 22 i nast.
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Autorytet wspierany si�� – Mannerheima i Pi�sudskiego 
wp�yw na funkcjonowanie paÍstwa

W okresie prac nad Aktem o Formie RzČdu – konstytucjČ niepodlegųej Finlandii, 
Mannerheim opowiadaų siħ za nadaniem paŷstwu formy monarchii oraz za wzmoc-
nionČ pozycjČ gųowy paŷstwa. Przewagħ w Komisji Konstytucyjnej (kierowanej przez 
K. J. Ståhlberga) zdobyli jednakǏe zwolennicy republiki. Komisja ukoŷczyųa swe pracħ 
w maju 1919 r.16 Eduskunta aprobowaųa projekt z czerwca 1919 r.; 17 lipca Akt o For-
mie RzČdu zostaų podpisany i proklamowany przez Mannerheima jako tymczasowego 
regenta Finlandii.

Wedle ustanowionej konstytucji gųowČ paŷstwa byų prezydent wybierany w wybo-
rach powszechnych i poƑrednich (przez specjalne kolegium elektów).

Skomplikowana sytuacja spoųeczno-polityczna, brak ustawowo okreƑlonego trybu 
wyboru elektorów17 (w wyborach powszechnych), jak teǏ procedury funkcjonowania 
kolegium sprawiųy, Ǐe pierwszego prezydenta Finlandii miaųa wybrađ – na zasadzie wy-
jČtku – Eduskunta (parlament). Kandydatura Mannerheima zostaųa zgųoszona, niemniej 
w gųosowaniu parlamentarnym przegraų on rywalizacjħ z przewodniczČcym Komisji 
Konstytucyjnej, prof. Kaarlo Juho Ståhlbergiem18. UraǏony przegranČ podpisaų – jako 
regent – tekst konstytucji. Nastħpnie (25 lipca 1919 r.) wycofaų siħ z czynnego Ǐycia 
politycznego.

W kolejnych latach – podobnie jak Piųsudski po zųoǏeniu funkcji Naczelnika Paŷstwa 
– Mannerheim nie uczestniczyų w czynnym Ǐyciu politycznym. Zachowywaų jednak licz-
ne wpųywy. Nie znikų z areny publicznej, biorČc udziaų w pracach organizacji spoųecznych 
(w tym przede wszystkim – fi ŷskiego Czerwonego KrzyǏa).

Przed kolejnym wyzwaniem politycznym stanČų w 1920 r. W warunkach napiħcia, 
zapoczČtkowanego demonstracjČ mųodzieǏówki socjalistycznej w Lapua (23 listopa-
da 1929 r.) i ostrej reakcji przeciwników lewicy z konserwatywno-zachowawczego, 
autorytarnego ruchu lappowców Finlandia stanħųa u wrót kryzysu. Kraj ogarniħty zostaų 
potyczkami lappowców ze zwolennikami lewicy, Ci pierwsi domagali siħ rozpisania no-
wych wyborów, zniesienia proporcjonalnego podziaųu mandatów oraz poųČczenia parƟ i 
prawicowych i eliminacji komunizujČcej lewicy.

Mannerheim otrzymaų ofertħ powrotu do czynnego Ǐycia publicznego i przyjħcia 
wųadzy dyktatorskiej. Ofertħ tħ jednak zrazu odrzucių. W lipcu 1930 r. powoųany zostaų 
„rzČd silnej rħki” P. E. Svinhufvuda. Kadencja prezydencka atakowanego przez lap-
powców K. J. Ståhlberga dobiegųa koŷca. Nowym prezydentem zostaų konserwatysta 
P. E. Svinhufvud19. Zwrócių siħ do Mannerheima o powrót do czynnej sųuǏby paŷstwo-

16 J. Osiŷski, Wstħp, [w:] Konstytucja Finlandii, Warszawa 1997, s. 23.
17 Ustawa o wyborze elektorów uchwalona zostaųa dopiero 19 grudnia 1924 r., ustawa o okrħgach wy-

borczych i liczbie elektorów – 4 lipca 1924 r. 22 lutego 1924 r. uchwalona zostaųa natomiast ustawa 
o wyborze prezydenta Republiki.

18 W ostatecznym gųosowaniu na K. J. Ståhlberga gųosowaųo 143 deputowanych z ParƟ i Socjaldemo-
kratycznej, Unii Agrariuszy oraz Narodowej ParƟ i Postħpowej (konserwatystów).

19 K. J. Ståhlberg uzyskaų w gųosowaniu 149 gųosów elektorskich; 151 gųosów padųo na zwyciħzcħ, 
P. E. Svinhufvuda.
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wej, mianujČc go (w 1931 r.) przewodniczČcym Rady Obrony Paŷstwa (stanowisko to 
Mannerheim peųnių do 1939 r.). W 1933 r. Mannerheim zostaų pierwszym (i jedynym 
w niepodlegųej Finlandii) marszaųkiem (polnym). Pomysų tej nominacji pojawių siħ juǏ 
w 1928 r. Zostaų jednak porzucony przez urzħdujČcego wówczas prezydenta, Lauri Re-
landera. Rangħ Marszaųka Finlandii uzyskaų Mannerheim w 1940 r.

W warunkach napiħđ wewnħtrznych oraz wysiųków rzČdu i prezydenta, obliczonych 
na zaprowadzenie porzČdku (zwųaszcza po tzw. wypadkach w Mäntsälä, w 1932 r.)20, 
Mannerheim skoncentrowaų siħ na reorganizacji i dozbrojeniu armii, co zapewniųo jej 
znacznČ skutecznoƑđ w przyszųych dziaųaniach wojennych. Z jego inicjatywy powstaų 
pas umocnieŷ na przesmyku karelskim, tzw. linia Mannerheima21, majČcy sųuǏyđ ochro-
nie terytorium Finlandii przed roszczeniami jej wzrastajČcego w siųħ poųudniowego 
sČsiada.

Ostatnia dekada �ycia

Józef Piųsudski, od 19 marca 1920 r. Marszaųek Polski, zmarų 12 maja 1935 r., w rocznicħ 
zamachu majowego. RówieƑnik Marszaųka, Carl Gustaf Mannerheim przeǏyų go o lat 16. 
Zakoŷczyų Ǐycie 28 stycznia 1951 r. w szwajcarskiej Lozannie.

Dla obu marszaųków ostatnie lata Ǐycia upųynħųy jako kombinacja okresów aktyw-
noƑci publicznej i usuwania siħ na margines. Sekwencja tych okresów ksztaųtowaųa siħ 
dla równolatków odrħbnie. Piųsudski, po zmiennych (w skutecznoƑci) próbach ksztaųto-
wania rzČdów oraz polityki wųadz Rzeczpospolitej oraz po zaprzestaniu peųnienia funk-
cji Naczelnika Paŷstwa od 14 grudnia 1922 r. usunČų siħ w zacisze Sulejówka. Pozostaų 
wszakǏe uwaǏnym i krytycznym obserwatorem funkcjonowania paŷstwa.

Mannerheim aktywny w armii przez piħtnastolecie 1931–1946, w latach 1945–1946 
podjČų obowiČzki prezydenta, z funkcji tej ustħpujČc w 1946 r.

Piųsudski powrócių do gry, stajČc na czele majowego przewrotu w 1926 r. Doprowa-
dzių do ustČpienia konstytucyjnego prezydenta (dawnego towarzysza z niepodlegųoƑcio-
wej konspiracji) i konstytucyjnego rzČdu, nie przyjČų jednak prezydentury z wyboru.

Mannerheim skupių siħ na obronie integralnoƑci terytorium Finlandii przed eks-
pansjČ zewnħtrznČ w dwóch kolejnych odsųonach wojny z ZSRR: zimowej (1939–1940) 
i kontynuacyjnej (1941–1944). PrzyjČų teǏ prezydenturħ z wyboru, by – w nowych uwa-
runkowaniach geopolitycznych – jako 79-latek – dobrowolnie ustČpiđ z urzħdu.

Krytycyzm wobec biegu spraw publicznych, „sejmowųadztwa” i „partyjniactwa” 
oraz wsparcie wiernej kadry legionowej skųoniųy Piųsudskiego do zmiany wųadz dla – 
jego zdaniem – „sanowania” systemu rzČdów. W realizacji zamachu autorytet Marszaų-

20 Doszųo tam do rozbicia zebrania miejscowej organizacji socjaldemokratów przez oddziaųy lappow-
ców. Prezydent postawių w pogotowie policjħ i wojsko i nakazaų lotnictwu przeprowadzenie lotów 
ostrzegawczych nad Mäntsälä, po czym zmusių uczestników buntu od poddania siħ. IroniČ losu byųo 
skazane uczestników akcji na podstawie antykomunistycznych ustaw wyjČtkowych, których byli 
zwolennikami. Zob. T. CieƑlak, Historia Finlandii…, s. 252.

21 J. �mudzki, Finlandia w polityce mocarstw 1939–1944, PrzemyƑl 1998, s. 14.
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ka, potwierdzony gųosowaniem przez parlament22, zostaų wsparty siųČ. Wybór 31 maja 
1926 r. na urzČd prezydenta – przez Piųsudskiego odrzucony (byđ moǏe – z powodu nie-
dostatecznych prerogatyw urzħdu), oznaczaų de facto legalizacjħ dokonanego zamachu. 
Kolejnym potwierdzeniem akceptacji byųo powierzenie prezydentury protegowanemu 
Piųsudskiego, Ignacemu MoƑcickiemu.

* * *

OstatniČ dekadħ Ǐycia Piųsudskiego zdominowaųa rola „mentora spoza kulis”. Na udziaų 
w czynnym Ǐyciu publicznym pozwalaųa mu nadto funkcja Generalnego Inspektora Sių 
Zbrojnych23 oraz – okresowo – ministra spraw wojskowych. Dwukrotnie (1926–1928, 
1930) przypadųa mu takǏe w udziale funkcja premiera. Zakulisowo pociČgaų za cugle 
polityki zagranicznej (realizowanej w koŷcowej fazie przez zaufanego ministra Becka) 
i sterowaų obronnČ. WystČpių jako zwolennik zawarcia paktów o nieagresji z ZSRR 
(1932 r.) i Niemcami (1934 r.); architekt polityki „równego dystansu”. Od 1932 r. z powo-
du kųopotów ze zdrowiem byų juǏ mniej czynny w Ǐyciu publicznym, ale wspierany i wy-
rħczany przez zaufanych: J. Becka (sprawy zagraniczne) i W. Sųawka (sprawy krajowe).

Mannerheim od 1931 r. byų nieodmiennie czynny w roli przewodniczČcego Rady 
Obrony Paŷstwa. Skoncentrowany na sprawach armii (bliskich takǏe Piųsudskiemu), po-
strzeganych okiem zawodowego ofi cera i dowódcy polowego, mniej – polityka. StČd 
widoczna jest troska o sprawnoƑđ oddziaųów i ich wyszkolenie bojowe, o wyposaǏenie 
w sprzħt dostosowany do surowych warunków póųnocnego wschodu Europy, o budo-
wħ umocnieŷ na granicy poųudniowej.

Analogie i ró�nice

Polska i Finlandia odzyskaųy niepodlegųoƑđ przez splot wydarzeŷ u schyųku I wojny. Od-
rodziųy toǏsamoƑđ i odrħbnoƑđ paŷstwowČ. W Polsce ten przeųom fi rmuje nazwisko 
Piųsudskiego, przy trwajČcych sporach o wkųad innych osób24. W Finlandii bliski wspóų-
pracownik napisaų o Mannerheimie: „bez jego umiejħtnoƑci przywódczych i bez sta-
nowczoƑci i siųy jego woli, nasi ludzie nie staliby w miejscu, w którym stojČ teraz na 
swojej wųasnej ziemi, jako naród pomiħdzy narodami”25.

22 23 czerwca 1923 r. Sejm przyjČų uchwaųħ, Ǐe „Marszaųek Józef Piųsudski jako Naczelnik Paŷstwa 
i Naczelny Wódz zasųuǏyų siħ Narodowi”.

23 Funkcjħ tħ peųnių marszaųek Piųsudski od sierpnia 1926 r. Premierem byų dwukrotnie: w okresie od 
paǍdziernika 1926 r. do czerwca 1928 r. i ponownie, juǏ krócej, do sierpnia do grudnia 1930.

24 J. Czajowski, J. M. Majchrowski, Od autorów, [w:] Sylwetki polityków Drugiej Rzeczpospolitej…, 
s. 5–6.

25 A. E. Heinrichs, Mannerheim Suomen kohtaloissa (Mannerheim a losy Finlandii), t. 1–2, Helsin-
ki 1958. Gen. Axel Erik Heinrichs (1890–1965) byų znanym fi ŷskim dziennikarzem, a nastħpnie 
uczestnikiem walk w 1918 r. w szeregach Gwardii Cywilnej (m.in. o Tampere i Vyborg), wyǏszym 
zawodowym ofi cerem armii fi ŷskiej, szefem sztabu generalnego i dowódcČ armii na froncie karel-
skim w latach 1941–1944. Jako jedyny zostaų odznaczony przez Mannerheima KrzyǏem Manner-
heima I klasy. W 1945 r. zastČpių Mannerheima na stanowisku gųównodowodzČcego armii. Wkrót-
ce podaų siħ do dymisji i usunČų z Ǐycia publicznego.
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W drodze do niepodlegųoƑci i przy jej utrwaleniu Mannerheim i Piųsudski odegrali 
rolħ paralelnČ. RównieǏ jako przywódcy w obronie odrodzonej paŷstwowoƑci. Man-
nerheim na czele Gwardii Cywilnej walczČcej z resztkami wojsk rosyjskich i oddziaųami 
Gwardii Czerwonej w 1918 r. Piųsudski jako Wódz Naczelny w wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r., Mannerheim jako sceptyk wobec idei wspóųdziaųania z Niemcami u progu 
uzyskanej niepodlegųoƑci. Niechħtny pobytowi wojsk niemieckich na terytorium Finlan-
dii. Napisaų w swych pamiħtnikach:

Chyba nikt nie przypuszczaų, Ǐe po tym jak utworzyųem armiħ z niczego i doprowadzi-
ųem praktycznie niewyszkolone, Ǎle uzbrojone, prawie niewyposaǏone wojsko do zwyciħ-
stwa, osiČgniħtego dziħki duchowi walki fi ŷskich Ǐoųnierzy i umiejħtnoƑci ich ofi cerów oraz 
poƑwiħceniu, mógųbym podpisađ siħ pod rozkazami wystawionymi przez niemieckČ komisjħ 
wojskowČ.

I, mimo woli, sprzymierzeniec Niemiec.
Mennerheim i Piųsudski. Obaj – jak wspomniano – równolatkowie, urodzeni pod 

berųem Romanowów. Wųadczy i krnČbrni, od wczesnej mųodoƑci niespokojnego ducha 
(co poƑwiadczajČ usuniħcie Mannerheima ze Szkoųy Kadetów w Hamina, kųopoty Pių-
sudskiego na studiach w Charkowie, aresztowanie i zsyųka na Sybir). Obaj z inklinacjami 
ku wojsku, u Mannerheima – jako zawodowego (i wysoce utalentowanego) ofi cera, 
u Piųsudskiego – wojskowego samouka i praktyka, z samotniczo wyrozumowanČ kon-
cepcjČ paramilitarnej konspiracji.

Obaj sceptyczni wobec parƟ i i ich gry politycznej. Mannerheim – takǏe jako prze-
grany w wyborach o pierwszČ prezydenturħ Finlandii. Jako okresowy – z wyboru – emi-
grant polityczny (do Szwecji) i krytyk niestabilnych rzČdów z lat 20. XX w. Piųsudski jako 
wewnħtrzny emigrant (do Sulejówka), krytyk „sejmowųadztwa” i „partyjniactwa”, sym-
bol zmian majowych z 1926 r. i „sanacji” Rzeczypospolitej. Promotor noweli sierpnio-
wej i zmian konstytucyjnych 1935 r.

Piųsudski, rówieƑnik Mannerheima doǏyų roku 1935. Los oszczħdzių mu doƑwiadczeŷ 
II wojny Ƒwiatowej i wojennej weryfi kacji jego koncepcji: strategicznej, zagranicznej, 
obronnej. Weryfi kacji gorzkiej.

ZagroǏenie nowČ wojnČ – Ƒwiatowym konfl iktem – Mannerheim, czujny obserwa-
tor procesu zbrojeŷ, dostrzegų w 1936 r. w chwili ataku Wųoch na Abisyniħ i konfl iktu 
w Hiszpanii. JuǏ w 1938 r. kierowana przez niego Rada Obrony przedųoǏyųa raport 
o przygotowaniu kraju do obrony granic. Mimo dwukrotnej (nieprzyjħtej) rezygnacji 
z funkcji PrzewodniczČcego Rady Obrony, stanČų – jako 72-latek – przed kolejnym te-
stem. W dniu ataku radzieckiego na Finlandiħ, 30 listopada 1939 r., napisaų „Ten konfl ikt 
jest niczym innym, jak kontynuacjČ i koŷcowym aktem wojny o niepodlegųoƑđ. Walczy-
my za nasze domy, naszČ wiarħ i nasz kraj”.

Umocnienia na linii Mannerheima zatrzymaųy ofensywħ radzieckČ. Zwyciħstwo 
wojsk fi ŷskich pod Tolvajärvi podniosųo morale armii. Pozwoliųo na przejƑcie do kontr-
ofensywy. Wobec przewagi wojsk radzieckich – w obawie przed wyniszczeniem armii 
– Mannerheim zaaprobowaų, nie bez wahania, podjħcie rokowaŷ. Doprowadziųy one do 
zawarcia niekorzystnego dla Finlandii – i nietrwaųego – pokoju.

Do wznowienia konfl iktu, okreƑlanego mianem „wojny kontynuacyjnej” doszųo 
z chwilČ agresji niemieckiej na ZSRR w czerwcu 1941 r. Mannerheim dČǏyų do unikania 
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konfl iktu z radzieckim sČsiadem oraz do traktowania tej wojny jako wspólnej akcji nie-
miecko-fi ŷskiej. Celem minimum byųo odzyskanie terenów utraconych po wojnie zimo-
wej w 1940 r., celem Ƒmielszym – przyųČczenie Wschodniej Karelii.

Próby niemieckie (przy osobistym udziale Hitlera) zachħcenia Finów do ataku na Le-
ningrad oraz na waǏnČ strategicznie kolej murmaŷskČ nie uzyskaųy juǏ czynnej aprobaty 
fi ŷskiego marszaųka. Zwrot w ofensywie niemieckiej w lutym 1943 r. skųonių Mannerhei-
ma i wųadze fi ŷskie do podjħcia dyskretnych prób wyjƑcia z wojny. 2 wrzeƑnia 1944 r. 
Mannerheim – juǏ jako nowo wybrany prezydent Finlandii – depeszowaų do Hitlera:

KoniecznoƑđ ratowania mojego narodu czyni moim obowiČzkiem znalezienie wyjƑcia 
z konfl iktu. My Finowie jesteƑmy fi zycznie niezdolni do kontynuacji wojny […]. Pragnħ uwy-
datniđ, Ǐe Niemcy bħdČ Ǐyđ, nawet jeƑli los nie doprowadzi Waszej armii do zwyciħstwa. Nikt 
nie da mi takiego zapewnienia w odniesieniu do Finlandii […]. UwaǏam za mój obowiČzek 
wyprowadziđ moich ludzi z wojny26.

4 marca 1946 r. 79-letni marszaųek – wobec pogarszajČcego siħ zdrowia – zgųosių 
rezygnacjħ z prezydentury. Zmarų po 5 latach, w 1951 r. podczas kuracji w szwajcarskiej 
Lozannie. Niechħđ do politycznych kųótni i zakulisowych przetargów partyjnych zbliǏaųa 
Mannerheima i Piųsudskiego. JuǏ wkrótce po walkach 1918 r. wzywaų do pojednania, 
zaƑ przemawiajČc w rocznicħ odzyskania niepodlegųoƑci w 1933 r., stwierdzaų: „Nie po-
trzebujemy dųuǏej pytađ, gdzie inni byli 15 lat temu”. Sųowa te wspóųbrzmiČ z odezwČ 
Piųsudskiego z 22 maja 1926 r., bezpoƑrednio po przewrocie majowym.

W ostatnim rozkazie dziennym, po zakoŷczeniu wojny kontynuacyjnej (31 grudnia 
1945 r.) pisaų:

Teraz musimy stanČđ twarzČ w twarz z wieloma problemami […] my Finowie musimy 
pokazađ nieprzerwanie nasze zdolnoƑci, które w przeszųoƑci byųy naszymi siųami: jednoƑđ 
i opanowanie.

KomentujČc zaƑ we Wspomnieniach wydarzenia 1918 r., podkreƑlaų: „Byųo caųkiem 
jasne, Ǐe nasza pozycja jako niepodlegųego paŷstwa nie bħdzie ųatwa. To wymagaųo sil-
nego rzČdu, wewnħtrznej jednoƑci i efektywnej obrony”. JuǏ jako byųy prezydent, z per-
spektywy lat i szwajcarskiego oddalenia, dodawaų: „brak jednoƑci wewnČtrz wųasnych 
szeregów gųħbiej rani niǏ miecz nieprzyjaciela”.

Biografowie Piųsudskiego zwykli akcentowađ introwertyzm, samotnoƑđ i narastajČ-
ce rozgoryczenie. RównieǏ w tym byų bliski Mannerheimowi. Mimo speųnienia zasad-
niczego z celów Ǐycia: niepodlegųoƑci paŷstwowo odrodzonych ojczyzn, rozczarowani 
codziennoƑciČ usuwali siħ w cieŷ. Towarzyszyųo im dojmujČce odczucie niepeųnego zro-
zumienia intencji, upųywu czasu, upadku sių i narastajČcego osamotnienia.

W sali Malinowej Hotelu Bristol, 3 lipca 1923 r., przed udaniem siħ do Sulejówka, 
Piųsudski powiedziaų:

Czy na polu bitew, czy w spokojnej pracy w Belwederze […] cieŷ […] niedostħpny koųo 
mnie Ƒcigaų mnie i przeƑladowaų. Zapluty, potworny karzeų na krzywych nóǏkach, wypluwajČ-
cy swojČ brudnČ duszħ…

26 Depesza C. G. Mannerheima do A. Hitlera z 2 wrzeƑnia 1944 r. (po zerwaniu z Niemcami stosunków 
dyplomatycznych). Cyt. za: A. Duszyŷska, Carl Gustaf Emil…



Urodzeni w 1867 r.: Mannerheim i Pi�sudski

Mannerheim w jesieni 1944 r. po podpisaniu przez rzČd Finlandii niekorzystnego 
pokoju w Moskwie, skarǏyų siħ w liƑcie do swej siostry Evy: „Jest Ǎle. Moje skrzydųa 
opadajČ”. W odróǏnieniu jednak od Piųsudskiego, sprawców rozgoryczenia dosadnie nie 
okreƑlaų. Karųów w otoczeniu nie odnajdywaų. CzyǏ byų to tylko przejaw – odnotowane-
go z melancholiČ przez Mariħ ZdzisųawowČ LubomirskČ (we wspomnieniach z balów) 
– braku „nieszczħsnego uroku sųowiaŷskiego: uroku wylewnoƑci”? PowƑciČgliwoƑci 
w sųowach carskiego wywiadowcy? Kurtuazji szwedzkiego barona? MoǏe zaƑ – co naj-
bardziej prawdopodobne – zwykųego fi ŷskiego pragmatyzmu?
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Z dziejów wyst�pieÍ anty�ydowskich we Lwowie 

w okresie miÆdzywojennym

W 1910 r. ludnoƑđ Wschodniej Galicji liczyųa 5 317 158 osób, w tym 659 706 �ydów, to 
znaczy 12,4% caųoƑci. W samym Lwowie, stolicy tej prowincji, duǏČ czħƑđ spoųeczno-
Ƒci takǏe stanowili �ydzi. Wedųug austriackiego rejestru z 1910 r. miasto zamieszkiwaųo 
57 tys. �ydów, czyli stanowili oni 28% ogóųu mieszkaŷców1. Oznaczaųo to, Ǐe Galicja 
Wschodnia byųa wtedy najwiħkszym skupiskiem ludnoƑci Ǐydowskiej w Europie2.

Przyrost ludnoƑci Ǐydowskiej byų jednak hamowany przez nastħpujČce czynniki: emi-
gracja (do wszystkich habsburskich krajów koronnych), Niemiec i USA oraz asymilacja 
zarówno niemiecka, jak i polska3. PiszČc o tej ostatniej, wspomnieđ trzeba, Ǐe w koŷcu 
XIX w. byų to juǏ silny, powaǏny prČd w spoųeczeŷstwie Ǐydowskim. W tym okresie bo-
wiem, kiedy wųadze Austro-Wħgier rozszerzyųy w znaczČcy sposób autonomiħ Galicji, 
zaczČų siħ okres „polonizacji”. Zasymilowana inteligencja Ǐydowska Lwowa, szczególnie 
wiČǏČca swój los z AustriČ i kulturČ niemieckČ, stopniowo od niej odchodziųa i coraz 
bardziej skųaniaųa siħ do uczestniczenia w Ǐyciu polskiego spoųeczeŷstwa i jego kulturze. 
Mowa tu o inteligencji Lwowa, bo w mniejszych miejscowoƑciach Galicji Wschodniej 
wpųywy polskiej kultury i spoųecznoƑci byųy sųabsze, zaƑ utrzymywaųa siħ Ǐydowska kul-
tura i tradycja4.

JednoczeƑnie jednak waǏnym elementem we wspóųǏyciu obu tych spoųecznoƑci, 
polskiej i Ǐydowskiej, byų fakt, Ǐe Lwów, stolica Galicja Wschodniej, byų zarazem gųów-

1 W. Mieųamied, Jewrei wo Lwowie (XIII – pierwaja poųowina XX wieka). SobyƟ ja, obszcziestwo, ludi, 
Lvov 1994, s. 111; K. Zamorski (Informator statystyczny do dziejów spoųeczno-gospodarczych Gali-
cji, Kraków–Warszawa 1989, s. 88) podaje, Ǐe ludnoƑđ wyznania mojǏeszowego stanowiųa w Galicji 
Wschodniej 12,35%, a rzymskokatoliccy 25,29%.

2 G. Bukomski, C. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraiŷska 1918–1919. Dziaųania bojowe – aspekty 
polityczne – kalendarium, Koszalin–Warszawa 1994, s. 81.

3 Najnowsze dzieje �ydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, 
s. 88–91.

4 E. Jones, �ydzi Lwowa w okresie okupacji 1939–1945, BódǍ 1999, s. 12.
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nČ siedzibČ obozu narodowego i jego dziaųaczy na ziemiach polskich. W regionie tym 
rozwijaųy siħ zresztČ w tym czasie trzy nacjonalizmy: polski, ukraiŷski i Ǐydowski – ten 
ostatni w postaci ruchu syjonistycznego. Przy tym gųównym przeciwnikiem ukraiŷskie-
go i w mniejszym stopniu Ǐydowskiego byų nacjonalizm polski. We Lwowie ukazywaų siħ 
„PrzeglČd Wszechpolski”, dziaųali najwybitniejsi przedstawiciele tego obozu polityczne-
go na czele z Romanem Dmowskim, Janem Ludwikiem Popųawskim, Zygmuntem Balic-
kim, Stanisųawem Grabskim i Stanisųawem GųČbiŷskim. Za szczególnie niebezpiecznych 
przeciwników uwaǏali socjalistów oraz nacjonalistów ukraiŷskich, natomiast mniej 
uwagi poƑwiħcali �ydom i nacjonalizmowi Ǐydowskiemu. Potem, po I wojnie Ƒwiatowej, 
sytuacja ta ulegųa zmianie5.

NarastajČcy antysemityzm, takǏe ze strony ukraiŷskiej, spotħgowaų proces migra-
cji �ydów z Galicji Wschodniej. W latach 1881–1914 wyjechaųo z niej okoųo 350 tys. 
�ydów6. W ostatnich latach XIX w. wƑród spoųecznoƑci Ǐydowskiej pojawių siħ jeszcze 
jeden nurt polityczny – syjonizm. Do pierwszych czoųowych dziaųaczy naleǏeli Abraham 
Ozjasz Thon, Markus Braude i Alfred Nossig. O sile ruchu syjonistycznego w owym cza-
sie najlepiej Ƒwiadczy fakt, Ǐe w wyborach do parlamentu austriackiego w 1907 r. w Ga-
licji syjoniƑci uzyskali trzy mandaty, zresztČ w sojuszu z narodowcami ukraiŷskimi. Objħli 
je Henryk Gabel, Adolf Stand i Artur Mahler. W ten sposób syjoniƑci stanħli twardČ nogČ 
na scenie politycznej i nie zeszli z niej do koŷca istnienia spoųecznoƑci Ǐydowskiej w Ga-
licji, odgrywajČc w niej coraz wiħkszČ rolħ7. W Galicji powstawaųy w ostatniej dekadzie 
XIX w. i pierwszej dekadzie XX w. pierwsze Ǐydowskie parƟ e socjalistyczne, na czele 
z Bundem, ale ostatecznie nie odegraųy one wiħkszej roli8.

Kilka uwag naleǏy tu poƑwiħciđ takǏe problematyce liczebnoƑci poszczególnych na-
rodowoƑci Galicji Wschodniej w okresie póǍniejszym. Bardziej szczegóųowe dane podaų 
w swojej cennej, niedawno wydanej pracy Grzegorz Hryciuk. PrzedstawiajČ siħ one na-
stħpujČco w odniesieniu do 1931 r., kiedy to zostaų przeprowadzony spis powszechny:

ludnoƑđ polska wedųug jħzyka 1 859 124
wedųug wyznania 1 347 978
ludnoƑđ ukraiŷska wedųug jħzyka 2 494 821
wedųug wyznania 2 847 844
ludnoƑđ Ǐydowska wedųug jħzyka 337 278
wedųug wyznania 490 459
ludnoƑđ niemiecka wedųug jħzyka 30 611
wedųug wyznania 28 1229.

5 A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 522–523.
6 I. SmolƑkyj, Orientacje polityczne �ydów galicyjskich w drugiej poųowie XIX i na poczČtku XX w., [w:] 
_wiat nie poǏegnany. �ydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, 
red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 2004, s. 215–216.

7 G. Mazur, �ycie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939, Kraków 2007, s. 67–68; J. Walicki, Ruch sy-
jonistyczny w Polsce w latach 1926–1930, BódǍ 2005, s. 29–30; Najnowsze dzieje �ydów…, s. 97–99; 
J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeŷskim 1848–1918, Warszawa 1996, s. 425, 428.

8 Najnowsze dzieje �ydów…, s. 99–100.
9 G. Hryciuk, Przemiany narodowoƑciowe i ludnoƑciowe w Galicji Wschodniej i na Woųyniu w latach 

1931–1948, Toruŷ 2005, s. 78–80.
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PowstajČce w paǍdzierniku 1918 r. instytucje Zachodnio-Ukraiŷskiej Republiki Ludo-
wej (ZURL), na czele z UkraiŷskČ RadČ NarodowČ (UNR), zwróciųy siħ do zamieszkujČcych 
je mniejszoƑci narodowych (oprócz Polaków) do ukonstytuowania siħ i przysųania do 
UNR swoich przedstawicieli proporcjonalnie do liczby ludnoƑci. Rozliczne koncesje poli-
tyczne pod adresem spoųeczeŷstwa Ǐydowskiego miaųy na celu pozyskanie go w obliczu 
zbliǏajČcego siħ konfl iktu z Polakami10. Mieli oni w przyszųym parlamencie ukraiŷskim 
otrzymađ 27 miejsc. Na zjeǍdzie syjonistów Galicji Wschodniej 27 paǍdziernika 1918 r. 
podziħkowano Ukraiŷskiemu Zgromadzeniu Narodowemu za takie ustosunkowanie siħ 
do ludnoƑci Ǐydowskiej. Byųo to jednČ z przyczyn opowiedzenia siħ lwowskich �ydów 
po stronie Ukraiŷców11. Niektórzy badacze piszČ o ogųoszeniu przez nich neutralnoƑci 
lub aktywnoƑci milicji Ǐydowskiej, korzystnej dla Ukraiŷców i ksztaųtujČcej negatywnČ 
opiniħ o postawie �ydów w spoųeczeŷstwie polskim12. Proukraiŷskie i jednoczeƑnie an-
typolskie stanowisko syjonistów wųadze odnotowywaųy takǏe oprócz Lwowa w innych 
miejscowoƑciach regionu na przeųomie 1920 i 1921 r.13 Po odejƑciu ze Lwowa oddzia-
ųów ukraiŷskich, w dniach 21–23 listopada 1918 r., miaų miejsce pogrom ludnoƑci Ǐy-
dowskiej. Do przyczyn pogromu niektórzy autorzy zaliczyli przyjmowanie do szeregów 
masowo pospolitych kryminalistów, którzy okazali siħ dzielnymi w walce, ale zarazem 
caųkowicie niezdycyplinowanymi i wykorzystujČcymi kaǏdČ okazjħ do rabunku, a takǏe 
wystħpowanie �ydów po stronie Ukraiŷców, bČdǍ ich „neutralnoƑđ nieǏyczliwČ dla Po-
laków”, a przychylnČ dla wojsk ukraiŷskich14. O tym pogromie pisaųo wielu uczestników 
wydarzeŷ i historyków. O jego przyczynach, jakimi byųy zarzČdzenia wydane przez pųk. 
MČczyŷskiego, w swych wspomnieniach napisaų Wiktor Chajes, wybitny dziaųacz nurtu 
asymilatorów wƑród lwowskich �ydów i póǍniej wieloletni wiceprezydent Lwowa15. Cze-
sųawa MČczyŷskiego, który zezwolių na obecnoƑđ w wojsku „rozmaitym indywiduom”, 
obciČǏyų winČ teǏ Maciej Rataj w swoich wspomnieniach16. Wymieniđ trzeba jeszcze 
wspomnienia innego z uczestników wydarzeŷ, Bolesųawa Roi17. SpoƑród wspóųczesnych 
wydarzeniom o tym pogromie i jego przyczynach pisaų w swych wydanych jeszcze przed 

10 O. Pawųyszyn, Ukraiŷska Rada Narodowa – najwyǏszy organ ustawodawczy Zachodnioukraiŷskiej 
Republiki Ludowej (paǍdziernik 1918 – czerwiec 1919), „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1999, nr 5, 
s. 20–21.

11 W. Mieųamied, Jewrei wo Lwowie…, s. 134–135; W. Jaworski, SyjoniƑci wobec rzČdu polskiego 
w okresie miħdzywojennym, Sosnowiec 2002, s. 10. O przypadkach wspóųpracy wojskowej od-
dziaųów ukraiŷskich i milicji Ǐydowskiej pisaų M. Klimecki, Polsko-ukraiŷska wojna o Lwów i Galicjħ 
WschodniČ 1918–1919, Warszawa 2000, s. 120.

12 M. Klimecki, Polsko-ukraiŷska wojna…, s. 80–81.
13 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW): SRI DOK Lwów, I.371.6/A.47, k. 7–8.
14 Z. Lasocki, Wspomnienia szefa administracji PKL i KRz, Kraków 1931, s. 39–40, dalej szczegóųowe 

rozwaǏania na temat pogromu, s. 41–45; M. Kozųowski, Miħdzy Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów 
i Galicjħ WschodniČ 1918–1919, Kraków 1990, s. 184–192; G. Bukomski, C. Partacz, B. Polak, Wojna 
polsko-ukraiŷska…, s. 81–82.

15 W. Chajes, Semper Fidelis. Pamiħtnik Polaka wyznania mojǏeszowego z lat 1926–1939, wstħpem 
i przypisami opatrzyų P. Pierzchaųa, Kraków 1997, s. 215.

16 M. Rataj, Pamiħtniki 1918–1927, Warszawa 1965, s. 25–26.
17 B. Roja, Legendy i fakty, Warszawa 1931.
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wojnČ wspomnieniach, Stanisųaw GųČbiŷski18, wskazujČc jako jego przyczynħ wrogČ po-
stawħ ludnoƑci Ǐydowskiej wobec polskich Ǐoųnierzy. Bardzo surowo ocenių w swojej 
pracy polskich Ǐoųnierzy i ich dowódców inny spoƑród Ƒwiadków wydarzeŷ, lwowski 
�yd Abraham Insler, w dwóch swoich ksiČǏkach19. SpoƑród historyków wymieniđ trzeba 
miħdzy innymi nazwiska: M. Klimecki20, W. Mieųamied21, J. Tomaszewski22 i polemiczny 
wobec niego tekst L. Tomaszewskiego23, F. S. Krysiak24, G. Radomski25, R. �ebrowski26, 
C. Madajczyk27, E. Jones28, A. �bikowski29, M. Kozųowski30, W. Wierzbieniec31, E. Mendel-
sohn32. JeƑli chodzi o rozmiary pogromu, to czħƑđ autorów podaje liczbħ ofi ar w grani-
cach od 60 do co najmniej 73 osób (M. Klimecki, M. Kozųowski), niektórzy piszČ o 150 
ofi arach Ƒmiertelnych (R. �ebrowski, A. �bikowski, W. Wierzbieniec). Opinia E. Mendel-
sohna o 600 zabitych jest niezgodna ze stanem faktycznym i Ƒwiadczy o nieznajomoƑci 
Ǎródeų i literatury. Z ostatnich publikacji, w których znajdujČ siħ informacje na ten te-
mat, wymieniđ teǏ trzeba cennČ rozprawħ O. Pawųyszyna, opartČ na lwowskich Ǎródųach 
archiwalnych – pisze on ponadto, Ǐe w archiwum lwowskim znajduje siħ spis nazwisk 37 

18 S. GųČbiŷski, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939.
19 A. Insler, Dokumenty faųszu. Prawda o tragedii Ǐydostwa lwowskiego w listopadzie 1918 roku, Lwów 

1933; idem, Legendy i fakty, Lwów 1937. Pierwsza ksiČǏka byųa przedrukiem artykuųów, które naj-
pierw ukazaųy siħ na ųamach wychodzČcego w Warszawie tygodnika „Opinia”; byųa to odpowiedǍ na 
zbiór relacji wydanych w tomie Obrona Lwowa. Druga ksiČǏka równieǏ powstaųa z cyklu artykuųów, 
które najpierw ukazaųy siħ na ųamach tygodnika „Nasza Opinia”, w odpowiedzi na drugi tom Obrony 
Lwowa; oba te tomy wydane byųy przez Towarzystwo Badania Historii Obrony Lwowa i Województw 
Poųudniowo-Wschodnich, a w latach 1991–1993 zostaųy ponownie opublikowane.

20 M. Klimecki, Polsko-ukraiŷska wojna…, s. 136–139.
21 W. Mieųamied, Jewrei wo Lwowie…, s. 135.
22 J. Tomaszewski (Lwów, 22 listopada 1918 r., „PrzeglČd Historyczny” 1984, t. LXXV, z. 2, s. 280–285), 

opublikowaų peųny tekst raportu delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tych wydarzeniach, 
jednak w przedmowie zakwesƟ onowaų istnienie proukraiŷskiej postawy u czħƑci lwowskich �ydów, 
o której z kolei piszČ m.in. W. Mieųamied i E. Jones i jest mowa w licznych dokumentach.

23 L. Tomaszewski, Lwów – listopad 1918. Niezwykųe losy pewnego dokumentu, „Dzieje Najnowsze” 
1993, z. 4.

24 F. S. Krysiak, Z dni grozy we Lwowie (od 1 do 22 listopada 1918 roku). Kartki z pamiħtnika, Ƒwia-
dectwa – dowody – dokumenty. Pogrom Ǐydowski we Lwowie w Ƒwietle prawdy, Rzeszów–Ryb-
nik 2003. W ksiČǏce tej przedrukowane sČ oba wczeƑniej wymienione teksty, J. Tomaszewskiego 
i L. Tomaszewskiego.

25 G. Radomski, Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszoƑci narodowych w Drugiej Rze-
czypospolitej w latach 1918–1926, Toruŷ 2000, s. 43–44.

26 R. �ebrowski, Dzieje �ydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa 1993, s. 99.
27 C. Madajczyk, Ani pogrom, ani odwet. ZajƑcia antyǏydowskie we Lwowie w 1918 roku, „PrzeglČd” 

2002, nr 45, s. 50–51. W tym artykule przywoųaų on szereg dalszych publikacji na ten temat, których 
juǏ tutaj siħ nie wymienia.

28 E. Jones, �ydzi Lwowa…, s. 14.
29 A. �bikowski, �ydzi, Wrocųaw 2000, s. 196–197.
30 M. Kozųowski, Miħdzy Sanem a Zbruczem…, s. 184–192.
31 W. Wierzbieniec, Lwów, [w:] �ydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, pod red. J. Tomaszewskiego 

i A. �bikowskiego, Warszawa 2001, s. 296.
32 E. Mendelsohn, Zionism in Poland. The FormaƟ ve Years, 1915–1926, New Haven–London 1981, 

s. 89.
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cywilów, którzy w dniach 22–24 listopada 1918 r. zostali zabici lub zmarli z odniesionych 
ran33. Z ostatnich prac zawierajČcych wiele szczegóųów na ten temat wymieniđ naleǏy 
takǏe ksiČǏkħ J. Miliŷskiego poƑwiħconČ dowódcy obrony Lwowa pųk. Cz. MČczyŷskie-
mu, której autor obarczyų swego bohatera odpowiedzialnoƑciČ za te wydarzenia, oraz 
ksiČǏkħ P. RóǏaŷskiego o negatywnych odgųosach tych zdarzeŷ na arenie miħdzynaro-
dowej34. Bezprzykųadne, wrħcz indolentne – bo trudno to okreƑliđ inaczej – postħpo-
wanie polskich wųadz wojskowych oraz politycznych (warto tutaj przypomnieđ, Ǐe pųk 
MČczyŷski byų dziaųaczem narodowej demokracji) doprowadziųo do tego, Ǐe wųaƑnie 
w USA podkreƑlano kwesƟ ħ wagi ochrony mniejszoƑci etnicznych i religijnych w Polsce 
i amerykaŷscy politycy ciČgle czynili uwagi na temat polskiego antysemityzmu35. W USA 
odbywaųy siħ masowe wiece protestacyjne – o czym z kolei obszernie pisaų Tadeusz 
Radzik – na których podejmowano rezolucje przesyųane do Biaųego Domu (a to juǏ byųo 
groǍne), zdarzaųy siħ równieǏ przypadki bojkotu Polaków i wreszcie w Chicago doszųo 
do walk ulicznych miħdzy polskimi i Ǐydowskimi grupami mųodzieǏy36. Druga kwesƟ a, 
o której warto pamiħtađ, to fakt, Ǐe byųo to wykorzystywane przez dyplomacjħ brytyj-
skČ, niechħtnČ zbytniemu rozszerzeniu granic Polski, a jeƑli chodzi o jej wschodnie gra-
nice – przyųČczeniu Galicji Wschodniej37. Wydarzenia we Lwowie usiųowaųa wykorzystađ 
w antypolskim duchu prasa niemiecka. Wywoųaų wiħc ten pogrom wielkie, a negatywne 
dla Polski wraǏenie na Ƒwiecie; na rħce polityków sųano uchwalane na wiecach telegra-
my potħpiajČce Polskħ i Polaków38.

Dla zbadania sprawy zarówno pogromu we Lwowie, jak i wszystkich innych podob-
nych kwesƟ i, zostaųa przez prezydenta USA W. Wilsona powoųana do Ǐycia komisja, 
na czele której stanČų byųy ambasador USA w Turcji Henry Morgenthau. Przebywaųa 
ona w Polsce od 13 lipca do 13 wrzeƑnia 1919 r., zaƑ przyczynČ wydarzeŷ we Lwo-
wie, wedųug niej, byų brak dyscypliny u Ǐoųnierzy i doƑwiadczenia u ofi cerów. Powo-
dem ekscesów byųo teǏ oskarǏenie �ydów o wspóųdziaųanie z Ukraiŷcami39. Dlatego 
teǏ w grudniu 1918 r. polskie wųadze wojskowe aresztowaųy dziaųaczy Ǐydowskich: dra 
Aleksandra Hausmana, dra Wilhelma Gabela, dra Michaųa Ringela, dra Leona Reicha 

33 O. Pawųyszyn, �ydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukraiŷskiej Republiki Ludowej (XI 
1918–VI 1919), [w:] _wiat nie poǏegnany…, s. 240.

34 J. Miliŷski, Puųkownik Czesųaw MČczyŷski 1881–1935. Obroŷca Lwowa i polityk Drugiej Rzeczypospo-
litej, Warszawa 2004, s. 139–176; P. RóǏaŷski, Stany Zjednoczone wobec kwesƟ i Ǐydowskiej w Polsce 
1918–1921, Gdaŷsk 2007, s. 267–280.

35 P. RóǏaŷski, Stany Zjednoczone…, s. 363–364.
36 T. Radzik, Polonia amerykaŷska wobec Polski 1918–1939, Lublin 1990, s. 181–182; idem, Stosunki 

polsko-Ǐydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918–1921, Lublin 1988, s. 27–32.
37 Szerzej na ten temat: M. Nowak-Kieųbikowa, Polska–Wielka Brytania w latach 1918–1923. Ksztaų-

towanie siħ stosunków politycznych, Warszawa 1975, s. 57–59, 61–62; J. Pajewski, Budowa Drugiej 
Rzeczypospolitej 1918–1926, Kraków 1995, s. 103; A. Cienciaųa, Polityka brytyjska wobec odrodzenia 
Polski 1914–1918, „Zeszyty Historyczne” (ParyǏ) 1969, z. 16, s. 78.

38 G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 53; G. Bukomski, C. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraiŷska…, 
s. 84.

39 T. Radzik, Stosunki polsko-Ǐydowskie…, s. 61–77. TamǏe dokųadne omówienie raportu komisji 
Morgenthaua, który staų siħ jednym z dokumentów Kongresu Pokojowego.
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i dra TennenblaƩ a, których wraz z kilkoma dziaųaczami ukraiŷskimi internowano w obo-
zie w Baranowie w powiecie tarnobrzeskim40.

Okres I wojny Ƒwiatowej, nastħpnie wojny polsko-ukraiŷskiej i zwiČzanych z nimi 
pogromów spowodowaų emigracjħ ludnoƑci Ǐydowskiej z tych terenów. Na przykųad, 
na terenie województwa lwowskiego nastČpių spadek liczby ludnoƑci Ǐydowskiej do 
313 206 w 1921 r., a wiħc o 7,3% w stosunku do 1910 r. W tym samym czasie pozostaųa 
ludnoƑđ województwa zmniejszyųa siħ o 4,9%, a wiħc w mniejszym stopniu41.

Jak napisaų Ǐydowski historyk E. Jones, na temat spoųecznoƑci Ǐydowskiej Galicji 
Wschodniej: 

Byųo to spoųeczeŷstwo […] nowoczesne i oƑwiecone. Z czasów panowania Austro-Wħ-
gier mieszkaŷcy tych rejonów wynieƑli pozytywne doƑwiadczenia w korzystaniu ze swobód 
demokratycznych i z autonomii kulturalnej. Chasydyzm, haskala, ugrupowania asymilatorów 
i syjonistów miaųy tutaj inny charakter niǏ na pozostaųych terenach Polski. Oprócz tradycyj-
nego �yda w czarnej kapocie i w kapeluszu obszytym futrem, moǏna byųo zobaczyđ elegan-
ckiego �yda z doskonaųym akademickim wyksztaųceniem, pracujČcego w wolnym zawodzie. 
Ci ostatni, w okresie miħdzywojennym, wnieƑli istotny wkųad w rozwój oƑwiaty i kultury 
Ǐydowskiej42.

Wedųug spisu powszechnego z 1921 r. w poszczególnych województwach Gali-
cji Wschodniej zamieszkiwaųo nastħpujČce liczby �ydów: w województwie lwowskim 
– 313 206, w tarnopolskim – 128 965, stanisųawowskim – 141 52443. Na stan ludnoƑ-
ciowy spoųecznoƑci Ǐydowskiej w Galicji Wschodniej miaųa nadal powaǏny wpųyw emi-
gracja, przy czym w okresie miħdzywojennym kierowaųa siħ ona najczħƑciej do USA. 
W latach 1919–1938 z Ukrainy Zachodniej – a wiħc z Galicji Wschodniej oraz Woųynia 
– do USA wyemigrowaųo ųČcznie 54 736 �ydów. Od 1932 r. dominowali oni liczbowo 
nad emigrantami innych wyznaŷ i narodowoƑci. WybiegajČc nieco do przodu, moǏna 
stwierdziđ, Ǐe uciekali w ten sposób przed zagroǏeniem nazistowskim rodzČcym siħ 
w Europie44.

Lwów na polskiej scenie politycznej byų twierdzČ obozu narodowego. W ramach 
dziaųalnoƑci tej parƟ i bardzo szybko doszųo tam do wielu akcji wymierzonych przeciwko 
�ydom, poniewaǏ sprawa Ǐydowska staųa siħ czħƑciČ ideologii i polityki tego ugrupowa-
nia. Pojawiųa siħ juǏ okoųo 1922 r. i zyskiwaųa coraz bardziej na popularnoƑci, zwųaszcza 
wƑród nacjonalistycznie nastawionej mųodzieǏy akademickiej. 20 paǍdziernika 1922 r. 
zostaų zorganizowany strajk manifestacyjny, jako „wyraz oburzenia Polskiej Mųodzie-
Ǐy Akademickiej” wobec odmownego stanowiska Ministerstwa Wyznaŷ Religijnych 
i OƑwiecenia Publicznego w sprawie zaprowadzenia numerus clausus (okreƑlony pro-
cent studentów danej narodowoƑci, w tym przypadku Ǐydowskiej) na wszystkich fa-

40 O. Pawųyszyn, �ydzi wschodniogalicyjscy…, s. 230–231.
41 W. Wierzbieniec, �ydzi w województwie lwowskim w okresie miħdzywojennym. Zagadnienia demo-

grafi czne i spoųeczne, Rzeszów 2003, s. 32.
42 E. Jones, �ydzi Lwowa…, s. 14–16.
43 S. Kaczaraba, Emigracja �ydów z Ukrainy Zachodniej do Stanów Zjednoczonych w latach 1919–1939, 

[w:] _wiat nie poǏegnany…, s. 77.
44 Ibidem, s. 86–87.
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kultetach. W trakcie wiecu mųodzieǏy zostaųo dotkliwie pobitych 6 studentów �ydów. 
W ich obronie stanČų socjalistyczny „Dziennik Ludowy”, wystħpujČc o bezwzglħdne do-
puszczenie kaǏdej liczby �ydów na Uniwersytet. Przeciwko temu zaprotestowali czųon-
kowie endeckiego Towarzystwa Rozwoju �ycia Narodowego „Rozwój” i studenci en-
deccy, którzy urzČdzili burzliwČ demonstracjħ pod redakcjČ „Dziennika Ludowego” przy 
ul. Sykstuskiej. Braųo w niej udziaų okoųo 200 osób. 26 paǍdziernika 1922 r. miaųa miejsce 
we Lwowie kolejna demonstracja mųodzieǏy z ǏČdaniem wprowadzenia numerus clau-
sus na wyǏszych uczelniach. Wówczas równieǏ pobito kilku �ydów. MųodzieǏ Wszech-
polska w 1922 r. liczyųa tylko okoųo 300 czųonków, ale organizacja ta szybko zaczħųa roz-
budowywađ swoje wpųywy. Na II ZjeǍdzie MųodzieǏy Wszechpolskiej 24 kwietnia 1923 r. 
w Poznaniu w przemówieniu programowym R. Dmowski uwypuklių niebezpieczeŷstwa 
wynikajČce dla Polski z „zalewu �ydów”, wysuniħto hasųo walki o numerus clausus na 
wyǏszych uczelniach45.

ObecnoƑđ problemu studentów-�ydów w programie obozu narodowego trafnie 
skomentowaų J. M. Majchrowski: „nie naleǏy kwesƟ i Ǐydowskiej traktowađ wyųČcznie 
jako elementu walki o wųadzħ, byų to bowiem wyraǍny i waǏny element ideologii ru-
chu”46. Liczba studentów nie-Polaków, a zwųaszcza �ydów, byųa motorem rozwoju ruchu 
narodowego, przyciČgaųa do niego ludzi, którzy widzieli w nich konkurencjħ na studiach 
i po ich ukoŷczeniu. Dlatego teǏ warto w tym miejscu zwróciđ uwagħ na fakt, Ǐe w latach 
1918–1926 studenci – �ydzi na UJK stanowili co najmniej 33% ogóųu, a liczba studen-
tów rzymskokatolików, a wiħc zazwyczaj Polaków na UJK w owym czasie oscylowaųa 
w granicach okoųo 50%, bČdǍ nawet spadaųa poniǏej tej liczby. W konsekwencji wųaƑnie 
ludnoƑđ ǏydowskČ uwaǏano za przyczynħ wszelkich niepowodzeŷ; charakterystyczne 
byųo to dla sposobu myƑlenia osób zwiČzanych z obozem narodowym, a takich byųo 
sporo wƑród mųodzieǏy studenckiej, zwųaszcza spod znaku MųodzieǏy Wszechpolskiej47. 
Propaganda obozu narodowego podkreƑlaųa, Ǐe w czasie, gdy polskie spoųeczeŷstwo, 
polska mųodzieǏ walczyųa o swoje paŷstwo i jego granice, przedstawiciele mniejszoƑci 
– w tym przypadku �ydzi – korzystali w peųni z szansy zdobycia wyksztaųcenia i przede 
wszystkim to oni uzyskiwali dyplomy i doktoraty48.

W lutym i marcu 1923 r. podjħto szereg przedsiħwziħđ zwiČzanych z ograniczeniem 
liczby studentów Ǐydowskich na lwowskich wyǏszych uczelniach. Na ogólnoakademic-
kim wiecu mųodzieǏy poparto ideħ wprowadzenia numerus clausus dla �ydów w wyso-

45 „Kurier Lwowski”, 2 listopada 1922; R. Wapiŷski, Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów 
nad dziejami myƑli nacjonalistycznej, Wrocųaw 1980, s. 239, 241–242; Lwiw. Istoryczni narysy, red. 
J. Isajewycz, F. Steblij, M. Bytwyn, Lwiw 1996, s. 406; J. Pilch, Studenci wyǏszych uczelni Lwowa 
w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Historia – archiwistyka – ludzie. Ksiħga pamiČtko-
wa w piħđdziesiČtČ rocznicħ powoųania Archiwum Paŷstwowego w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 
2000, s. 264–265.

46 J. M. Majchrowski, Problem Ǐydowski w programach gųównych polskich obozów politycznych (1918–
–1939), „Znak” 1983, nr 2–3, s. 384.

47 A. Pilch, Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932–1939, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace histo-
ryczne” 1972, z. 37, s. 147–149; G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 204.

48 O. Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki Ǐydowskiej w latach 1918–1929, Poznaŷ 
1998, s. 228–229.
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koƑci 11%. Opowiedziaųy siħ za tym wydziaųy UJK: prawniczy, fi lozofi czny i medyczny49. 
Odpowiednie zarzČdzenie na rok akademicki 1922/1923 uchylių ówczesny minister 
wyznaŷ religijnych i oƑwiecenia publicznego prof. Kazimierz Kumaniecki50. Starania 
o zrealizowanie postulatu wprowadzenia numerus clausus toczyųy siħ jednak w dalszym 
ciČgu. W roku 1923/1924 oprócz UJK opowiedziaųy siħ za tym Politechnika i Akademia 
Medycyny Weterynaryjnej. Faktycznie jednak numerus clausus na UJK nie byų przestrze-
gany – w pierwszym trymestrze roku akademickiego 1923/1924 na UJK �ydzi stanowili 
43,4% ogóųu studentów, podczas gdy numerus clausus wynosių 11%51. Jak stwierdzono 
w raporcie policji za marzec 1923 r.,

w zwiČzku z wprowadzeniem numerus clausus na uniwersytetach odbyų siħ we Lwowie wiec 
syjonistyczny akademików Ǐydowskich, na który przybyųo okoųo 2000 akademików. Wiec ten 
miaų przebieg nader burzliwy, a stanowisko zajħte przez akademików nazwađ moǏna po czħ-
Ƒci wrogim w stosunku do Paŷstwa Polskiego52.

Niektóre konfl ikty miaųy wrħcz niepowaǏne przyczyny, na przykųad 29 maja 
1924 r. doszųo do walki na paųki miħdzy korporantami polskimi a Ǐydowskimi, wywoųa-
nymi przez sprzeciw Polaków wobec noszenia przez �ydów czapek studenckich, korpo-
ranckich o takim samym kroju53. Coraz czħƑciej zaczħųo dochodziđ do awantur antyse-
mickich na wyǏszych uczelniach, w pierwszej poųowie paǍdziernika 1924 r. na Wydziale 
Rolniczo-Lasowym Politechniki w Dublanach pobito kilku �ydów, w konsekwencji cze-
go senat Politechniki zawiesių na pewien czas wykųady na dwóch ostatnich latach tego 
wydziaųu54.

Do najbardziej spektakularnych przejawów dziaųalnoƑci MųodzieǏy Wszechpolskiej 
naleǏaųy burdy uliczne i ekscesy o charakterze antyǏydowskim. Jako pretekst do takich 
wystČpieŷ wykorzystywano wydarzenia, których przyczyny doskonale siħ do tego na-
dawaųy, chođ byųy nadzwyczaj prozaiczne, a zwiČzane zazwyczaj z Ǐyciem obyczajowym 
i kryminalnym miasta, a nie politycznym. Jednym z pierwszych i najbardziej znanych 
byųa tzw. klocjada, majČca miejsce w 1929 r.55 2 czerwca 1929 r. podczas procesji Bo-
Ǐego Ciaųa we Lwowie doszųo do zamieszek ulicznych. Na skrzyǏowaniu ulic Zygmun-
towskiej i Gródeckiej z okien kamienicy, w której mieƑciųo siħ Ǐydowskie Ǐeŷskie pry-
watne gimnazjum, rozlegųy siħ okrzyki i gwizdy. Przeprowadzone przez komendanta 
policji we Lwowie nadkomisarza Reszczyŷskiego szczegóųowe dochodzenie pozwoliųo 
potem ustaliđ, Ǐe przyczynČ krzyków i wybuchu Ƒmiechu w klasie byų upadek z krzesųa 
jednej z uczennic. Ale mimo to rozeszųa siħ pogųoska, Ǐe rzekomo posypaųy siħ na pro-
cesjħ odųamki cegieų, wapna i ogryzków chleba. Dochodzenie wykluczyųo chħđ rozmyƑl-
nego sprofanowania uroczystoƑci katolickiej, ale byųo juǏ za póǍno, w mieƑcie trwaųy 

49 „Sųowo Polskie”, 28 lutego 1923; 16 marca 1923.
50 J. �yndul, ZajƑcia antyǏydowskie w Polsce w latach 1935–1937, Warszawa 1994, s. 76–77.
51 „Gazeta Lwowska”, 22 kwietnia 1923; „Sųowo Polskie”, 30 wrzeƑnia 1923; 15 lutego 1924.
52 Centralne Paŷstwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie (dalej: CDIA): Fond 205, opis 1, 

sprawa 427, k. 9–10.
53 „Kurier Lwowski”, 1 czerwca 1924; 15 czerwca 1924.
54 G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 207.
55 Nazwa ukuta od nazwiska ówczesnego starosty grodzkiego lwowskiego Aleksandra Klotza.
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zamieszki56. ZajƑcie wyzyskane zostaųo przez endecjħ do walki poczČtkowo przeciw sa-
mym �ydom, a nastħpnie przeciw rzČdowi. Wyrazem tego byų wstħpny artykuų pomiesz-
czony w poniedziaųek 3 czerwca 1929 r. w organie SN „Lwowski Kurier Poranny”. Stu-
denci wziħli na siebie rolħ obroŷcy katolickich uczuđ religijnych i postanowili pomƑciđ 
rzekomČ zniewagħ procesji przez mųodzieǏ ǏydowskČ57. W ten sposób niewielki w sumie 
incydent urósų do olbrzymich rozmiarów dziħki prasie SN i jego propagandzie.

Jak wynika z raportu policji, 3 czerwca tųum, w którym przewaǏali czųonkowie Mųo-
dzieǏy Wszechpolskiej i OWP zdemolowaų redakcjħ i drukarniħ syjonistycznego pisma 
„Chwila” na ul. Podwale, redakcjħ pisma „Morgen” (w jħzyku jidysz) przy ul. Lindego, 
�ydowski Dom Akademicki na ul. _w. Teresy 26a, gimnazjum przy ul. Zygmuntowskiej 
17, wybito wiele szyb w boǏnicy na ul. Szajnochy. Policja zatrzymaųa okoųo 40 osób, pra-
wie samych studentów. Okoųo godziny 22 czħƑđ demonstrantów udaųa siħ przed gmach 
starostwa grodzkiego przy ul. Mickiewicza i wysųano delegacjħ do starosty Aleksandra 
Klotza, z ǏČdaniem wypuszczenia aresztowanych studentów. Starosta jej nie przyjČų, 
doszųo wiħc nastħpnie do interwencji rektorów wszystkich lwowskich szkóų wyǏszych 
u wojewody Wojciecha Goųuchowskiego w sprawie uwolnienia aresztowanych, ale bez 
skutku. Dotychczasowe rozruchy, o antyǏydowskim charakterze, nabraųy wówczas cech 
wystČpieŷ przeciwko rzČdowi. Trwaųy one do 12 czerwca 1929 r., kiedy to ponownie 
zaczħųy siħ zajħcia na wyǏszych uczelniach58. Przez szereg lat po wojnie przez autorów 
z krħgu obozu narodowego obraz tych wydarzeŷ byų przedstawiany w tendencyjny spo-
sób; dopiero autor tego szkicu, opierajČc siħ na archiwach lwowskich, opisaų przebieg 
wydarzeŷ zgodnie ze stanem faktycznym.

W Wilnie 10 listopada 1931 r. zginČų student USB Stanisųaw Wacųawski w czasie starđ 
ze studentami Ǐydowskimi. Zostaųo to na szerokČ skalħ przez obóz narodowy wyko-
rzystane do walki politycznej, zwųaszcza na terenie szkóų wyǏszych. Staųo siħ przyczynČ 
potħǏnych demonstracji studenckich, o wybitnie antyǏydowskim ostrzu59. JuǏ 12 listo-
pada 1931 r. doszųo do demonstracji we Lwowie oraz wiecu na UJK 13 listopada, na któ-
rym uchwalono rezolucjħ postanawiajČcČ bojkot �ydów pod wzglħdem gospodarczym, 
zawodowym i towarzyskim, zajħcie miejsc przez studentów Polaków w pierwszych 
rzħdach w salach wykųadowych, �ydom zaƑ przeznaczenie tylnych rzħdów, ǏČdanie 

56 Paŷstwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (dalej: DALO): Fond 110, opis 4, sprawa 127, k. 15–16, 
Fond 121, opis 3, sprawa 458, k. 95, 100–101; „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 6 czerwca 1929; 
8 czerwca 1929. Inna sprawa, Ǐe w trakcie przerw w klasach mųodzieǏ czħsto rzuca najróǏniejszymi 
przedmiotami. Tak mogųo byđ i w tym przypadku, nie sposób jednak uznađ, Ǐe gimnazjalistki miaųy 
zamiar rozmyƑlnie sprofanowađ procesjħ.

57 DALO: Fond 121, opis 3, sprawa 458, k. 95, 100–101. G. Mazur, Puųkownik Aleksander Klotz – jego 
Ǐycie i wspomnienia, [w:] A. Klotz, Zapiski konspiratora 1939–1945, Kraków 2001, s. 9–14, tamǏe 
szczegóųowy opis wydarzeŷ.

58 Dokųadne opisy tych wydarzeŷ zob.: G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 219–221.
59 „Sųowo Polskie”, 12 listopada 1931; Z. Popųawski, Polskie Korporacje Akademickie, z. 9: ZwiČzek Pol-

skich Korporacyj Akademickich w latach 1928–1939, Warszawa 1995, s. 126; M. Sobczak, Stosunek 
narodowej demokracji do kwesƟ i Ǐydowskiej w Polsce w latach 1918–1939, Wrocųaw 1998, s. 342. 
Sprawħ zabójstwa S. Wacųawskiego ostatnio obszernie zreferowaų J. Woųkonowski, Stosunki polsko-
-Ǐydowskie w Wilnie i na WileŷszczyǍnie 1919–1939, Biaųystok 2004, s. 250–252.
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numerus clausus, noszenie zielonej wstČǏeczki jako odznaki akcji przeciw �ydom60. KaǏ-
da rocznica Ƒmierci S. Wacųawskiego byųa odtČd pretekstem do wystČpieŷ przeciwko 
�ydom. Spotkaųy siħ one z protestami organizacji Ǐydowskich w Polsce, USA, Francji, 
Szwajcarii i w innych krajach61.

W miarħ upųywu czasu wczeƑniejsze hasųo numerus clausus, podtrzymywane jesz-
cze w poųowie 1931 r., zostaųo pod koniec tego roku zastČpione hasųem numerus nullus. 
Nasilenie siħ akcji antysemickiej i ekscesów na uczelniach wyǏszych nastČpiųo wųaƑnie 
po Ƒmierci S. Wacųawskiego. Najpierw w Warszawie, nastħpnie zaƑ we Lwowie i pozo-
staųych oƑrodkach akademickich z inicjatywy MųodzieǏy Wszechpolskiej powstaųa „Liga 
Zielonej WstČǏki”, stawiajČca sobie za cel zwalczanie �ydów drogČ bojkotu gospodar-
czego, izolacji kulturalnej i spoųecznej oraz za pomocČ realizacji zasady numerus clau-
sus, a potem numerus nullus w trakcie przyjħđ do szkóų wyǏszych62.

Niedųugo potem doszųo we Lwowie do jeszcze potħǏniejszej fali zamieszek z powodu 
Ƒmierci studenta Akademii Medycyny Weterynaryjnej Jana Grodkowskiego [w prasie 
i dokumentach wystħpuje teǏ pisownia nazwiska: Grotkowski, zdecydowaųem siħ jed-
nak oprzeđ na spisie czųonków korporacji „Lutyko-Venedya” – G.M.]. Mianowicie w nocy 
26/27 listopada 1932 r. studenci weterynarii z korporacji „Lutyko-Venedya” niedaleko 
kawiarni „Adria” na ul. Szajnochy wdali siħ w bójkħ z kilkoma osobnikami, w wyniku 
której ciħǏko ranny noǏem zostaų student IV roku Jan Grodkowski. Policja aresztowaųa 
znanych noǏowników: MojǏesza Katza (z zawodu rzeǍnika), Szulima Kellera, Nuchima 
Schmera i ich towarzyszkħ prostytutkħ Stefaniħ Surówkħ, a takǏe Izraela Tunego, który 
miaų przy sobie nóǏ, bħdČcy narzħdziem zbrodni. Na miejsce oprócz policji przybyų teǏ 
starosta grodzki dr Romuald Klimów. CiħǏko ranny Grodkowski zmarų w szpitalu. Prezes 
Bratniej Pomocy Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej Wųadysųaw Borowiak 
i prezes korporacji „LusƟ co-Venedia” Tadeusz Winiecki wydali odezwħ do kolegów 
z proƑbČ o zachowanie spokoju. Jednak juǏ w niedzielħ wieczorem 27 listopada rozpo-
czħųy siħ na ulicach miasta antyǏydowskie zamieszki. Policja szybko i energicznie stųumi-
ųa szereg tych drobnych zajƑđ oraz miħdzy innymi na ul. Akademickiej, ul. Legionów i na 
Waųach Hetmaŷskich aresztowaųa kilkanaƑcie osób, zapobiegajČc w ten sposób powaǏ-
niejszym awanturom63.

�ródųa zwiČzane z obozem narodowym – a ƑciƑlej z organizacjami korporacyjnymi 
– relacjonujČ przebieg wydarzeŷ w sposób nastħpujČcy. W sobotħ 26 listopada w lokalu 
Koloŷskiego przy pl. Trybunalskim odbyųa siħ „sobótka” Korporacji „Lutyko-Venedya”, 
która zakoŷczyųa siħ juǏ po godz. 23. Po jej zakoŷczeniu grupa czųonków korporacji (pre-

60 DALO: Fond 121, opis 3, sprawa 782, k. 9–10; „Sųowo Polskie”, 14 listopada 1931; 15 listopada 1931; 
„Sprawy NarodowoƑciowe” 1931, nr 6, s. 646; „Gazeta Lwowska”, 13 listopada 1931; 14 listopada 
1931.

61 M.in. „Gazeta Lwowska” od nr 258: 7 listopada 1931, do nr 269: 20 listopada 1931; 28 listopada 
1931; 19 listopada 1931; �ydzi, „Sprawy NarodowoƑciowe” 1931, nr 6, s. 652–654; M. Sobczak, 
Stosunek narodowej…, s. 343.

62 R. Wapiŷski, Narodowa Demokracja…, s. 291; M. Natkowska, Numerus clausus, geƩ o ųawkowe, nu-
merus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939, War-
szawa 1999, s. 12; M. Sobczak, Stosunek narodowej…, s. 348–349.

63 G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 232–233.



Sprawa ymierci Jana Grodkowskiego. Z dziejów wyst�pieÍ anty�ydowskich we Lwowie...

87

zes korporacji Tadeusz Winiecki, wiceprezes Stanisųaw Pietraszko, czųonek tej korporacji 
student IV roku weterynarii Jan Grodkowski oraz dwaj czųonkowie korporacji „Znicz”, 
Jerzy Prus Szczepanowski i Mieczysųaw Ines) wstČpiųa na „czarnČ kawħ” do restaura-
cji „Adria”, znajdujČcej siħ na rogu ul. Szajnochy i Sykstuskiej, w samym ƑródmieƑciu 
Lwowa. Okoųo godz. 1.25 w nocy opuƑcili oni „Adriħ”, z zamiarem udania siħ do kolej-
nego lokalu nocnego na ul. Szajnochy 2 – „Grota”. Nie dotarli tam jednak, bo po drodze 
zostali zaatakowani; ciħǏko ranny zostaų Jan Grodkowski, który nastħpnie zmarų, rany 
odnieƑli S. Pietraszko i J. Szczepanowski. Krzyki spowodowaųy przybycie policjantów 
z obu kierunków, w wyniku czego doszųo do zablokowania uliczki Szajnochy i schwy-
tania uciekajČcych sprawców: MojǏesza Katza (rzeǍnik, lat 25) i jego wspóųtowarzyszy, 
przy okazji zatrzymano takǏe Stefaniħ Surówkħ, prostytutkħ, która przebywaųa w tej 
grupie (wedųug tych Ǎródeų jako Ƒwiadka)64.

Monika Natkowska pisze w sposób doƑđ drastyczny o okolicznoƑciach Ƒmierci 
Grodkowskiego:

Zostaų on zabity w nocy z 26 na 27 listopada przez Ǐydowskich rzezimieszków w trakcie 
kųótni o córħ Koryntu. Wprawdzie okolicznoƑci Ƒmierci (pijany korporant w Ǐydowskim domu 
publicznym) nie sprzyjaųy kreowaniu Grotkowskiego na mħczennika-chrzeƑcijanina, jednak 
taki wydǍwiħk miaųy komunikaty prawicowej prasy65.

Gwoli ƑcisųoƑci: przedwojenne przepisy prawne zabraniaųy dziaųalnoƑci domów pub-
licznych, ale jak podajČ niektóre Ǎródųa, „Adria” niewiele siħ od takiej instytucji róǏniųa, 
bħdČc wyjČtkowČ wrħcz spelunkČ.

W swoich „Dziennikach” ówczesny wiceminister Wyznaŷ Religijnych i OƑwiecenia 
Publicznego ks. Bronisųaw �ongoųųowicz w nastħpujČcy sposób pod datČ 29 listopada 
1932 r. skomentowaų to wydarzenie:

Z powodu zabójstwa we Lwowie studenta Grotkowskiego przez �yda rzeǍnika gdzieƑ 
w nocnej spelunce za prostytutkħ, powstaųy antyǏydowskie rozruchy studenckie we Lwowie 
i przeniosųy siħ na inne uczelnie. Wyzyskuje to ND, komuniƑci, mħty spoųeczne. JeǏeli RzČd 
broni �ydów, oskarǏajČ go o zaleǏnoƑđ od nich, jeǏeli nie broni, doprowadzi do rewolucji 
ulicznej66.

Dalej, cytujČc informacje zawarte w liƑcie profesora Kazimierza Bartla, ks. Bronisųaw 
�ongoųųowicz w nastħpujČcy sposób opisuje wydarzenia we Lwowie, zwiČzane ze Ƒmier-
ciČ J. Grodkowskiego i ich konsekwencje:

Za prostytutkħ uderzonČ w twarz przez bursza [dawne okreƑlenie czųonka korporacji stu-
denckiej – G.M.] (Grotkowskiego) dostaų ten noǏem od �yda, jej kochanka i zmarų. Staųo siħ 
to na ulicy, gdzie wieczorem prócz zųodziei, sutenerów i prostytutek, no i jak widađ burszów, 
nikt nie chodzi. A za to zaczħto we Lwowie biđ �ydów, demolowađ ich sklepy. Sceny, któ-
re siħ tu rozgrywaųy, nie dadzČ siħ opisađ. Tak sČ potworne i ohydne. Kobiety i mħǏczyǍni 
o ile mieli wyglČd semicki, byli bici do nieprzytomnoƑci… Pokaleczono setki osób… A wųadze? 

64 W. J. Muszyŷski, J. T. Persa, II Rzeczpospolita korporancka. DziaųalnoƑđ i oblicze ideowe, „Glaukopis” 
2003, nr 1, s. 58.

65 M. Natkowska, Numerus clausus…, s. 35.
66 B. �ongoųųowicz, Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004, s. 430.
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Nie mogħ o tym mówiđ spokojnie, bo kompromitacja wųadzy jest zupeųna. Dla kaǏdego poli-
tycznie myƑlČcego czųowieka byųo jawnym, Ǐe endecy i nieendecy wykorzystali wypadek na 
ul. Szajnochy dla rozpħtania bójek zwróconych formalnie przeciwko �ydom, a wųaƑciwie prze-
ciw RzČdowi67.

Wiktor Chajes, w owym czasie wiceprezydent Lwowa, reprezentujČcy ǏydowskČ 
spoųecznoƑđ miasta, pisaų 2 grudnia 1932 r., komentujČc wydarzenia:

Mamy za sobČ straszny tydzieŷ. Endecka mųodzieǏ wyzyskaųa przypadkowe zabójstwo 
(ofi arČ jest pijany akademik) popeųnione w bijatyce. JakiƑ baciarz (�yd) pobių i zabių akademi-
ka (katolika). Staųo siħ to w nocy, obok szynku, z którego obie grupy wyszųy. To takie proste. 
Endecja zaciera rħce. Zaczyna siħ od wybijania szyb, bicia �ydów. Trzy dni peųne strachu, iry-
tacji, oburzenia. Starosta grodzki kompletnie sųaby i nieudolny68, wojewoda – tchórz (zresz-
tČ czųowiek sympatyczny)69, rektorowie manifestacyjnie idČ za pogrzebem zabitego w bójce 
(pijanego) awanturnika, endecja podsyca, judzi, dolewa oliwy do ognia. �ydzi bezbronni. 
Oczywista razem z innymi przez te trzy dni parħ razy byųem u wojewody, u starosty grodz-
kiego itd., itd. […] Robiųo siħ, biųo siħ piħƑciČ w stóų, prosiųo, interweniowaųo. Ba, kiedy to 
rozgrywka byųa z Piųsudskim. […] Dwie parƟ e siħ ƑcierajČ, �ydów siħ bije po drodze. Hanieb-
nie siħ zachowuje inteligencja polska. Profesorowie z rektorami manifestacyjnie biorČ udziaų 
w pogrzebie akademika, zabitego nad ranem w bójce szynkowianej. Chodziųo o jakČƑ prosty-
tutkħ. KsiČdz (profesor uniwersytecki) wygųasza kazanie i mówi o „wspólnoƑci idei”, o „ofi ar-
nej Ƒmierci”. Oczy siħ przeciera i nie wierzy. Konduktorzy tramwajowi biernie siħ przypatrujČ, 
ba, nawet uųatwiajČ bicie �ydów, ani jednego wypadku, by ktoƑ z chrzeƑcijan interweniowaų, 
przeszkodzių, wyrazių oburzenie lub protest. PojawiajČ siħ (pod koniec) odezwy arcybisku-
pów, profesorów itd. […], które nie potħpiajČ wybryków, tylko przestrzegajČ przed nimi, bo 
to „szkodzi opinii za granicČ”, bo to wyzyskajČ „komuniƑci”. Gdzie haniebnoƑđ samego czy-
nu? Gdzie etyka chrzeƑcijaŷska? Liberaų Chlamtacz, caųe Ǐycie czųowiek „nasz”, tj. demokrata 
z ery Rutowskich i Romanowiczów70, opuszcza demonstracyjnie salħ ratuszowČ, gdy prezy-
dent odczytuje enuncjacjħ potħpiajČcČ ekscesy akademików (byųo to co prawda przed tČ 
aferČ). A syjoniƑci? Ho, ho, w to im graj. MoǏe to bħdzie pieczħđ partyjna. Na razie ja im siħ 
wymykam. Nie dajħ im siħ licytowađ w patriotyzmie Ǐydowskim. […] JuǏ jesteƑmy „osobno”, 
wiħc czego pųakađ, gdy polski akademik bije tego Ǐydowskiego akademika, który chce byđ 
obcym i wciČǏ tħ obcoƑđ wywiesza na swym sztandarze. Endek czy pepesowiec nie bħdzie 
pųakaų, Ǐe siħ separujecie, ale bħdzie wam procentowo doliczaų iloƑđ indeksów i stworzy dal-
sze numeri clausi. […] Wy sami, Reichowie i Rosmaryni71, nauczyliƑcie ich tak myƑleđ. Dwóch 
ojczyzn mieđ nie moǏna. Aut – aut72.

28 listopada rano rektorzy wyǏszych uczelni Lwowa zawiesili zajħcia. Ale tego 
dnia nad ranem wybito szyby w �ydowskim Domu Akademickim przy ul. Ƒw. Teresy 

67 A. Garlicki, Piħkne lata trzydzieste, Warszawa 2008, s. 211; B. �ongoųųowicz, Dzienniki…, s. 432.
68 Byų nim dr Romuald Klimów, pracownik administracji paŷstwowej, wczeƑniej starosta w Sanoku, od 

1939 r. uǏywaų nazwiska Klimowiecki; po wojnie jako prawnik pracowaų miħdzy innymi w Uniwersy-
tecie Warszawskim.

69 Byų nim dr Józef RoǏniecki.
70 Marceli Chlamtacz, dziaųacz demokratyczny we Lwowie; Tadeusz Rutowski, wiceprezydent i prezy-

dent Lwowa w latach 1905–1915.
71 Leon Reich – poseų na Sejm, przywódca syjonistów Lwowa I Maųopolski Wschodniej, Henryk Rosma-

rin – poseų na Sejm i jeden z przywódców syjonistów Maųopolski Wschodniej.
72 W. Chajes, Semper Fidelis…, s. 138–139.
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i w mieszkaniu prezydenta miasta Wacųawa Trojanowskiego. To ostatnie spowodowane 
byųo potħpieniem ekscesów antyǏydowskich przez Radħ MiejskČ w uchwalonej przez 
niČ rezolucji. Prawie wszystkie sklepy miaųy przez caųy dzieŷ opuszczone rolety, a na uli-
cach wybuchaųy bójki. Na ul. Akademickiej oddziaų konnej policji szarǏowaų w stronħ tųu-
mu, aby go rozproszyđ. TakǏe tego dnia demonstranci podpalili trybuny i zabudowania 
Ǐydowskiego klubu sportowego „Hasmonea”, akcjħ straǏy poǏarnej utrudniaųy faųszywe 
informacje o poǏarach w innych czħƑciach miasta. Ponadto agitatorzy komunistyczni 
nawoųywali do rabowania straganów, a osoby z marginesu spoųecznego wykorzysty-
waųy okazjħ do rabowania sklepów. Zamieszki trwaųy w caųym mieƑcie od 28 listopada 
do 1 grudnia. Nie poskutkowaųy odezwy z podpisami wybitnych uczonych, nawoųujČce 
mųodzieǏ akademickČ, aby nie dawaųa siħ wciČgnČđ w awantury i przestrzegajČce przed 
rozruchami73.

28 listopada w godzinach poųudniowych odbyų siħ pogrzeb Grodkowskiego, co wy-
woųaųo kolejnČ falħ ekscesów. W samym pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele wųadz 
uniwersyteckich, w tym rektorzy – UJK ks. prof. dr Adam Gertsmann i Akademii Medy-
cyny Weterynaryjnej prof. dr Bronisųaw Janowski oraz okoųo 15 tys. osób. Przemówie-
nie nad trumnČ zmarųego wygųosių jeden z czoųowych dziaųaczy lwowskiej MųodzieǏy 
Wszechpolskiej, Adam Macieliŷski74.

Odezwy te nie odniosųy jednak Ǐadnego skutku, podobnie jak odezwy podpisane 
przez Legion Mųodych, Akademicki Oddziaų ZwiČzku Strzeleckiego i ZwiČzek Polskiej 
MųodzieǏy Demokratycznej. Apele adresowane do polskiej mųodzieǏy akademickiej 
we Lwowie wydaųy teǏ zwiČzki kombatanckie: Federacja Polskich ZwiČzków Obroŷców 
Ojczyzny, ZwiČzek Obroŷców Lwowa, ZwiČzek Legionistów Polskich, ZwiČzek Peowia-
ków, ZwiČzek Inwalidów Wojennych, ZwiČzek Ofi cerów Rezerwy, ZwiČzek Podofi cerów 
Rezerwy, ZwiČzek Strzelecki. 30 listopada episkopat lwowski wydaų odezwħ do mųo-
dzieǏy, wzywajČcČ do zachowania spokoju, podpisanČ przez arcybiskupa metropolitħ 
lwowskiego Bolesųawa Twardowskiego, biskupa sufragana Franciszka Lisowskiego oraz 
arcybiskupa metropolitħ obrzČdku ormiaŷskiego Józefa Teodorowicza.

W Starostwie Grodzkim zostaųa zwoųana specjalna konferencja z udziaųem rektora 
UJK, ks. prof. dra Adama Gertsmanna, starosty Romualda Klimowa, naczelnika Wydzia-
ųu Bezpieczeŷstwa Urzħdu Wojewódzkiego Mariana Sochaŷskiego (póǍniejszego wice-
wojewodħ lwowskiego) oraz 12 delegatów Bratnich Pomocy i korporacji studenckich; 
jak wiadomo, wszystkie znajdowaųy siħ pod wpųywami MųodzieǏy Wszechpolskiej. 
W czasie trwania tej konferencji zgodzono siħ, Ǐe zajƑcia te sČ w pewien sposób profa-
nacjČ pamiħci Ƒmierci Grodkowskiego oraz stanowiČ poǏywkħ dla elementów wywroto-
wych i marginesu spoųecznego. Policja dokonaųa wielu aresztowaŷ i rewizji u dziaųaczy 

73 CDIA: Fond 754, opis 1, sprawa 11, k. 34; „Gazeta Lwowska” 1932, 29 listopada 1932; 30 listopada 
1932; 1 grudnia 1932; „Sųowo Polskie”, 9 listopada 1932; 1 grudnia 1932; 12 grudnia 1932; A. Tysz-
kiewicz, Obóz Wielkiej Polski w Maųopolsce 1926–1933, Kraków 2004, s. 242; Z. Popųawski, Dzieje 
Politechniki Lwowskiej 1844–1945, Wrocųaw 1992, s. 213. Ewidentny bųČd w opisie wydarzeŷ po-
peųnių J. Draus, piszČc, Ǐe J. Grodkowski zostaų zamordowany przez „studenta Ǐydowskiego MojǏesza 
Katza”, ten ostatni nigdzie bowiem nie studiowaų. J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 
1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007, s. 64.

74 A. Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski…, s. 242–243.
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komunistycznych, co jednak nie zapobiegųo dalszej agitacji z ich strony. Przedstawiciele 
studentów oƑwiadczyli o swojej gotowoƑci wpųyniħcia na kolegów w celu uspokojenia 
nastrojów.

Zarówno wydane odezwy, jak i odbyta konferencja przyniosųy niewielkie rezulta-
ty. Dla zaprowadzenia porzČdku najbardziej skuteczna okazaųa siħ twarda policyjna 
siųa. Do Lwowa 29 listopada przybyųy dodatkowe oddziaųy policji, gųównie ƑciČgniħte 
ze szkoųy policyjnej w Mostach Wielkich, co pozwoliųo posųađ na miasto okoųo 500 
patroli; ogųoszono teǏ pogotowie rezerwy policyjnej. Aresztowani zostali przywódcy 
MųodzieǏy Wszechpolskiej, na czele z Adamem Macieliŷskim i Janem Maųachowskim. 
Wreszcie 1 grudnia udaųo siħ opanowađ sytuacjħ, a 3 grudnia wznowiđ zajħcia na 
uniwersytecie. Zamieszki sprowokowane przez zabójstwo Grodkowskiego miaųy teǏ 
miejsce poza Lwowem, gdzie fakt ten wykorzystywano jako pretekst do ekscesów 
antyǏydowskich: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Czħstochowie75. W Krakowie za-
mieszki rozpoczħųy siħ juǏ 29 listopada wieczorem. Tomasz Marszaųkowski w swojej 
ksiČǏce napisaų:

Wieczorem na Rynku Gųównym zaczħųy siħ gromadziđ grupy studentów, przewaǏnie me-
dycyny i Akademii Górniczej. Po chwili grupkami ruszyli w kierunku ul. StarowiƑlnej. Odezwa-
ųy siħ pierwsze okrzyki: „Biđ �ydów!”. Do studentów przyųČczyųy siħ, jak to okreƑliųa policja, 
„grupy szumowin”, czego efektem byųy powybijane szyby wystawowe w sklepach Ǐydowskich 
na ul. Wielopole, StarowiƑlnej i Grzegórzeckiej oraz na parterze gmachu „IKC” za rzekomo 
fi losemickie nastawienie redakcji. Demonstrantów rozproszyųy posterunki policyjne. Dwie 
grupy demonstrantów: jedna nadciČgajČca z Podgórza i druga z centrum, usiųowaųy zaatako-
wađ �ydowski Dom Akademicki na ul. Przemyskiej. Policja obydwie grupy rozproszyųa, zatrzy-
mujČc 4 studentów. PóǍnym wieczorem na ulicach zapanowaų spokój76.

Zamieszki trwaųy takǏe przez dwa nastħpne dni, 30 listopada i 1 grudnia, gdy stu-
denci atakowali �ydów i sklepy Ǐydowskie, a sami byli rozpraszani przez policjħ77.

O zajƑciach wywoųanych zamordowaniem J. Grodkowskiego komendant policji 
w mieƑcie podkomisarz Zųotkowski w doniesieniu do prokuratora okrħgowego we Lwo-
wie napisaų:

_mierđ Ƒp. Grotkowskiego wykorzystali dla swoich celów czųonkowie OWP i MųodzieǏy 
Wszechpolskiej, którzy poczħli gųosiđ publicznie hasųa antyǏydowskie nawoųujČc do czynnego 
wystČpienia przeciwko �ydom. Wynikiem tego byųo, Ǐe mųodzieǏ akademicka rekrutujČca siħ 
przewaǏnie z czųonków OWP i MųodzieǏy Wszechpolskiej wyszųa na ulicħ i poczħųa biđ �ydów 
oraz wybijađ szyby w sklepach Ǐydowskich. Ekscesy te trwaųy w dniach 27, 28, 29, 30 listo-

75 „Gazeta Lwowska”, 1 grudnia 1932; 2 grudnia 1932; 3 grudnia 1932; 6 grudnia 1932; 9 grudnia 1932; 
„Sųowo Polskie”, 1 grudnia 1932; 2 grudnia 1932; 3 grudnia 1932; 5 grudnia 1932; M. Natkowska, 
Numerus clausus…, s. 35–37; �ydzi, „Sprawy NarodowoƑciowe” 1932, nr 6, s. 703; G. Mazur, �ycie 
polityczne…, s. 232–233; idem, Szkic z dziejów Stronnictwa Narodowego we Lwowie w latach 30. 
XX wieku, [w:] Polska i jej wschodni sČsiedzi w XX wieku. Studia i materiaųy ofi arowane prof. dr hab. 
Michaųowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, red. H. Konopka i D. Bođkowski, Biaųystok 2004, s. 113; 
A. Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski…, s. 242–243.

76 T. Marszaųkowski, Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918–1939, Kraków 2006, s. 284–
–285.

77 Ibidem, s. 285–291.
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pada 1932 oraz czħƑciowo w dniu 1 grudnia 1932. W ekscesach tych braųy równieǏ udziaų 
szumowiny uliczne78.

Nastħpnie w piƑmie tym podaų nazwiska i miejsca pobitych ogóųem 140 osób po-
chodzenia Ǐydowskiego. Ponadto na policjħ zgųosiųo siħ 97 osób, informujČc o tym, 
Ǐe w wyniku demonstracji zostaųy im wybite szyby, zostali okradzeni itp. W czasie 
tych zajƑđ w wyniku dziaųaŷ policji zatrzymano 90 studentów, z czego 13 odstawiono 
do wiħzienia, a 43 po „ukaraniu administracyjnym” pozostawiono na wolnej stopie. 
Starostwo grodzkie ukaraųo 185 osób, z tego 90 studentów, a kary skųadaųy siħ z grzy-
wien pieniħǏnych i bezwzglħdnego aresztu. Niektórzy z uczestników zajƑđ zostali osČ-
dzeni i otrzymali kary wiħzienia z zawieszeniem w kwietniu 1933 r. W okresie od 27 
listopada do 1 grudnia Pogotowie Ratunkowe udzieliųo pomocy w 234 przypadkach, 
tyle bowiem osób siħ zgųosiųo. Lekarze stwierdzili w 40 przypadkach symulacjħ lub 
schorzenia niepozostajČce w zwiČzku z ekscesami. Na ogólnČ liczbħ 234 zgųoszeŷ, na 
�ydów przypadaųo 109 przypadków. Wedųug innych danych spoƑród tych 234 osób, 
35 na Pogotowiu nie chciaųo podađ swojego nazwiska, a 109 skorzystaųo z pomocy 
lekarskiej i podaųo swoje nazwiska. Z kolei, aby zakoŷczyđ wČtek kryminalny, stwier-
dziđ trzeba, Ǐe zabójca Grodkowskiego, M. Katz, zostaų skazany na 4 lata wiħzienia, 
w wyroku ogųoszonym przez SČd Okrħgowy we Lwowie 10 lipca 1933 r. Pozostaųych 
uczestników szajki noǏowników uniewinniono. _mierđ Grodkowskiego stanowiųa dla 
obozu narodowego swoisty wiatr w Ǐagle, zwųaszcza wobec faktu, Ǐe jego zabójcy byli 
pochodzenia Ǐydowskiego. Od tej pory co roku MųodzieǏ Wszechpolska obchodziųa 
rocznicħ jego Ƒmierci79.

Jak juǏ wspomniano, w Wydziale _ledczym policji bČdǍ w poszczególnych komi-
sariatach zgųosiųo siħ 97 osób, informujČc o tym, Ǐe w wyniku demonstracji zostaųy 
im wybite szyby, zostali okradzeni itp. WƑród nich znalazų siħ teǏ prezydent Lwowa, 
Wacųaw Drojanowski. ZwiČzane to byųo z uchwaleniem przez Radħ Miasta wspomnia-
nej juǏ rezolucji. Mimo trudnoƑci w ustaleniu winnych tych zamieszek i uczestników 
zajƑđ udaųo siħ zatrzymađ szereg osób, przekazanych nastħpnie prokuratorowi okrħ-
gowemu lub sČdowi grodzkiemu miejskiemu80. 4 grudnia 1932 r. prasa doniosųa tak-
Ǐe, Ǐe policja wkroczyųa do drukarni, w której przygotowywane byųy rozrzucane po-
tem na mieƑcie ulotki: „Pamiħtaj o Wacųawskim i Grotkowskim – nie kupuj u �yda”81. 
_mierđ Grodkowskiego spowodowaųa wzrost aktywnoƑci ugrupowaŷ endeckich. 
W ich propagandzie i wszelkiego rodzaju dziaųalnoƑci prezentowano to jako jeszcze 
jeden fakt, ƑwiadczČcy o antypolskiej postawie spoųeczeŷstwa Ǐydowskiego. Stanowi-
ųo to teǏ jeszcze jednČ przyczynħ narastania wrogoƑci miħdzy spoųeczeŷstwem polskim 
i Ǐydowskim.

Wydarzenia te odbiųy siħ teǏ szerokim, negatywnym echem poza granicami Polski. 
Wszystkie dzienniki berliŷskie – gųównie z 30 listopada – donosiųy obszernie o wypad-

78 DALO: Fond 110, opis 4, sprawa 437, k. 2–7.
79 W. J. Muszyŷski, J. T. Persa, II Rzeczpospolita korporancka…, s. 58; G. Mazur, �ycie polityczne…, 

s. 232–235; idem, Szkic z dziejów Stronnictwa Narodowego…, s. 113–114.
80 DABO: Fond 110, opis 4, sprawa 437, k. 2–7.
81 A. Garlicki, Piħkne lata trzydzieste…, s. 221.
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kach we Lwowie, opatrujČc je tytuųami: „Pogrom �ydów we Lwowie”, „Niepokoje anty-
semickie” i podobnymi82.

7 grudnia 1932 r. minister spraw wewnħtrznych Bronisųaw Pieracki przyjČų prezesa 
Ǐydowskiej gminy wyznaniowej we Lwowie posųa Ignacego Jaegera oraz innych posųów 
Ǐydowskich i reprezentanta centrali kupców maųopolskich, domagajČcych siħ pociČg-
niħcia do odpowiedzialnoƑci winnych oraz proszČcych o pomoc dla poszkodowanej 
ludnoƑci Ǐydowskiej. Tego teǏ dnia przyjČų delegacjħ Koųa �ydowskiego w Sejmie, która 
„przedstawiųa mu w swoim oƑwietleniu sprawħ ostatnich ekscesów we Lwowie”83.

ZajƑcia lwowskie omawiano takǏe na posiedzeniu Sejmu 6 grudnia 1932 r. Zostaųy 
zgųoszone trzy wnioski: „posųów z Koųa �ydowskiego i innych w sprawie ekscesów an-
tyǏydowskich w dniach od 27 listopada do 1 grudnia”, „posųów z Klubu Narodowego 
w sprawie krwawych wypadków we Lwowie oraz prowokowania i bicia mųodzieǏy i pub-
licznoƑci przez policjħ paŷstwowČ” oraz „wniosek posųów ze ZwiČzku Parlamentarnego 
Polskich Socjalistów w sprawie zajƑđ antysemickich na terenie wyǏszych uczelni, urzČ-
dzanych przez mųodzieǏ nacjonalistycznČ oraz w sprawie utrudniania przez wųadze akcji, 
majČcej na celu przeciwdziaųanie tym zajƑciom”84. RóǏnice w sformuųowanych wnio-
skach poszczególnych klubów sČ charakterystyczne i mówiČ same za siebie. Wszystkie 
trzy wnioski zostaųy skierowane do Komisji Administracyjnej Sejmu. 7 grudnia 1932 r. 
posųowie Koųa �ydowskiego oraz posųowie Ǐydowscy z klubu BBWR zostali przyjħci przez 
ministra spraw wewnħtrznych Bronisųawa Pierackiego, który zapewnių ich o podjħciu 
wszelkich Ƒrodków, aby nie dopuƑciđ w przyszųoƑci do podobnych wydarzeŷ. Przedsta-
wili oni sprawħ ekscesów we Lwowie, domagali siħ pociČgniħcia do odpowiedzialnoƑci 
winnych oraz prosili o pomoc dla poszkodowanej ludnoƑci. 22 marca 1933 r. na posie-
dzeniu Komisji Administracyjnej Sejmu poseų Józef Sanojca z BBWR przedstawių wszyst-
kie trzy wnioski: Koųa �ydowskiego, PPS i SN. Ostatecznie odrzucono je, chođ potem 
w poszczególnych komisjach dyskutowano jeszcze nad nimi doƑđ dųugo85.

Po wielu latach wokóų opisu przebiegu wydarzeŷ w sprawie Grodkowskiego poja-
wiųy siħ zafaųszowania i nieporozumienia. Na przykųad, w opisie zamieszczonym przez 
pracownika warszawskiego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamiħci Narodowej, 
Wojciecha Muszyŷskiego, w „Biuletynie Instytutu Pamiħci Narodowej”, przeczytađ 
moǏna: „27 listopada równieǏ we Lwowie z rČk Ǐydowskich bojówkarzy zginČų kor-
porant Jerzy Grotkowski”86. Przekrħcono tam imiħ gųównej postaci wydarzeŷ i co 
waǏniejsze, nie wspomniano, Ǐe awantura, w której zginČų, miaųa charakter czysto 
kryminalny. Podobnie tendencyjne przekrħcenia znajdujemy w periodyku „Glauko-
pis. Pismo Spoųeczno-Historyczne”, gdzie jednak, co waǏne, zamieszczono dwie fo-
tografi e: nieǏyjČcego Grodkowskiego leǏČcego w trumnie oraz nieistniejČcy juǏ jego 
grób na cmentarzu Byczakowskim. Zamieszczony tam krótki tekst, niepodpisany, 

82 „Gazeta Lwowska”, 2 grudnia 1932; „Sųowo Polskie”, 2 grudnia 1932.
83 „Gazeta Lwowska”, 9 grudnia 1932; G. Mazur, Szkic z dziejów Stronnictwa Narodowego…, s. 114.
84 Sprawozdanie stenografi czne z 71. posiedzenia Sejmu, 6 grudnia 1932.
85 Ibidem; G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 233–234.
86 W. Muszyŷski, Z dziejów Stronnictwa Narodowego (1928–1947), „Biuletyn Instytutu Pamiħci Naro-

dowej” 2007, nr 8–9, s. 36.
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zatytuųowany „Zabójstwo Grodkowskiego”, zawiera taki sam bųČd co do jego imienia 
oraz brzmi nastħpujČco:

W 1932 r. wstrzČsnħųa Lwowem sprawa zabójstwa studenta IV roku Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej i Komilitona K! „Lutyko-Venedya” Jerzego Grodkowskiego. W nocy 26/27 li-
stopada 1932 r., gdy wraz z grupČ przyjacióų wracaų z koleǏeŷskiego spotkania w restauracji, 
zostaų na ulicy zaczepiony przez nieznanych osobników, a nastħpnie ugodzony noǏem. Na-
pastnikami, jak siħ póǍniej okazaųo, byli kryminaliƑci MojǏesz Katz i Szulim Keller oraz dwaj 
inni, ale sam napad, jak siħ wydaje, nie miaų charakteru narodowoƑciowego. _miertelnie ran-
ny Grodkowski zmarų, a dwaj towarzyszČcy mu studenci odnieƑli lǏejsze rany. Pogrzeb zamor-
dowanego odbyų siħ 28 listopada i miaų charakter narodowej manifestacji87.

Dodađ tu moǏna jedynie, Ǐe nie sposób nie zgodziđ siħ z opiniČ, iǏ napad nie miaų 
charakteru narodowoƑciowego.

Rok póǍniej, w 1933 r., dČǏenia do usuniħcia studentów narodowoƑci Ǐydowskiej 
z lwowskich wyǏszych uczelni oraz wprowadzania tam geƩ a ųawkowego przybraųy na 
sile, tym bardziej, Ǐe byųy zwiČzane z rocznicČ Ƒmierci Grodkowskiego. JuǏ 27 listopa-
da 1933 r. miaųy miejsce pod uniwersytetem próby pobicia przechodzČcych tamtħdy 
�ydów. Tego dnia, zarówno na UJK, jak na Politechnice, Akademii Medycyny Wetery-
naryjnej i WyǏszej Szkole Handlu Zagranicznego, frekwencja na zajħciach byųa bardzo 
szczupųa, chođ – jak stwierdzono w raportach policyjnych – MųodzieǏy Wszechpolskiej 
nie udaųo siħ zerwađ wykųadów, z wyjČtkiem UJK, gdzie uųatwione to zostaųo przez bųħd-
ne taktycznie posuniħcia rektora prof. dra Kamila SteŅ i. Pochód na grób Grodkowskie-
go liczyų okoųo 900 osób, niesiono sztandar MųodzieǏy Wszechpolskiej88. W nastħpnych 
dniach podejmowano starania dla wprowadzenia geƩ a ųawkowego, miaųy teǏ miejsce 
przypadki pobicia Ǐydowskich studentów89.

TakǏe w ostatnich trzech miesiČcach 1934 r. odnotowano szereg wystČpieŷ mųodzie-
Ǐy endeckiej o wybitnie antysemickim charakterze. 27 listopada 1934 r. na przykųad,

zostaųo odprawione w koƑciele Ƒw. Mikoųaja naboǏeŷstwo Ǐaųobne za duszħ Ƒp. Grodkowskie-
go, a nastħpnie uczestnicy naboǏeŷstwa udali siħ pochodem na cmentarz Byczakowski, gdzie 
wygųoszono kilka mów o treƑci wybitnie antyǏyd[owskiej], które podziaųaųy podniecajČco na 
sųuchaczy. Po zakoŷczeniu uroczystoƑci uczestnicy poczħli rozchodziđ siħ, przyczem jedna z ta-
kich grupek liczČca kilkanaƑcie osób dopuƑciųa siħ na ul. Byczakowskiej caųego szeregu wystČ-
pieŷ antyǏyd[owskich] przez wybicie szyb w kilkunastu sklepach Ǐyd[owskich]. W szczególno-
Ƒci zostali ciħǏko pobici w tym czasie na ul. Hoī mana Kenner Saul […] oraz RaƩ ner Izrael90.

W rezultacie interwencji policji zostaųo zatrzymanych 9 osób91. Bronisųaw �ongoųųo-
wicz w swoich Dziennikach pod datČ 30 listopada 1934 r. odnotowaų:

W Uniwersytecie Lwowskim obecnie prawie co dzieŷ studenci Polacy bijČ jednego stu-
denta �yda. KilkanaƑcie byųo wypadków pobicia, jeden ze zųamaniem koƑci. Rektor nie zarzČ-
dzių Ǐadnych dochodzeŷ, studenci powiadajČ, Ǐe „nadszedų ich czas”92.

87 „Glaukopis. Pismo spoųeczno-historyczne”, 2006, nr 5–6, s. 108.
88 DABO: Fond 110, opis 1, sprawa 1034, k. 18–21.
89 DABO: Fond 110, opis 1, sprawa 1034, k. 15–21.
90 DABO: Fond 121, opis 1, sprawa 99, k. 54–54 ob.
91 DABO: Fond 121, opis 1, sprawa 99, k. 54 ob.
92 B. �ongoųųowicz, Dzienniki…, s. 589.
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Wųadze policyjne o tych nowych formach aktywnoƑci endeków w 1934 r. raporto-
waųy w sposób nastħpujČcy, co ciekawe akcentujČc przy tym jej wzrost, w przeciwieŷ-
stwie do niewielkiej w tym czasie aktywnoƑci OUN i komunistów:

Sekcja Mųodych Stronnictwa Narodowego, a wiħc ugrupowanie legalne, chwyciųa siħ 
szczególnie na terenie Lwowa takich Ƒrodków walki, które stawiajČ jČ w rzħdzie organiza-
cji dziaųajČcych konspiracyjnie. […] Dzieŷ 27 listopada ub.r., tj. rocznicħ Ƒmierci akad[emika] 
Grodkowskiego, usiųowaųa wykorzystađ Sekcja Mųodych SN do wyjƑcia na ulicħ. Jedynie od-
powiednim zarzČdzeniom policyjnym naleǏy przypisađ, Ǐe próba masowej demonstracji, 
wymierzonej przeciw �ydom, zostaųa w zarodku stųumiona, Ǐe demonstracja ograniczyųa siħ 
tylko w IV dzielnicy Lwowa do wybicia szyb w kilku sklepach Ǐydowskich i czynnego targniħcia 
siħ na kilku przechodniów �ydów. Poza tym miaųo miejsce w omawianym okresie sprawo-
zdawczym kilka sporadycznie zaistniaųych incydentów wybicia szyb w przedsiħbiorstwach 
i mieszkaniach Ǐydowskich. Inspiracjħ tych zajƑđ naleǏy przypisađ bez wČtpienia we wszyst-
kich wypadkach Sekcji Mųodych SN. _wiadczy to o znacznej radykalizacji metod dziaųania 
mųodzieǏowego elementu, zgrupowanego w Stronnictwie Narodowym93.

27 listopada 1936 r. w zwiČzku z rocznicČ Ƒmierci Wacųawskiego w Wilnie i Jana 
Grodkowskiego we Lwowie, ponownie doszųo do gwaųtownych zajƑđ zainicjowanych 
przez MųodzieǏ WszechpolskČ. Policja, rozpraszajČc tųum, musiaųa w pewnym momen-
cie prowadziđ akcjħ równoczeƑnie w czterech miejscach, ale sytuacja wszħdzie zostaųa 
opanowana i w godzinach popoųudniowych spokój zostaų zupeųnie przywrócony94.

W raporcie Urzħdu Wojewódzkiego w nastħpujČcy sposób omówiono dziaųalnoƑđ 
zwiČzków akademickich w listopadzie 1936 r.:

W zwiČzku z rocznicČ [Ƒmierci – przyp. GM] Ƒp. studenta Grodkowskiego i wypadkami 
na uniwersytetach w Warszawie i Wilnie, wzrosųa akcja MųodzieǏy Narodowej, której coraz 
intensywniej przeciwstawiajČ siħ zwiČzki Akadem[ickie] demokratyczne, jak ZwiČzek Nie-
zaleǏnej MųodzieǏy Socjalistycznej, Legion Mųodych, bħdČcy w ub. roku prawie bezczynny. 
Dnia 10 listopada br. odbyųa siħ staraniem MųodzieǏy Wszechpolskiej akademia w II Domu 
Techników ku czci Ƒp. Wacųawskiego przy udziale 1000 osób, pocztów sztandarowych 
stow[arzyszeŷ] akadem[ickich], przemawiaų m.in. Bobrowski, prezes MųodzieǏy Wszechpol-
skiej w Warszawie95.

W drugiej poųowie lat 30. wystČpienia studenckie we Lwowie ulegųy gwaųtowne-
mu zintensyfi kowaniu. W 1937 r. demonstracje i wiece studenckie trwaųy przez caųy 
listopad, a gųównym ich ǏČdaniem byųo wprowadzenie geƩ a ųawkowego. Przy okazji 
obchodów rocznicy Ƒmierci Jana Grodkowskiego 27 i 28 listopada doszųo do starđ z po-
licjČ, która rozpraszaųa tųum za pomocČ hydrantów oraz walczyųa z nim przez dwa dni 
w caųym mieƑcie96. Niedųugo potem, 9 grudnia 1937 r., okoųo 300 studentów Politech-
niki rozpoczħųo jej okupacjħ. Doszųo do nich ok. 500 studentów z innych uczelni. Pod 

93 DABO: Fond 121, opis 1, sprawa 99, k. 58–58 ob.
94 CDIA: Fond 205, opis 1, sprawa 478, k. 86, 114, 126, 421–423; Archiwum Akt Nowych w Warszawie 

(dalej: AAN): 269/III-1, k.5; „Nowy Dziennik”, 6 listopada 1937; 21 listopada 1936; 27 listopada 1936; 
28 listopada 1936; 29 listopada 1936; 6 grudnia 1936; J. �yndul, ZajƑcia…, s. 31.

95 AAN: 269/III-1, k. 5. Chodzi najprawdopodobniej o Witolda Borowskiego, jednego z przywódców 
MųodzieǏy Wszechpolskiej w Warszawie

96 G. Mazur, �ycie polityczne…, s. 252.



Sprawa ymierci Jana Grodkowskiego. Z dziejów wyst�pieÍ anty�ydowskich we Lwowie...

95

tym naciskiem jej senat zdecydowaų siħ wprowadziđ urzħdowe geƩ o ųawkowe. Zostaųo 
to przyjħte z wielkČ radoƑciČ przez Ƒrodowiska endeckie oraz oprotestowane przez spo-
ųecznoƑđ ǏydowskČ97.

7 stycznia 1938 r. na posiedzeniu Senatu UJK profesor ks. Aleksy Klawek zgųosių 
wniosek, aǏeby rektor Kulczyŷski wydaų zarzČdzenie, wprowadzajČce „urzħdowe” geƩ o 
na uniwersytecie. Mimo sprzeciwu wielu profesorów doszųo do wprowadzenia przez 
prorektora Romana Longchampsa 12 stycznia 1938 r. geƩ a ųawkowego. 9 stycznia 
1938 r. ukazaųo siħ rozporzČdzenie rektoratu Akademii Medycyny Weterynaryjnej, 
wprowadzajČce geƩ o ųawkowe takǏe w tej uczelni. 11 stycznia 1938 r. czħƑđ prasy opub-
likowaųa list otwarty rektora Kulczyŷskiego, w którym napisaų m.in., Ǐe 7 stycznia zųoǏyų 
urzČd, poniewaǏ nie chciaų wyraziđ zgody na geƩ o. Jego postawa spotkaųa siħ z uzna-
niem wielu wybitnych ludzi i Ƒrodowisk w Polsce oraz z solidarnoƑciČ rektorów wszyst-
kich polskich wyǏszych uczelni, którzy wystosowali na jego rħce list ze sųowami uznania 
i poparcia oraz protestujČcych przeciwko aktom terroru na wyǏszych uczelniach i geƩ u 
ųawkowemu. 22 stycznia 1938 r. odbyų siħ w Collegium Maximum UJK wiec MųodzieǏy 
Wszechpolskiej, w czasie którego mówcy zapowiedzieli dalszČ akcjħ, aǏ do wprowa-
dzenia numerus nullus. W dalszym ciČgu miaųy miejsce przypadki pobicia studentów 
Ǐydowskich na wyǏszych uczelniach we Lwowie. Liczba studentów �ydów na wyǏszych 
uczelniach stopniowo topniaųa, byųo to zjawisko charakterystyczne wtedy dla caųej Pol-
ski, coraz wiħcej �ydów wyjeǏdǏaųo bowiem na studia za granicħ98.

W latach 1938–1939 doszųo do napadów na studentów Ǐydowskich na Politechni-
ce i UJK. Miħdzy innymi napadniħto 24 listopada 1938 r. wieczorem na studenta far-
macji Karola Zellermayera i jego trzech kolegów, zostali oni pobici i poranieni noǏami 
w westybulu UJK w wyniku czego Karol Zellermayer zmarų w szpitalu 28 listopada99. 
Na posiedzeniu Sejmu 21 grudnia 1938 r. poseų E. Sommerstein zųoǏyų interpelacjħ do 
premiera i ministra Wyznaŷ Religijnych i OƑwiecenia Publicznego, „w sprawie zbrodni-
czych zajƑđ na Politechnice Lwowskiej dnia 18 listopada 1938 r. zakoŷczonych ƑmierciČ 
studenta bų.p. Samuela Prowellera”100. Kolejnym wydarzeniem byųo pobicie 24 maja 
1938 r. wieczorem na terenie Politechniki przez trzech nieznanych sprawców studenta 

97 CDIA: Fond 205, opis 1, sprawa 488, k. 37–38, 42; „Nowy Dziennik”, 10 grudnia 1937; 10 grud-
nia 1937; 11 grudnia 1937; 12 grudnia 1937; E. Mendelsohn (�ydzi Europy _rodkowo-Wschodniej 
w okresie miħdzywojennym, Warszawa 1992, s. 110) bųħdnie datowaų wprowadzenie geƩ a ųawko-
wego na Politechnice Lwowskiej na 1935 r.

98 M. Natkowska, Numerus clausus…, s. 165–166; H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992, 
s. 161; G. Mazur, Stanisųaw Kulczyŷski (1895–1975), „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa 
Demokratycznego” 1990, z. 1, s. 72–75; idem, �ycie polityczne…, s. 244–276 (tamǏe szeroko opisane 
okolicznoƑci wprowadzenia geƩ a ųawkowego w lwowskich wyǏszych uczelniach).

99 CDIA: Fond 205, opis 1, sprawa 1118, k. 1–2; „Gazeta Lwowska”, 26 listopada 1938; 6 grudnia 1938; 
„Dziennik Polski”, 27 listopada 1938, s. 10; 28 listopada 1938; Materiaųy do historii Klubów Demo-
kratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w latach 1937–1939, t. 2, wstħp i oprac. L. Chajn, War-
szawa 1964, s. 372; M. Natkowska, Numerus clausus…, s. 167; Zakųad Narodowy im. Ossoliŷskich we 
Wrocųawiu (dalej: ZNiOss.): 13509/III: Ulotki organizacji mųodzieǏowych Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza i Politechniki Lwowskiej oraz papiery róǏne z lat 1931–1939, k. 199–201.

100  Sprawozdanie stenografi czne z 5. posiedzenia Sejmu 21 grudnia 1938 r.



Grzegorz Mazur

96

I roku Wydziaųu Chemii, 24-letniego Markusa Landesberga, który nastħpnie 26 maja 
zmarų w szpitalu. Sprawa staųa siħ bardzo gųoƑna. 27 maja rektor Politechniki E. Suchar-
da zarzČdzių zawieszenie zajħđ w zwiČzku z tym besƟ alskim napadem. Poseų E. Sommer-
stein wystosowaų interpelacjħ do prezesa Rady Ministrów F. Sųawoja-Skųadkowskiego 
i do ministra Wyznaŷ Religijnych i OƑwiecenia Publicznego Wojciecha _wiħtosųawskie-
go. Wielu czoųowych przedstawicieli inteligencji potħpiųo to morderstwo101. Natomiast 
w piƑmie do ministra sprawiedliwoƑci z 30 maja 1939 r., referujČc sprawħ zabójstwa Lan-
desberga prokurator apelacyjny we Lwowie dr Józef Chirowski – wČtpiČc, aby sprawcy 
zostali wykryci przy istniejČcych metodach ukrywania przestħpców przez Ƒrodowisko 
studenckie we Lwowie – stwierdzių, Ǐe Politechnika i UJK staųy siħ

oƑrodkiem zbrodniczej konspiracji i terenem, gdzie sČ dokonywane – zwykle bezkarnie – naj-
róǏniejsze przestħpstwa. Trzeba powiedzieđ bez ogródek, Ǐe Politechnika Lwowska i Uniwer-
sytet JK swoimi wyczynami przestħpczymi postawiųy siħ w tym wzglħdzie w jednym rzħdzie 
z najgorszymi we Lwowie spelunkami i niebezpiecznymi zauųkami102.

Dla wųadz nie ulegaųo wČtpliwoƑci, Ǐe sprawcy wywodzČ siħ spoƑród czħƑci mųo-
dzieǏy pozostajČcej pod wpųywami SN, a zwųaszcza jego skrajnego odųamu oraz Ǐe za-
machy na Ǐycie studentów i niektórych profesorów bħdČ siħ powtarzađ, tym bardziej 
Ǐe korzystali z Ǐyczliwej neutralnoƑci wųadz uczelni103. W reakcji na zabójstwo M. Lan-
desberga minister W. _wiħtosųawski 16 czerwca 1939 r. zawiesių 18 stowarzyszeŷ na 
Politechnice104.

Wybitny historyk Wųadysųaw Pobóg-Malinowski, znany ze swych propiųsudczykow-
skich sympaƟ i i w zwiČzku z tym niebojČcy siħ ostro krytykowađ obozu narodowego, nie 
wahaų siħ potħpiđ mųodzieǏy endeckiej, piszČc:

Do wybryków wrħcz niewiarygodnych dojdzie we Lwowie na przeųomie 1938/1939 – na 
Wydziale Rolniczym Politechniki Lwowskiej mųodzieǏ „narodowa”, po upartych, a bezskutecz-
nych próbach zmuszenia dwóch �ydówek do rezygnacji ze studiów, zaczħųa usuwađ je z labo-
ratorium przez bezwstydne obnaǏanie swych genitaliów; prof. Bartla, który ostro skarcių ten 
ųajdacki wybryk, obrzucono jajami i pomidorami, pod próg jego mieszkania podųoǏono silne 
petardy; ta sama mųodzieǏ, zorganizowana w bojówki, ze „sztabem” w opanowanej Czytel-
ni Akademickiej [takǏe i ona mieƑciųa siħ przy ul. Boziŷskiego 7 – przyp. G.M.], dokonywaųa 
napadów zbrojnych na niewygodne dla niej, a wygųaszane w murach uniwersytetu odczyty; 
wųadze musiaųy interweniowađ; wykryto skųady broni i materiaųów wybuchowych; na doko-
nane w zwiČzku z tym aresztowania – mųodzieǏ odpowiedziaųa burzliwymi wiecami i blokadČ 
uczelni (Politechniki) – przez megafony z okien gmachu wygųaszano przemówienia, nie tyl-
ko gwaųtownie atakujČce rzČd, ale teǏ zapowiadajČce, iǏ „narodowy” sztandar Stronnictwa 
niebawem zawiƑnie na Zamku w Warszawie; staųo siħ to powodem, dla którego Prezydent 

101  CDIA: Fond 205, opis 1, sprawa 500, k. 127, 133, 149–150; Fond 205, opis 1, sprawa 1118, k. 9–10; 
„Nowy Dziennik”, 26 maja 1939; 27 maja 1939; 28 maja 1939; 30 maja 1939; 31 maja 1939; 2 czerw-
ca 1939; 3 czerwca 1939; „Chwila”, 25 maja 1939; „Dziennik Polski”, 1 czerwca 1939.

102  CDIA: Fond 205, opis 1, sprawa 1118, k. 1–2.
103  Ibidem.
104  „Dziennik Polski”, 17 czerwca 1939; 18 czerwca 1939; „Nowy Dziennik”, 13 czerwca 1939; 15 czerw-

ca 1939; 16 czerwca 1939; „Gazeta Lwowska”, 17 czerwca 1939.
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MoƑcicki zrezygnowaų z przyjazdu do Lwowa dla udekorowania Politechniki KrzyǏem Niepod-
legųoƑci w 20. rocznicħ obrony i wyzwolenia miasta105.

We Lwowie zamieszki o charakterze antyǏydowskim przez caųy okres miħdzywojen-
ny nabrzmiewaųy coraz bardziej i nabieraųy coraz ostrzejszego charakteru. Co najsmut-
niejsze, poǏywkČ dla nich byųy zajƑcia o charakterze kryminalnym, których prawdziwe 
tųo ulegaųo zapomnieniu, natomiast na czoųo wysuwane byųy hasųa o wzniosųym cha-
rakterze. Okazuje siħ, Ǐe czasem – jak i w tym przypadku – bardzo krótka byųa droga od 
pijackich i kryminalnych wrħcz awantur do wzniosųych okrzyków i przemówieŷ o treƑci 
patriotycznej.

105  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2: 1914–1939, Londyn 1985, s. 833. 
Obrzucenie jajami prof. Kazimierza Bartla miaųo miejsce nieco wczeƑniej niǏ zabójstwo Grodkowskie-
go, bo 21 maja 1932 r. Prof. K. Bartel zapowiedziaų, Ǐe jako ofi cer rezerwy bħdzie od tej pory nosių 
przy sobie broŷ i nie pozwoli na jakČkolwiek zniewagħ.
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Political and Economical Conditions 
for Tourism Development in Bad Reinerz 

in the Years 1769–1945

Health resorts, watering places and climate spas were already known in the ancient 
Ɵ mes.1 Most of them were situated in the areas where mineral water springs were 
discovered.2 Their signifi cance diminished aŌ er the collapse of The Roman Empire. The 
Renaissance period marked recurring interest in spa tourism. Culture development and 
visits to Italy contributed to popularisaƟ on of sightseeing as well as to the rebirth of 
treatment oriented travelling. Spa tourism began to develop dynamically in the 18th 
century along with the development of industry in Great Britain.3 Bath, Spa, Karlsbad, 
Baden-Baden and Evian were the most commonly visited European spas at that Ɵ me. 
In the late 18th century Switzerland began to aƩ ract quite a lot of aƩ enƟ on thanks to 
its unique landscapes, the country’s spa towns started to develop rapidly in the 19th 
century. PaƟ ents from all over the Europe converged on these towns. Nowadays, most 
of those resorts sƟ ll get recogniƟ on form paƟ ents. Railway accessibility was the factor 
that had a decisive infl uence upon development of parƟ cular spas in that Ɵ me.4

Duszniki Zdrój (formerly Bad Reinerz) a town located in southern Poland, in 
DolnoƑlČskie province, in north-western part of Ziemia Kųodzka,5 occupying ObniǏenie 
Dusznickie,6 situated at the alƟ tude of 530–570 m above sea level, stretching from the 

1 Hydrotherapy aƩ racted the greatest number of tourists, it was already applied in the ancient 
Greece. It developed during The Roman Empire reign (more in: J. Schnayder, PodróǏe i turystyka 
w staroǏytnoƑci, Warszawa 1959, p. 14–32).

2 Baiae, Aquae Calidae, Aquae HelveƟ cae, Aquae Herculi and Aquae Solis were among the most pop-
ular ones.

3 More informaƟ on in: R. Brown, Economic RevoluƟ ons in Britain 1750–1850, Cambridge 1995.
4 It may be concluded from rapid development of spas situated at Côte d’Azur as they were connected 

by railway with other regions of France. A. Jackowski, Francja, [in:] Geografi a turystyczna Ƒwiata, ed. 
J. Warszyŷska, part 1, Warszawa 2001, p. 45.

5 R. Nowacki, Duszniki Zdrój, Opole 2005.
6 The boƩ om of the depression is most oŌ en composed of Upper Cretaceous marls and marl 

sandstones with limestone inclusions on the surface and joint sandstones below. As regards the 
landscape, this depression is similar to Kotlina Kųodzka with its fl at boƩ om and deep river valleys. 
W. Walczak, Ziemia Kųodzka. Monografi a krajoznawcza, Warszawa 1956, p. 43).
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southern slope of Stoųowe Mountains to the northern slope of Orlickie Mountains and 
Bystrzyckie Mountains.7 

The town is located on the Bystrzyca Dusznicka river (formerly Zielona) – a tributary 
of Nysa Kųodzka on the leŌ  bank – running through Stoųowe and Bystrzyckie Mountains. 
The river cuts across a narrow valley of wooded slopes, in which a health resort is 
situated, reaches Duszniki Zdrój and then fl ows parallel with an eastwards road run-
ning through Piekielna Dolina [Piekielna Valley]. At the eastern estuary of Bystrzyca 
Dusznicka, behind the slopes of KsiħǏówka and Piekielna Góra, Kotlina Kųodzka is lo-
cated.8 Kotlina Kųodzka is a vast depression surrounded by tectonic mountains, which 
separate the Middle Sudeten range from the East Sudeten range, it is a well-known 
health resort and recreaƟ onal region.

The health resort and adjacent regions are located within the area which remains 
under the infl uence of various air masses. The temperature range is strongly related to 
the alƟ tude on which the area is situated as well as to the exposure of mountain slopes. 
The thermal maximum for this locality is in July (mean air temperature is 15.4ºC), while 
the minimum is in January (–3.2ºC).9 Mean annual temperature oscillates around 6ºC. 
Duszniki Zdrój does not diī er from other localiƟ es situated at a similar alƟ tude above 
sea level as regards a considerable volume of rainfalls (mean annual volume hovers 
around 996 mm)10 which are heaviest in July, and as regards the summerƟ me which is 
not very warm.11

Due to the fact that Duszniki Zdrój is situated within the Sudeten Mountains, im-
portant transport routes, which connected land on both sides of the mountains, used 
to run across the town.12 As people relocated, various cultural infl uences interacted 
and intermingled.13 In the ancient Ɵ mes, one of the branches of the so-called Amber 
Trail, connecƟ ng Danubian countries with the BalƟ c Sea coast, ran through the town. 
Archeological fi ndings from Duszniki and the surrounding area prove that men have 
been inhabiƟ ng this region from the earliest Ɵ mes.14 In the 14th century, Duszniki Zdrój 
belonged to the owners of the Homole castle, situated on the hill over the Polskie 
Wrota pass. The castle guarded the western entrance to Kotlina Kųodzka.15 In a docu-
ment dated 1366, regarding the foundaƟ on of St. Catherine’s altar in the parish church 

7 W. Zielony, T. Windyka, Duszniki Zdrój i okolice, Duszniki Zdrój 2003, p. 1; also see more: J. Saro-
siek, K. Sembrat, A. Wiktor, Sudety, Warszawa 1975; Z. Martynowski, K. R. Mazurski, Sudety. Ziemia 
Kųodzka i Góry Opawskie, Warszawa 1978; R. Chanas, J. Czerwiŷski, Sudety, Warszawa 1979.

8 See: W. Zielony, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Wrocųaw 1979, p. 14.
9 According to the data included in Góry Stoųowe, ed. M. Staī a, Warszawa–Kraków 1982, p. 15.
10 Ibidem.
11 However, it should be noted that in some localiƟ es, e.g. in Krynica in the western Beskids, January is 

much cooler. Its mulƟ -year mean temperature is –6o C (see: W. Walczak, Ziemia Kųodzka..., p. 56).
12 First fi ndings of Neolithic tools in the Duszniki and Lewin area date back to 4000–800 BC. Duszniki 

– miasto i zdrój. Studium historyczno-urbanistyczne, Vol. 1, compiled by D. and R. EysymonƩ , Wroc-
ųaw 1994, p. 43.

13 J. Lodowski, Z pradziejów Kotliny Kųodzkiej, “Rocznik Ziemi Kųodzkiej 1969/1970”, Wrocųaw 1972, 
p. 8.

14 Ibidem, pp. 9–38.
15 W. Tomaszewska, Duszniki, Warszawa 1968, p. 2.
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in Duszniki by Panewicz brothers – the then owners of the town, this seƩ lement was 
referred to as “oppidum”.16 However, it may be assumed that this locality was granted 
civic rights even a few dozen years earlier. At that Ɵ me, populaƟ on in Duszniki Zdrój 
was increasing and acƟ viƟ es such as commerce and craŌ smanship were developing. 
Iron mines and ironworks were established in the town’s close vicinity.

Unfortunately, the town history was negaƟ vely infl uenced by the Hussite Wars. 
Many neighbouring localiƟ es suī ered losses during fi ghts, among others Bystrzyca 
Kųodzka, Nowa Ruda, Miħdzylesie, Lewin, Radków and LČdek. Duszniki and the Homole 
Castle (named Gomole at that Ɵ me) survived as they were used by Hussite soldiers as 
bases of aƩ ack. Few things changed even aŌ er Hussites were driven out of the town. 
The fi ghts which later took place within this area as well as the growing economic cri-
sis17 in 15th-century Europe inhibited the development of Duszniki. Not earlier than in 
the 16th century were more impressive buildings erected, such as the town hall and 
churches. Apart from mining and steel industry, cloth industry was also developing.18 
In 1578, there were as many as six guilds in Duszniki.19 At that Ɵ me, also paper manu-
facture was gaining importance in the town. The paper mill was located in Duszniki 
already before 1562 as in this year AmbroǏy Topper sold it to Mikoųaj Kreczmer.20 The 
so-called handmade paper (called everlasƟ ng), manufactured in Duszniki paper mill 
and characterised by great durability and endurance, gained recogniƟ on also outside 
the area of Lower Silesia21.

The successful development of Duszniki was interrupted by the Thirty Years’ War 
(1618–1648). The warƟ me strife of European countries brought about massive de-
strucƟ on. March-pasts and fi ghts were accompanied by murders, robberies, food req-
uisiƟ on, contribuƟ ons imposed on towns and villages as well as infecƟ ous diseases. 
Not earlier than at the end of the 17th century and the beginning of the 18th century 
could Duszniki accelerate its development. New baroque houses were erected at that 
Ɵ me and statues of saints started to be put up at squares and streets. In that period, 
cloth manufacturers also did well. In 1751 in Duszniki, there were 106 clothier masters 
and 62 apprenƟ ces.22 They had their own guild house with the guild emblems placed 
on the frontage.23 Manufactures producing many types of cloth were established and 
glass started to be produced.

During the Seven Years’ War (1756–1763), baƩ les and skirmishes involving Prussian 
and Austrian took place in Ziemia Kųodzka, resulƟ ng in great material losses and many 

16 Ibidem.
17 ResulƟ ng from the decrease in the income of nobility (see more: Z. Wójcik, Historia powszechna 

XVI–XVII wieku, Warszawa 1991, p. 23 and subsequent pages).
18 R. Grzelakowski, Historia Dusznik, “Spotkania z Dusznikami” (Duszniki Zdrój) 1993, No. 6 (27).
19 W. Tomaszewska, Duszniki..., p. 3.
20 Ibidem, p. 5. The paper was even used at the court of the emperor Rudolph II of Habsburg, who 

ennobled the then owner of the paper mill in recogniƟ on of his merits (ibidem).
21 The paper was even used at the court of the emperor Rudolph II of Habsburg, who ennobled the 

then owner of the paper mill in recogniƟ on of his merits (ibid.).
22 W. Tomaszewska, Rozkwit Dusznik Zdroju w XIX wieku, „Rocznik Ziemi Kųodzkiej 1958”, Vol. 3, Kųodz-

ko 1959, p. 237.
23 Ibidem.
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casualƟ es. People suī ered epidemics and hunger again. In 1769, Duszniki was struck 
by a severe fl ood.24 In the same year, the town was oī ered new possibiliƟ es. The so-
called Zimny Zdrój [Cold Spring],25 which had been popular in Duszniki for many years, 
was oĸ  cially classifi ed as one of the curaƟ ve springs of the Kingdom of Prussia.26 In 
the same year, the spring was built round with a pavilion, which was the fi rst build-
ing within the health resort.27 Later on, other buildings and structures, such as inns or 
bathing equipment, were constructed.28

At the end of the 18th century, the fi rst wooden cabin with six bathrooms was erect-
ed in Duszniki. The fi rst health resort visitors used the cabin to bathe in heated water 
of Zimne �ródųo.29 In 1797, the so-called Letni Zdrój [Lukewarm Spring] was discovered, 
resulƟ ng in further development of the health resort. The new spring was warmer 
than Zimny Zdrój and its temperature was approximately 19ºC. At the beginning of 
the 19th century, the health resort in Duszniki became famous and gained recogniƟ on. 
Dr. G. P. Mogalla, who held the posiƟ on of the head doctor in the Silesian Mining In-
sƟ tute30 in the years 1791–1814, contributed to this success by popularising Duszniki 
curaƟ ve waters in his publicaƟ ons concerning mineral springs and Silesian watering 
places.31 In addiƟ on, following the example of Swiss and Czech health resorts, Dr. Mo-
galla took acƟ on which in 1800 resulted in extending the health resort by an insƟ tute in 
which whey of ewe’s milk and milk were used as medicines. He also developed a new 
and beƩ er method of whey and ewe’s whey milk producƟ on by means of chemical 
processes. Sheep and goats started to be grazed on mountain slopes surrounding the 
town and their milk was used to prepare various types of ewe’s whey milk – mustard, 
wine and even the so-called Chinese.32 New treatment methods used in Duszniki at-
tracted more and more people every year. As many as 474 people visited the health 
resort in 1804.33

In 1802, construcƟ on of new bathrooms started. They were located at the spa 
square, near Letnie �ródųo.34 A rapid increase in the number of health resort visitors 

24 W. Tomaszewska, Duszniki..., p. 3.
25 MenƟ oned in the 17th century by Georgius Aelurius – author of the descripƟ on of Ziemia Kųodzka 

(see G. Aelurius, Glacjographia, Leipzig 1625).
26 See more: P. Dengler, Bericht über die Verwaltung des Bades Reinerz in den 10 Jahren von 1867 bis 

einschliesslich 1876, Reinerz 1876; W. Tomaszewska, Rozkwit Dusznik Zdroju w XIX wieku, „Rocznik 
Ziemi Kųodzkiej 1958”..., p. 239 and subsequent pages.

27 See the print on the cover of the guidebook wriƩ en by J. Szadkowski, Uzdrowisko Rainerz, Poznaŷ 
1912 (reprint of the original, published thanks to Duszniki Zdrój Lovers’ Society).

28 R. Grzelakowski, Duszniki – poczČtki kurortu, „PrzeglČd Kulturalny”, No. 3 (17).
29 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci kulturowych do II wojny 
Ƒwiatowej, Wrocųaw 1991, p. 28.

30 See more: R. Grzelakowski, Duszniki – poczČtki kurortu...
31 For informaƟ on about spa treatment see for example: T. Heimrath, Z dziejów leczenia w _wiera-

dowie Zdroju, [in:] �ycie codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpųyw na stan zdrowia ludnoƑci, eds. 
B. Pųonka-Syroka, A. Syroka, Wrocųaw 2003.

32 W. Tomaszewska, Rozkwit Dusznik w XIX wieku..., p. 240.
33 P. Dengler, Geschichte des Bades Reinerz, Reinerz 1903, p. 293.
34 R. Grzelakowski, ZaųoǏenie parku zdrojowego i ogrodów cienistych w Dusznikach Zdroju, “Ziemia 

Kųodzka”, May–June 2002, No. 141–142, p. 11.
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contributed to its enlargement.35 In the years 1803–1804, plots on which Zimny Zdrój 
and Letni Zdrój were situated, were bought from private persons.36 Thus, the health 
resort area was signifi cantly expanded. The work on erecƟ on of a social club, located 
at the spring square in Duszniki, was started in 1802. The building was given the ap-
pearance of a classicisƟ c manor house.37 In the years 1816–1817, showers were con-
structed near the bathrooms. Equipment used for various types of water and steam 
bath was located at the ground fl oor of this building.38 At that Ɵ me, a poplar lane was 
also built, leading to the garden next to which a greenhouse was erected.39

In 1817, a new spring was discovered and named Urlyka’s Spring.40 In 1822, the 
naƟ onal authoriƟ es handed the spa area over to the local authoriƟ es.41 This provided 
a strong basis for further development of the health resort. As a result, the area of the 
then garden was expanded southwards and eastwards, and new pensions started to be 
built in the vicinity of the park. In order to provide entertainment to visitors coming to 
Duszniki, a spa orchestra was established to regularly perform in the spa theatre pavil-
ion.42 Flower beds were placed along walking paths. In 1827, another fl ood hit Duszni-
ki. A violent overfl ow of Bystrzyca Dusznicka caused extensive damage, parƟ cularly 
within the health resort. Fortunately, it was quickly repaired. In 1830s, pump rooms in 
Duszniki were rebuilt.43 In 1836, a construcƟ on design for new bathrooms in Duszniki 
was created and the work commenced in 1837.44 ConstrucƟ on of new bathrooms took 
a lot of Ɵ me and was not fi nished unƟ l 1863.45 The building was adapted to funcƟ on as 
the physical therapy insƟ tute. It contained rooms in which a number of therapies were 
performed. The right wing from the entrance was designated for women and shower 
cubicles were located there.46 Men were bathing on the leŌ , where peat insƟ tute was 
also situated.47

At the beginning of the 19th century, the greenery in health resort parks was oŌ en 
very simple. Parks occupying small areas, located next to resort buildings, were com-
posed of a limited number of trees and included short and straight walking paths. Parks 
were oŌ en complemented by surrounding forests and rivers fl owing through or near 
them. However, the number of spa visitors (health resort visitors and later on holiday-
makers) was growing as the Ɵ me went by and this was the trigger for further changes 

35 Prints which have been preserved give the general idea about the health resort’s appearance. See: 
A. Zieliŷski, Uzdrowiska dolnoƑlČskie na dawnej rycinie, Wrocųaw 1996.

36 W. Tomaszewska, Rozkwit Dusznik w XIX wieku..., p. 241.
37 R. Grzelakowski, 200 lat Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju 1802–2002, Duszniki Zdrój 2002.
38 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 29.
39 R. Grzelakowski, ZaųoǏenie parku zdrojowego i ogrodów cienistych..., p. 11.
40 Currently, Zdrój Jana Kazimierza [Jan Kazimierz Spring] (W. Tomaszewska, Rozkwit Dusznik Zdroju 

w XIX wieku..., footnote 23.)
41 Ibidem, p. 242.
42 W. Tomaszewska, Historia Dusznik, „Spotkania z Dusznikami” (Duszniki Zdrój) 1993, no. 6 (27).
43 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 54.
44 Ibidem, p. 29.
45 In this year, old bathrooms were demolished (ibidem).
46 Ibidem, p. 30.
47 Ibidem.
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within the spa. The shape of the old spa square was changed from a square into an 
elongated rectangle, and was connected to the main lane leading from the health re-
sort to the town. Also the area of the park was expanded.48 Growing industrialisaƟ on 
of towns brought about the need to stay at spa and climaƟ c localiƟ es.49 The spa season 
started to grow longer and natural greenery was introduced inside the buildings in the 
form of winter gardens, palm houses and orangeries, designed for those who wished 
to rest on chilly days.50

Apart from the already exisƟ ng greenhouse and the orangery built, construcƟ on 
of a palm house started.51 The work was completed in the mid 1880s and before that 
a part of the building was already used as a café, a reading room and a concert hall.52 
The building was almost nine metres tall, had a pitched roof and glazed walls.53 Struc-
tures and decoraƟ ve elements were made of metal.54 A fountain was also located 
inside the building. Electric light pouring from enormous chandeliers had diĸ  culƟ es 
reaching small round tables shadowed by branching palms. Health resort visitors sit-
Ɵ ng at the tables could enjoy the view of southern fl ora.55 The palm house was heated 
by warm air. Duszniki was growing more and more aƩ racƟ ve. In 1875, it was visited by 
2574 people.56 In the same year, neighbouring Kudowa was visited by 997 people.57 
During the whole 1880s, the number of health resort visitors and tourists in Duszniki 
exceeded three thousand people each year, while in 1889 it exceeded four thousand.58 
In the years 1882–1887, a magnifi cent walking hall was constructed, replacing old 
collonades.59

The building was elongated and of an impressive size, with a concert hall on the axis 
and the Warm Spring pump room by the northern wall. The hall was open on the western 
side. Its construcƟ on, supported by a few dozen columns, served as a monumental frame of 
the spa park. It was built-up on the eastern side, with many shops located in the frontage. 
A magnifi cent wooden “gate”, located on the axis of the building and decorated with delicate 
embellishments, was also used as a concert bowl.60

The spa square, open to the forested valley, made it possible to enlarge the spa 
park. More and more villas, in which rooms were available for rent, started to be built 
within the health resort.61 Along with the neighbouring area, the resort included ap-

48 Ibidem, p. 150.
49 See more: Uzdrowiska dolnoƑlČskie i ich okolice, eds. A. Falkiewicz, M. Starzewska, Wrocųaw 1975.
50 R. Grzelakowski, ZaųoǏenie parku zdrojowego i ogrodów cienistych..., p. 11.
51 It was erected as a connecƟ ng passage between bathrooms and the shower building (ibidem; see 

also: G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 120).
52 R. Grzelakowski, ZaųoǏenie parku zdrojowego i ogrodów cienistych..., p. 11.
53 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 120.
54 Ibidem.
55 On the basis of a print presenƟ ng the inside of the palm house (ibidem, p. 121).
56 P. Dengler, Geschichte des Bades Reinerz..., p. 294.
57 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci...
58 P. Dengler, Geschichte des Bades Reinerz..., p. 294.
59 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 74–75.
60 Ibidem, p. 75.
61 Ibidem.
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proximately 70 buildings at that Ɵ me.62 Some of them were situated at a distance from 
the spa square because Duszniki inhabitants built them also in the upper part of the 
valley as well as on the areas along the river, leading towards the town.63 The town 
itself was developing too. Regardless of temporary calamiƟ es such as the great fi re 
in 184464 or a brief period of stagnaƟ on in 1866 related to the Austro-Prussian War, 
Duszniki townsmen quickly undid the damage. In 1880s, Duszniki was connected to 
telephone and telegraph line.

However, the town lacked the spa theatre. In Lower Silesia, spa theatres were built 
at the turn of the 19th century, which corresponded with processes taking place in 
other European countries.65 In some of them, theatres in health resort localiƟ es were 
constructed as early as in the 18th century. SƟ ll, the majority of signifi cant theatre build-
ings in large health resorts were constructed not earlier than in the 19th century. The 
theatre in Duszniki was iniƟ ally situated in the old curaƟ ve house. ArƟ cles published in 
the years 1895–1896 state that there were two show arenas in Duszniki. Apart from 
the curaƟ ve house menƟ oned above, this funcƟ on was also carried out by the concert 
bowl located in the walking hall.66

The nearby Polanica and Kudowa itself was developing too. In the early 1870s apart 
from the new spa objects, a mineral water boƩ ling plant was built and the water was 
sold in the Silesia region and even beyond its boundaries. A park was built in the vicinity 
of the spa.67 TherapeuƟ c peat sources were discovered in the health resort area and 
the substance was used for peat compresses and wraps.68 Other therapeuƟ c proce-
dures oī ered at Polanica, similarly to other Sudeten spas,69 included therapeuƟ c baths, 
drinking suĸ  cient amount of mineral water as well as goat’s and ewe’s milk treatment. 
When the railway reached Polanica in 1890, the number of paƟ ents and tourists look-
ing for rest grew signifi cantly. In the early 20th century, new wells were drilled, which 
enabled exploiƟ ng “Wielka Pieniawa” spring (among others). A huge spa was built; 
it oī ered 130 rooms, 60 mineral and peat bath booths, physicians’ rooms as well as 
hydrotherapy and electrotherapy devices.70 Mineral water was supplied to the facil-
ity directly from the spring.71 In 1909, a cardiological spa was erected (currently it is 
“Zdrój” spa hospital). Spacious “Wielka Pieniawa” pump room was built in 1911. Its 
walking hall is over 100 m long. The building houses 40 bath booths and guest rooms 
for paƟ ents.72 Special aƩ enƟ on was paid to the surrounding of the new spa objects. 
Villas scaƩ ered around were embedded in greenery. New investments aƩ racted more 

62 Ibidem, p. 150.
63 On the basis of the author’s own observaƟ on.
64 The majority of buildings in Duszniki were burnt during this fi re, including the town hall and partly 

the parish church.
65 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 118.
66 Ibidem, p. 116.
67 B. JaƑkiewicz, Polanica Zdrój i okolice, Polanica Zdrój 2002, p. 12.
68 Ibidem.
69 More informaƟ on in: R. Nowacki, Duszniki Zdrój, Opole 2005.
70 A. KoǍmiŷski, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój…, p. 147.
71 Ibidem.
72 Altheide. Wody lecznicze dla chorych na serce, Poznaŷ 1914, p. 7.
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paƟ ents. In 1905, 1243 visitors underwent treatment in Polanica, 5 years later the 
number reached 6404.73

In 1850, a detailed chemical analysis of the Kudowa mineral waters was performed, 
which confi rmed their therapeuƟ c properƟ es. Soon a spacious pump room was built.74 
In the second half of the 19th century, Kudowa was oĸ  cially recognized as a health 
resort. At the end of the previous century, approximately 1.500 paƟ ents visited the 
town each year. A railway connecƟ on with Kųodzko contributed signifi cantly to the re-
gion’s development. This year, the number of visitors to Kudowa reached 10.036. The 
company managing the spa has built several new objects, including new pump room 
combined with a concert hall as well as a new spa house. Numerous pensions and ho-
tels have been erected in the neighbourhood. The buildings with bay windows, towers, 
balconies and balustrades are surrounded by gardens and create unique atmosphere. 
The resort gained recogniƟ on as cardiovascular diseases treatment facility at the begin-
ning of the 20th century.75

At the beginning of the 20th century, health resorts in Lower Silesia started to mani-
fest the tendency to build monumental and spectacular structures.76 It can be seen in 
much bigger and much more modern spa buildings, especially those related to bath-
ing. As for Duszniki, many changes were introduced in the bathroom building, which 
was opened in 1861. In the mid 1870s, the building was expanded by a new wing, 
where a new peat insƟ tute, with heaƟ ng and venƟ laƟ on, was to be located.77 In 1909, 
a major reconstrucƟ on of bathrooms in Duszniki was commenced. The work included: 
construcƟ ng 71 shower cubicles,78 connecƟ ng the bathing building to the hot, cold 
and mineral water mains, expanding the inhalatorium, construcƟ ng an electric liŌ  and 
providing central heaƟ ng. At the turn of the 20th century, the town changed consider-
ably as regards its look and funcƟ oning. Paul Dengler – the town mayor in the years 
1867–1903 enormously contributed to Duszniki development.79 A number of invest-
ments stated above were made during his tenure. Apart from that, the water tower, 
three hydroelectric power plants and gasworks were constructed. A new post oĸ  ce 
building equipped with an automaƟ c telephone staƟ on was erected and the Bystrzyca 
Dusznicka river was engineered.80 In 1902, the railway81 was introduced to the town 
which had a populaƟ on of 2948 at that Ɵ me. Easier access for people interested in 
treatment and rest in Duszniki Zdrój resulted in further, accelerated development of 
this town.

73 Ibidem, p. 2.
74 A. Falkiewicz, M. Starzewska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie i ich okolice, Warszawa 1975, p. 193.
75 It was highly popular among Jews who owned inns and restaurants there.
76 Ibidem, p. 37.
77 Ibidem, p. 30.
78 Ibidem, p. 41.
79 R. Grzelakowski, Dusznicki jubileusz – 650 lat historii miasta, “Encyklopedia Dusznik Zdroju” 1999, 

issue 2, p. 11; see also: R. Nowacki, Stan i perspektywy rozwoju turystyki, Opole 2007.
80 R. Grzelakowski, Ostatni dyliǏans w Dusznikach Zdroju, “Ziemia Kųodzka” 2002, No. 148, p. 23.
81 Duszniki – miasto i zdrój. Studium historyczno-urbanistyczne, Vol. 1, p. 68; K. R. Mazurski, Z. Mar-

tynowski, Sudety. Ziemia Kųodzka..., p. 73; L. Hoī art, 100 lat kolei w Dusznikach, “Gazeta Gmin”, 
November 15, 2002, no. 22.
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At the beginning of the 20th century, the number of villas in Duszniki grew. New 
pensions were also created and the Dengler park was established in the south-western 
part of the health resort.82 The work designed to extend and regulate the thoroughfare 
within the health resort was commenced as well. New streets were designed according 
to the principle of geometrisaƟ on and exisƟ ng streets were widened. Moreover, new, 
wide bridges were put up over Bystrzyca Kųodzka.

Put a lot of eī ort in promoƟ ng the spa advantages of Duszniki Zdrój. Guidebooks 
were published, informing about curaƟ ve properƟ es of spring waters and the local cli-
mate. InformaƟ on regarding the town, such as news about newly discovered springs, 
was being published in the press.83 In a reprint of a guidebook enƟ tled Uzdrowisko 
Reinerz [Reinerz Health Resort], published in 1912 by Duszniki Zdrój Lovers’ Society, 
the following is wriƩ en:

The informaƟ on about the discovery of new hot springs has rapidly spread around Silesia 
and the neighbouring towns. As a result, the visitors who leŌ  Reinerz having completed their 
treatment, came back in autumn to enjoy the springs [...] Currently, the number of visitors 
amounts to 12,000. Reinerz town is situated 1 km from the health resort. No plants are lo-
cated in the town so no smoke or fumes enter the atmosphere. The town is connected with 
the health resort by a beauƟ ful lane with old trees. This guarantees perfect tranquillity for 
those who yearn for rest.84

Dolina StrČǏyska, where health resorts were established aŌ er it has been bought 
by local authoriƟ es from private owners in 1903, was also considered a health resort 
area at that Ɵ me.85 Health resorts in Dolina StrČǏyska were named Stahlbad [Stalowy 
Zdrój – Steel Spring] aŌ er the spring water collected there. Sanatorium equipment was 
modern and it ensured eī ecƟ ve treatment.86 The social life concentrated around the 
health resort, where a common room, a smoking room and a dance hall connected to 
a veranda used for fresh-air resƟ ng in deckchair were located.

During the First World War, sick and injured soldiers from the fi ghƟ ng armies were 
treated in Duszniki health resorts. In the interwar period, Duszniki Zdrój strengthened 
its posiƟ on as a popular and esteemed health resort. Thanks to a scienƟ fi c basis for 
climatology and balneology, created at the beginning of the 20th century, and to the 
experience of many laboratories, clinics and insƟ tutes around the world, new treat-
ment methods were introduced in health resorts, which resulted in modernisaƟ on of 
exisƟ ng medical insƟ tutes and their surroundings. Duszniki Zdrój was to benefi t a lot 
during this period.

The development plans of Duszniki in the interwar and war period does not contain 
radical soluƟ ons in relaƟ on to the exisƟ ng layout of the land. Some of the plans, mostly 

82 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 161.
83 With the passage of Ɵ me, new springs were discovered in Duszniki, for example in 1910, a spring 

containing ferruginous oxalate. It was named �ródųo Agaty [Agata’s Spring].
84 J. Szadkowski, Uzdrowisko Reinerz, Poznaŷ 1912 (reprint of the original, published thanks to Duszni-

ki Zdrój Lovers’ Society).
85 R. Grzelakowski, Historia Dusznik, Dolina Hutnicza (StrČǏyska), part 5, “Spotkania z Dusznikami” 

1993, No. 10 (31), p. 1.
86 Ibidem.
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those regarding transport, have been implemented and they meet the needs of the 
town up to this day”.87

Not only could health resort visitors and tourists coming to Duszniki in 1920s and 
1930s expect an increasing level of luxury and professional medical care, but also may 
types of entertainment, regardless of the season. Duszniki hosted concerts and theatre 
performances, while in restaurants and hotels located on the market square, charity, 
occasional and New Year’s balls as well as popular slaughter of pigs, tasƟ ng of cured 
meat, beer and other alcoholic beverages were taking place.88 In Ryszard Grzelakowski’s 
arƟ cle, enƟ tled Okres _wiČt BoǏego Narodzenia i karnawaųu w dawnym Reinerz [Christ-
mas and carnival in old-Ɵ me Reinerz], the following informaƟ on can be found:

If winter was snowy, many sleigh rides to nearest regions were organised, where restau-
rants competed each other in serving elaborate local dishes. These events were arranged 
by the Duszniki secƟ on of GGV [Kųodzkie Towarzystwo Górskie – Kųodzko Mountain Society].

The most popular desƟ naƟ ons included Lasówka, Zieleniec, Mostowice, Batorów, BħǏyce, 
Szczytna and even OleƑnica in Orlickie Mountains [...] There were 5 cascade ponds in the 
town and the spa, which were turned into ice rinks in winter. A toboggan run and several ski 
runs leading towards the ski jump were also in operaƟ on.89

Before the outbreak of the Second World War, a heavy fl ood struck Duszniki Zdrój 
in 1938, causing a lot of damage, especially within the spa park. Fortunately, the war 
did not disturb life in Duszniki. SƟ ll, the Ɵ me of war was not favourable to execuƟ on of 
the abovemenƟ oned plans of Duszniki Zdrój modernisaƟ on. Just like during the previ-
ous war, Duszniki health resorts were again full of sick and injured soldiers. Luckily, the 
town was not troubled by warfare.

87 G. Baliŷska, Uzdrowiska dolnoƑlČskie. Problemy rozwoju i ochrony wartoƑci..., p. 172–173.
88 R. Grzelakowski, Dawny i obecny rynek w Dusznikach Zdroju. Ludzie i wydarzenia, “Ziemia Kųodzka”, 

June–July 2002, No. 143–144, p. 32.
89 R. Grzelakowski, Okres _wiČt BoǏego Narodzenia i karnawaųu w dawnym Reinerz, “Ziemia Kųodzka”, 

December 2000, No. 148, p. 4.
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Ewolucja koncepcji operacji „Burza” (1943–1944)

Operacja „Burza” byųa najwiħkszym samodzielnym wysiųkiem zbrojnym podjħtym przez 
Ǐoųnierzy polskich po kampanii 1939 r. Szacuje siħ, Ǐe na terenie caųego kraju braųo 
w niej udziaų ok. 70–80 tys. czųonków Armii Krajowej, a straty zadane wojskom niemiec-
kim byųy znaczne. Jej kulminacyjnČ czħƑciČ byųa bitwa o Warszawħ, zwana w historio-
grafi i powstaniem warszawskim. W toku caųej operacji jej zaųoǏenia taktyczne podle-
gaųy bardzo istotnym zmianom i ich peųne odtworzenie jest sprawČ niezwykle zųoǏonČ, 
gdyǏ tylko czħƑđ znalazųa odbicie w instrukcjach i rozkazach Komendy Gųównej AK, inne 
sČ znane jedynie na podstawie nie zawsze wyczerpujČcych i zgodnych ze sobČ relacji. 
Poznanie kierunku zmian dokonywanych w zaųoǏeniach taktycznych i sposobie prowa-
dzenia operacji „Burza” wydaje siħ kluczowe dla zrozumienia sposobu myƑlenia grupy 
wyǏszych wojskowych, od których w duǏym stopniu zaleǏaųo, w jakim stanie moralnym 
i materialnym wyjdzie z II wojny Ƒwiatowej spoųeczeŷstwo polskie.

Punktem wyjƑcia do podjħcia konkretnych prac nad przygotowaniem operacji „Bu-
rza” byųa wydana 26 paǍdziernika 1943 r. wspólna instrukcja RzČdu RP na UchodǍstwie 
i naczelnego wodza Polskich Sių Zbrojnych, okreƑlajČca sposoby zachowania wųadz Pol-
ski Podziemnej w wypadku, gdy wojska radzieckie wkroczČ na tereny II RP w poƑcigu 
za Niemcami. Omawiaųa ona róǏne warianty zachowania siħ Armii Krajowej. W sytuacji 
najbardziej prawdopodobnej, czyli w wypadku, gdy nie dojdzie do ponownego nawiČ-
zania stosunków dyplomatycznych polsko-radzieckich, rzČd miaų wezwađ oddziaųy AK 
do „wzmoǏonej akcji sabotaǏowo-dywersyjnej przeciwko Niemcom. Akcja ta jednak ma 
wtedy tylko charakter polityczno-demonstracyjny i ochronny”1. Po jej wykonaniu wųa-
dze krajowe i

Siųy Zbrojne w Kraju pozostajČ nadal w konspiracji i oczekujČ dalszych decyzji rzČdu pol-
skiego. W wypadku aresztowaŷ i represji [dokonywanych przez wųadze sowieckie] wystČpie-
nia czynne naleǏy ograniczyđ do niezbħdnych aktów samoobrony2.

Po otrzymaniu instrukcji rzČdu i naczelnego wodza, 20 listopada 1943 r., komen-
dant AK gen. Tadeusz Komorowski wydaų obszarom i okrħgom AK rozkaz, zgodnie 

1 Polskie Siųy Zbrojne w drugiej wojnie Ƒwiatowej, t. 3: Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 553.
2 Ibidem, s. 554.
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z którym polecaų podlegųym sobie dowództwom przygotowanie siħ do dziaųaŷ przeciw-
ko Niemcom w dwóch formach – albo „powszechnego i równoczesnego powstania” na 
terytorium tak zwanej bazy (czyli centralnej Polski), albo „wzmoǏonej akcji dywersyj-
nej” na obszarze caųej II RP. JakČ formħ dziaųaŷ miano ostatecznie realizowađ, zaleǏaųo 
od dalszego rozwoju sytuacji politycznej i militarnej. Powstanie powszechne mogųo byđ 
zarzČdzone przez KG AK tylko na podstawie decyzji najwyǏszych wųadz RP w sytuacji, 
gdyby doszųo do niespodziewanego caųkowitego zaųamania siħ dziaųaŷ Wehrmachtu na 
froncie wschodnim. Natomiast wzmoǏonČ akcjħ dywersyjnČ, która otrzymaųa krypto-
nim „Burza”, obszary i okrħgi miaųy rozpoczČđ na sygnaų radiowy KG AK lub z wųasnej ini-
cjatywy w momencie ogólnego odwrotu wojsk niemieckich. Celem „Burzy” miaųo byđ

[…] podkreƑlenie naszej woli bicia Niemców […] oraz samoobrona przed wyniszczeniem nas 
przez wycofujČcych siħ Niemców. […] Dziaųania bħdČ polegaųy na zaciħtym nħkaniu cofajČ-
cych siħ straǏy tylnych niemieckich (ew. oddziaųów tylnych straǏy tylnej), na silnej dywersji na 
caųej gųħbokoƑci, w szczególnoƑci na komunikacjħ3.

Do dziaųaŷ zbrojnych w ramach „Burzy” miano na terenie Kresów Wschodnich (na 
wschód od Bugu) uǏyđ caųoƑci zbrojonych sių i posiadanych Ƒrodków, natomiast na tere-
nie Generalnego Gubernatorstwa wykorzystađ „wszystkie oddziaųy partyzanckie i dys-
pozycyjne, potrzebnČ iloƑđ plutonów powstaŷczych posiadajČcych uzbrojenie, wszelkie 
Ƒrodki walki w granicach posiadania”4. W punkcie dotyczČcym stosunku do Armii Czer-
wonej i wųadz sowieckich gen. Komorowski dokonaų zasadniczej zmiany wobec zaleceŷ 
zawartych w instrukcji otrzymanej z Londynu, gdyǏ nakazaų dowódcom przeprowadza-
jČcym „Burzħ” wobec „wkraczajČcej na ziemie nasze regularnej armii rosyjskiej wystČ-
piđ w roli gospodarza”5. Naczelnemu wodzowi, gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu tųu-
maczyų wówczas:

Nie widzħ jednak moǏliwoƑci wytworzenia na ziemiach polskich pustki przez brak wy-
stČpienia wobec Rosjan czynnika wojskowego reprezentujČcego RzplitČ i jej legalne wųadze. 
Wszystkie nasze akcje w przeciwnym razie przypisywane byųyby czynnikom stojČcym na usųu-
gach Sowietów6.

Oznaczaųo to, Ǐe oddziaųy przeprowadzajČce „Burzħ” miaųy wyjƑđ z konspiracji i siħ 
ujawniđ. O wydanych przez siebie rozkazach, skonsultowanych z wųadzami cywilnymi, 
dowódca AK poinformowaų naczelnego wodza depeszČ datowanČ na 26 listopada, 
a w rzeczywistoƑci przesųanČ do Londynu dopiero w poczČtkach stycznia roku 1944. Po-
stawienie naczelnego wodza przed faktami dokonanymi w tak zasadniczej sprawie jak 
ujawnienie oddziaųów AK wobec wkraczajČcej Armii Czerwonej w sytuacji, gdy ZSRR ze-
rwaų stosunki dyplomatyczne z wųadzami paŷstwa polskiego, w istocie moǏna uznađ za 
drastyczne zųamanie dyscypliny wojskowej, które powinno skutkowađ natychmiastowČ 
dymisjČ gen. Komorowskiego. Generaų Sosnkowski byų przeciwny zmianom wprowa-
dzonym do instrukcji rzČdowej, gdyǏ uwaǏaų, Ǐe bez uprzedniego porozumienia politycz-

3 Ibidem, s. 558.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 559.
6 Ibidem, s. 556.
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nego pomiħdzy rzČdami ZSRR i Polski dziaųania „burzowe” sprowadzČ siħ do wojskowej 
pomocy dla nowych okupantów, a ujawnienie zakoŷczy siħ próbČ likwidacji oddziaųów 
AK przez wojska radzieckie i w rezultacie doprowadzi do zbrojnych starđ polsko-radzie-
ckich oraz rozbicia struktur konspiracyjnych. Jednak poglČdu tego nie podzielaų premier 
Stanisųaw Mikoųajczyk przekonany, Ǐe ujawnienie siħ wobec Sowietów bħdzie mógų 
wykorzystađ na arenie miħdzynarodowej jako dowód polskiej dobrej woli, który moǏe 
uųatwiđ ponowne nawiČzanie stosunków dyplomatycznych miedzy PolskČ a ZSRR. Osta-
tecznie przewaǏyųo stanowisko premiera i 18 lutego 1944 r. do kraju przesųano nowČ 
instrukcjħ, akceptujČcČ zmiany wprowadzone przez kraj. Tak wiħc wobec wkraczajČcej 
Armii Czerwonej ujawniađ siħ miaųy zarówno oddziaųy AK, jak i terenowe organa Dele-
gatury RzČdu. Miaųy one przed wųadzami radzieckimi podkreƑlađ swojČ dyspozycyjnoƑđ 
wobec rzČdu polskiego, naczelnego wodza i dowódcy AK. Generaų Sosnkowski pozostaų 
wprawdzie przy swoim pierwotnym stanowisku, ale uznaų, Ǐe musi uszanowađ wolħ 
kraju, jakkolwiek przestrzegaų przed groǍnymi konsekwencjami, które w wyniku realiza-
cji planu mogČ nastČpiđ w postaci ogromnych strat przy równoczesnym braku korzyƑci 
politycznych. Wydaje siħ jednak, Ǐe powaǏne byųy takǏe psychologiczne konsekwencje 
samowolnych dziaųaŷ podjħtych przez KG AK. Od tego czasu bowiem sam gen. Sosn-
kowski ograniczyų swoje rozkazodawstwo wobec kraju gųównie do przesyųania analiz 
i sugesƟ i, z którymi zresztČ w Warszawie liczono siħ tylko w maųym stopniu.

Kolejne rozkazy wydawanie przez KG AK doprecyzowaųy wojskowe zadania „Bu-
rzy”. I tak w rozkazie z 23 marca 1944 r. nakazywano komendantom okrħgu „w wy-
padku cofania siħ Niemców nawet z czħƑci jego okrħgu natychmiastowe rozpoczħcie 
akcji «Burza» siųami opuszczanego przez Niemców terenu”7. Przestrzegano zwųaszcza 
przed przedwczesnym mobilizowaniem duǏych oddziaųów: „Maųe oddziaųy lub sto-
sunkowo póǍno zmobilizowane dajČ wiħkszČ gwarancjħ, Ǐe cofajČcy siħ front niemie-
cki pozostawi je na wųasnych tyųach, co pozwoli im na wykonanie zadania”8. BČcznoƑđ 
z dowództwem sowieckim naleǏaųo nawiČzywađ moǏliwie najpóǍniej – „NaleǏy raczej 
dČǏyđ do wykonania zadaŷ «Burzy» samoistnie, jak dųugo to siħ da”9. W wypadku wro-
gich dziaųaŷ podejmowanych wobec AK przez Sowietów nakazywano powrót do kon-
spiracji i unikanie konfl iktów z ich armiČ. W kolejnym skierowanym do okrħgów rozka-
zie z 14 kwietnia 1944 r. nakazywano, 

[…] aby moǏliwie w duǏej iloƑci, przynajmniej w wiħkszych osiedlach, byųa zorganizowana 
samoobrona wojskowa (garnizon). Zadaniem samoobrony bħdzie natychmiast po opuszcze-
niu miejscowoƑci przez Niemców opanowađ jČ i zorganizowađ obok wųadz cywilnych wųadze 
wojskowe. Jako widomy znak opanowania miejscowoƑci przez AK [naleǏy] wywiesiđ fl agi bia-
ųo-czerwone i wystawiđ w odpowiednich miejscach posterunki celem zapewnienia bezpie-
czeŷstwa publicznego10.

Komplet tych rozkazów, przekazanych wszystkim terenowym dowódcom AK, roz-
pracowanych na licznych odprawach, tworzyų zaųoǏenia pierwszej wersji operacji „Bu-

7 Ibidem, s. 568.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 569.
10 Ibidem, s. 571.
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rza”. NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe bez wzglħdu na podjħte przez dowództwo AK modyfi kacje 
dziaųaŷ „burzowych” ich naczelnČ zasadČ przez caųy ten czas pozostawaųo uderzanie 
na tylne straǏe wycofujČcych siħ oddziaųów niemieckich, co oznaczaųo, Ǐe akcja polska 
miaųa byđ zsynchronizowana z odwrotem wojsk niemieckich. Dziaųania zbrojne w for-
mie zasadzek i ataków na linie komunikacyjne miaųy byđ prowadzone poza osiedlami. 
Nie przewidywano walki w miastach, stČd teǏ m.in. uzbrojone oddziaųy AK miaųy opuƑ-
ciđ Warszawħ, by wzmocniđ jednostki wykonujČce „Burzħ” w terenie. Przestrzegano 
dowództwa terenowe przed przedwczesnym mobilizowaniem duǏych sių i podkreƑlano 
zalety wykonywania dziaųaŷ zbrojnych maųymi oddziaųami.

Jednak juǏ dziaųania prowadzone na Woųyniu, gdzie najwczeƑniej doszųo do stycz-
noƑci wojsk radzieckich z oddziaųami AK, wykazaųy, Ǐe moǏliwoƑđ peųnego realizowania 
teoretycznych zaųoǏeŷ operacji „Burza” zaleǏy od realnej sytuacji, w jakiej spoųeczeŷ-
stwo polskie znajdowaųo siħ na danym terenie. W poczČtkach 1944 r. ludnoƑđ polska 
na Woųyniu, nieliczna z powodu strat poniesionych w wyniku rzezi dokonywanych 
przez UkraiŷskČ PowstaŷczČ Armiħ, przebywaųa w miastach oraz niewielu oƑrodkach 
samoobrony chronionych przez oddziaųy partyzanckie. W tej sytuacji operacjħ „Burza” 
postanowiono przeprowadziđ w zachodniej czħƑci Woųynia, w rejonie miedzy Kowlem 
a Wųodzimierzem Woųyŷskim. W tym celu rozpoczħto w grudniu 1943 i styczniu 1944 r. 
mobilizacjħ oddziaųów garnizonowych i przerzucanie ich w rejon koncentracji. Na poųu-
dnie od Kowla utworzono zgrupowanie o kryptonimie „Gromada”, a na póųnoc od Wųo-
dzimierza Woųyŷskiego zgrupowanie „Osnowa”. Koncentracji polskich oddziaųów towa-
rzyszyųy ciČgųe walki z placówkami ukraiŷskimi i niemieckimi. Ostatecznie spory obszar 
przylegajČcy od wschodu do Bugu zostaų oczyszczony z sių nieprzyjacielskich. NawiČzujČc 
do numeru stacjonujČcej na tym terenie przedwojennej jednostki wojskowej, zgrupo-
wanie liczČce ok. 6,5 tys. Ǐoųnierzy, przyjħųo nazwħ 27. Woųyŷska Dywizja Piechoty AK. 
Tworzyųo jČ dziewiħđ batalionów, dwa szwadrony, jedna samodzielna kompania oraz 
liczne pododdziaųy specjalne11. Nie dysponowaųa ona jednak, poza kilkoma dziaųkami, 
ǏadnČ broniČ ciħǏkČ. Dowodzių niČ przybyųy z Warszawy ppųk dypl. Jan Wojciech Kiwer-
ski „Oliwa”. W marcu 1944 r. doszųo do pierwszych kontaktów 27. DP z regularnymi woj-
skami radzieckimi. 20 marca oddziaųy polskie i radzieckie wspólnie zdobyųy miasteczko 
Turzysk, a nastħpnie 27. DP przegrupowaųa siħ w celu wykonania uderzenia na Kowel, 
przeksztaųcony w silny punkt oporu niemieckiego. Od 2 do 4 kwietnia oddziaųy 27. DP 
prowadziųy dziaųania ofensywne, a nastħpnie przeszųy do obrony. PoczČtkowo dziaųa-
nia AK wspierane byųy przez dwa puųki kawalerii sowieckiej, stopniowo jednak chħđ 
wspóųdziaųania ze strony radzieckiej byųa coraz mniejsza. Jeszcze 12 kwietnia wspólnie 
podjħto próbħ opanowania Wųodzimierza Woųyŷskiego i Lubomla, ale nastħpnego dnia 
musiano przerwađ natarcie. Z radzieckiego meldunku przeznaczonego dla Józefa Stalina 
wynika, Ǐe dywizja polska wykazaųa siħ „wysokim wyszkoleniem, odpornoƑciČ i ƑmiaųoƑ-
ciČ w bezpoƑredniej walce”12.

11 W. Filar, „Burza” na Woųyniu. Z dziejów 27. Woųyŷskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium 
historyczno-wojskowe, Warszawa 1997, s. 94.

12 E. Duraczyŷski, Polska 1939–1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999, s. 466.
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Wųadzom polskim nie udaųo siħ politycznie zdyskontowađ wspóųdziaųania polsko-
-radzieckiego. Dowództwo radzieckiej 47. Armii, operujČcej w rejonie, gdzie dziaųaųa 
27. DP AK, zgodziųo siħ pod warunkiem wojskowego podporzČdkowania sobie dywizji 
uznađ jej politycznČ podlegųoƑđ sztabom w Warszawie i Londynie oraz zapewniđ po-
moc materiaųowČ w przeorganizowaniu jej w regularnČ jednostkħ. Generaų Komorow-
ski wyrazių na to zgodħ, ale przebieg dziaųaŷ wojennych uniemoǏliwių dalsze rozmowy 
polsko-sowieckie. Sprawa wspóųdziaųania wojsk radzieckich i AK na Woųyniu zostaųa 
teǏ zaprezentowana opinii miħdzynarodowej m.in. 7 kwietnia 1944 r. w komunikacie 
Polskiej Agencji Telegrafi cznej, nadanym za poƑrednictwem BBC13. Moskwa nie tylko 
zaprzeczyųa tym faktom, ale wrħcz zanegowaųa samo istnienie 27. DP AK14.

W poųowie kwietnia, w wyniku silnego kontrnatarcia niemieckiego, pododdzia-
ųy dywizji znalazųy siħ w lasach na póųnoc od Wųodzimierza Woųyŷskiego w okrČǏeniu 
i zostaųy odciħte od wojsk radzieckich. W ciħǏkich walkach polegų m.in. dowódca dywi-
zji. Z okrČǏenia wydostaųo siħ ok. 3 tys. Ǐoųnierzy, którzy dotarli na Polesie.

W ostatnich dniach maja wiħkszoƑđ pododdziaųów 27. DP przeszųa na zachodniČ 
stronħ Bugu i zostaųa wųČczona w skųad oddziaųów podporzČdkowanych dowództwu 
Okrħgu Lublin AK. I tak, w koŷcu, caųa epopeja 27. DP AK nie dostarczyųa wųadzom pol-
skim informacji, jak strona radziecka ostatecznie ustosunkuje siħ do akcji ujawniania.

Do kolejnych dziaųaŷ zbrojnych w ramach operacji „Burza” doszųo w lipcu 1944 r. 
W tym czasie koncepcja „Burzy” ulegaųa staųym i daleko idČcym modyfi kacjom. Wynika-
ųy one gųównie ze Ƒwiadomego dziaųania gen. Leopolda Okulickiego, a takǏe z pomysųów 
terenowych dowódców AK. Okulicki zostaų jako wysųannik naczelnego wodza zrzucony 
w nocy z 21 na 22 maja 1944 r. pod Krakowem i w poczČtkach czerwca objČų kierowni-
ctwo przy przygotowywaniu operacji wojskowych w KG AK. Nie sposób obecnie jedno-
znacznie odpowiedzieđ na pytanie, na ile poglČdy zaprezentowane przez niego w War-
szawie odpowiadaųy treƑci instrukcji gen. Sosnkowskiego, a na ile byųy wyrazem jego 
wųasnej inwencji. Wydaje siħ, Ǐe naleǏy przyjČđ tħ drugČ interpretacjħ, gdyǏ wszystkie 
znane depesze i instrukcje naczelnego wodza pozostawaųy z nimi w caųkowitej sprzecz-
noƑci. PotwierdzajČ to zresztČ relacje z rozmów, które Okulicki odbyų w Warszawie 
z zaprzyjaǍnionymi wyǏszymi ofi cerami AK. Generaų Kazimierz Sawicki wspominaų:

Rozmowy te mocno mnie zaniepokoiųy. Wyniosųem z nich wraǏenie, Ǐe Okulicki przyje-
chaų z formalnym mandatem od naczelnego wodza. Lecz poza tym z jakimiƑ wųasnymi pomy-
sųami wzglħdnie idČcymi po linii Mikoųajczyka. Stosunek generaųa Okulickiego do obecnych 
naczelnych wųadz AK byų wrħcz krytyczny – nie tylko odnoƑnie osobistych kwalifi kacji tego 
zespoųu, ale i kierunku pracy AK. MisjČ Okulickiego byųo ten stan rzeczy zmieniđ15.

Najszerzej swoje opinie gen. Okulicki przedstawių w zeznaniu wųasnym z 5 kwiet-
nia 1945 r., napisanym w wiħzieniu NKWD na Bubiance. OczywiƑcie trzeba brađ pod 
uwagħ to, w jakich okolicznoƑciach ono powstaųo, wydaje siħ jednak, Ǐe jest, zwųaszcza 
w detalach, bardzo wiarogodne, gdyǏ podaje on tam na przykųad pseudonimy osób 

13 A. SkarǏyŷski, Polityczne przyczyny powstania warszawskiego, Warszawa 1964, s. 188–189.
14 Z archiwów sowieckich, t. 3: Konfl ikty polsko-sowieckie 1942–1944, oprac. W. Roszkowski, Warszawa 

1993. s. 161–165.
15 A. Przemyski, Ostatni komendant generaų Leopold Okulicki, Lublin 1990, s. 131–132.
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niemoǏliwe w tym czasie do rozwiČzania przez redaktorów tekstu, które jednak okazaųy 
siħ prawdziwe. Okulicki twierdzių w swym zeznaniu, Ǐe otrzymaų od gen. Sosnkowskiego 
przeznaczonČ dla gen. Komorowskiego ustnČ instrukcjħ, nakazujČcČ m.in.

[…] w wypadku ofensywy sowieckiej wykonađ kolejne uderzenie przeciwko Niemcom, przy-
gotowane zawczasu pod nazwČ „Burza”, na waǏne wojskowo miejscowoƑci, starajČc siħ do 
tego dziaųania skupiđ oddziaųy w wiħksze zgrupowania16.

W takiej formie „Burza” nabieraųaby charakteru powstania strefowego i stanowiųa 
najwiħkszČ moǏliwČ pomoc wojskowČ Armii Krajowej dla wojsk radzieckich, i to udzie-
lonČ bez uzyskania w zamian jakichkolwiek korzyƑci politycznych. SprzecznoƑđ tego typu 
pomysųów z caųČ dokumentacjČ wytworzonČ i pozostawionČ przez naczelnego wodza 
jest oczywista, co potwierdza fakt, Ǐe na przesųuchaniu 29 maja 1945 r. gen. Okulicki zu-
peųnie inaczej przedstawių instrukcjħ otrzymanČ od gen. Sosnkowskiego. Zgodnie z niČ 
po przybyciu Armii Czerwonej tylko niektóre oddziaųy AK powinny nawiČzađ stycznoƑđ 
z radzieckim dowództwem wojskowym, a gųówne siųy AK miaųy pozostađ w podziemiu, 
by walczyđ o niepodlegųoƑđ Polski, której zagraǏaų ZwiČzek Sowiecki17. Wydaje siħ wiħc, 
Ǐe gųównym celem gen. Okulickiego po powrocie do kraju byųa, wbrew stanowisku na-
czelnego wodza, maksymalizacja dziaųaŷ AK przeciwko Niemcom. W zeznaniu wųasnym 
nowČ koncepcjħ dziaųaŷ przedstawiaų on jako juǏ gotowČ, uksztaųtowanČ jeszcze przed 
przylotem do kraju. Byđ moǏe gen. Okulicki, który w swoim zeznaniu napisaų, Ǐe od 
poczČtku wszystkie kolejne obszary i okrħgi AK otrzymaųy rozkazy zdobycia przed na-
dejƑciem Armii Czerwonej waǏniejszych miast i wħzųów komunikacyjnych, chciaų przed-
stawiđ siħ wųadzom radzieckim w jak najlepszym Ƒwietle, dowodzČc, Ǐe Armia Krajowa 
uǏyųa wszystkich posiadanych sių i Ƒrodków dla wsparcia wojennego wysiųku sowieckie-
go. Tymczasem informacje z odpraw kolejnych dowództw wskazujČ, Ǐe koncepcja ta 
ksztaųtowaųa siħ stopniowo, a dopiero pod koniec lipca przyjħųa w peųni gotowČ formħ. 
Wydaje siħ, Ǐe jedynČ istotnČ zmianČ wprowadzonČ do operacji „Burza” do poųowy 
lipca 1944 r. przez gen. Okulickiego byųo polecenie, aby do walki uǏywađ nie tylko od-
dziaųów partyzanckich i czħƑci plutonów terytorialnych, ale takǏe moǏliwie najwiħkszej 
liczebnie zmobilizowanej siųy, reorganizowanej nastħpnie w dywizje czy brygady. Do 
poųowy lipca 1944 r. takie wytyczne wprowadzono we wszystkich odprawianych w tym 
czasie okrħgach AK, m.in. w okrħgu lubelskim18.

Pierwsza znana inicjatywa zdobywania wųasnymi siųami duǏego miasta byųa po-
mysųem oddolnym i powstaųa w sztabie okrħgu wileŷskiego AK. PomysųodawcČ tego 
typu dziaųania byų mjr dypl. Maciej Kalenkiewicz19. Ostatecznie operacja o kryptonimie 
„Ostra Brama” zostaųa zatwierdzona na odprawie w Komendzie Gųównej w Warszawie 
12 czerwca 1944 r.20 Jej celem byųo – przy podejƑciu „straǏy przednich Armii Czerwonej 

16 Proces szesnastu. Dokumenty NKWD, Warszawa 1995, s. 371.
17 Ibidem, s. 75.
18 I. Caban, Z. Maŷkowski, ZwiČzek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okrħgu lubelskim 1939–1944. 

CzħƑđ pierwsza – zarys monografi czny, Lublin 1971, s. 169–171.
19 J. Woųkonowski, Okrħg Wileŷski ZwiČzku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939–1945, War-

szawa 1996, s. 260.
20 Operacja „Burza” i powstanie warszawskie 1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2002, s. 140.
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pod Wilno, uderzyđ na Wilno wszystkimi rozporzČdzalnymi siųami od zewnČtrz i od we-
wnČtrz i opanowađ je”21. W nocy z 6 na 7 lipca 1944 r. dwa zgrupowania partyzanckie 
AK, zųoǏone z oddziaųów okrħgów Wilno i Nowogródek, dowodzonych przez ppųk. Alek-
sandra KrzyǏanowskiego „Wilka” (ok. 4 tys. ludzi), uderzyųy od wschodu na liczČce ok. 
28 batalionów (ok. 17 500 Ǐoųnierzy), 270 dziaų, 60 czoųgów i dziaų pancernych, ugrupo-
wane obronnie wojska niemieckie w Wilnie. Oddziaųy polskie poniosųy znaczne straty 
i po kilku godzinach walki zostaųy zmuszone do odwrotu. Po poųudniu atak na miasto 
podjħųy wojska radzieckie, wspierane od wewnČtrz przez zmobilizowane w mieƑcie 
oddziaųy konspiracyjne AK. CiħǏkie walki uliczne o opanowanie Wilna oddziaųy Armii 
Czerwonej toczyųy przez kilka dni. 13 lipca 1944 r. Wilno byųo wolne od wojsk niemiec-
kich. Wųadzħ w nim próbowaųa przejČđ ujawniona polska administracja. BČcznie straty 
oddziaųów polskich w operacji „Ostra Brama” wyniosųy ok. 500 Ǐoųnierzy. 17 lipca za-
proszeni rzekomo na naradħ ofi cerowie AK zostali aresztowani przez NKWD, a oddziaųy 
polskie otoczono i rozbrojono.

Z zeznania gen. Okulickiego wynika, Ǐe kolejnČ odprawħ w Warszawie odbyto 
z przedstawicielem dowództwa okrħgu lwowskiego. Polecono mu skupiđ siųy w trzy 
zgrupowania dywizyjne i uderzyđ na miasto, gdy Armia Czerwona podejdzie pod Lwów. 
Tymczasem wydany 15 lipca 1944 r. rozkaz dowódcy podokrħgu lwowskiego wyraǍnie 
precyzowaų, aby

[…] wewnČtrz miasta Lwowa walk nħkajČcych nie prowadziđ, natomiast silne walki podjČđ 
dopiero od zachodnich i poųudniowych peryferii miasta. Walkħ wewnČtrz miasta podjČđ tylko 
w wypadku próby wyniszczenia ludnoƑci polskiej przez wycofujČce siħ oddziaųy niemieckie 
lub ukraiŷskČ dywizjħ SS22.

Tak wiħc, inaczej niǏ wypadku Wilna, nie byųo tu opracowanego planu przewidujČ-
cego samodzielne zdobywanie miasta przed nadejƑciem Armii Czerwonej. Potwierdza 
to zresztČ przebieg wydarzeŷ we Lwowie, gdzie dziaųania AK miaųy charakter bardziej 
operacji policyjnych i porzČdkujČcych niǏ walki zbrojnej. Od 23 do 27 lipca nacierajČce 
na Lwów pancerne jednostki Armii Czerwonej, poczČtkowo pozbawione wųasnej pie-
choty, wspieraųy w walkach ulicznych mobilizujČce siħ chyba spontanicznie oddziaųy AK. 
O ich nikųej wartoƑci najlepiej Ƒwiadczy fragment depeszy dowódcy okrħgu z 26 lipca: 
„Dowódca sowiecki otrzymaų instrukcjħ, by nie uǏywađ nadal naszych oddziaųów do 
walki, jako niewyszkolonych i sųabo uzbrojonych, co przy duǏym ich zapale powoduje 
duǏe straty”23. Po zdobyciu Lwowa przez wojska radzieckie podjħųy tam jawnČ dziaųal-
noƑđ polskie struktury administracyjne oraz garnizon AK i – podobnie jak w Wilnie – zo-
staųy rozbrojone i aresztowane przez wojska NKWD.

TakǏe zadania przedstawione przez gen. Okulickiego w zeznaniu dotyczČcym Okrħ-
gu Biaųostockiego pozostajČ w sprzecznoƑci ze szczħƑliwie zachowanym rozkazem pi-
semnym dotyczČcym tegoǏ okrħgu. Wedųug Okulickiego komendant okrħgu otrzymaų 
rozkaz, aby „skupiđ siųy w rejonie Biaųystok i przy zbliǏaniu siħ Armii Czerwonej uderzyđ 

21 Proces szesnastu…, s. 378.
22 Operacja „Burza”…, s. 208.
23 J. M. Ciechanowski, Powstanie warszawskie. Zarys podųoǏa politycznego i dyplomatycznego, Puųtusk 

2004, s. 264.
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na to miasto”24. Tymczasem przekazany drogČ radiowČ rozkaz Komendy Gųównej AK 
z 11 lipca 1944 r. komendantowi okrħgu nakazywaų tylko,

[…] aby z chwilČ opuszczenia przez Niemców wyprzedziđ Sowiety w opanowaniu wiħk-
szych miejscowoƑci: Grodna, Woųkowyska, Biaųegostoku, Suwaųk, Augustowa, Zambrowa, 
BomǏy i Ostroųħki. W garnizonach tych powinny ujawniđ siħ terytorialne wųadze wojskowe 
i cywilne25.

OczywiƑcie czym innym byų rozkaz zdobywania Biaųegostoku, a czym innym zajmo-
wania go po opuszczeniu przez wojska niemieckie. Podobnie teǏ naleǏy odczytywađ 
dyrektywħ gen. Sosnkowskiego z 7 lipca 1944 r. dla dowódcy AK, w której m.in. zalecaų 
on opanowanie Wilna, Lwowa lub „innego wiħkszego centrum lub pewnego ograniczo-
nego, niewielkiego chođby obszaru”, jeǏeli pozwoli na to „szczħƑliwy zbieg okolicznoƑci 
w ostatnich chwilach odwrotu niemieckiego, a przed wkroczeniem oddziaųów czer-
wonych”26. Nie zalecaųa ona jednak atakowania Niemców przed zųamaniem ich opo-
ru przez wojska sowieckie. Nadal teǏ odwoųywaųa siħ do rozkazu gen. Komorowskiego 
z 20 listopada 1943 r., jako jedynego miarodajnego w sprawach wykonywania operacji 
„Burza”. Rozkazy zajmowania opuszczonych przez Niemców miejscowoƑci najpeųniej 
zrealizowane zostaųy podczas dziaųaŷ „burzowych” na terenie okrħgu lubelskiego.

Niepowodzenia politycznych celów planu „Burza” (oddziaųy polskie byųy wszħdzie 
rozbrajane przy braku protestów ze strony opinii miħdzynarodowej) i przekonanie 
o bliskim militarnym zaųamaniu siħ potħgi niemieckiej w wyniku postħpujČcej ofensy-
wy sowieckiej, skųoniųy gen. Okulickiego do wystČpienia wobec gen. Komorowskiego 
i jego najbliǏszych wspóųpracowników z propozycjČ przeprowadzenia bitwy o Warszawħ 
na wzór akcji wileŷskiej. 21 lipca 1944 r. decyzja taka zostaųa podjħta. W trakcie narad 
KG AK uznano, Ǐe opanowanie Warszawy przez oddziaųy AK musi co najmniej o 12 go-
dzin wyprzedzađ wejƑcie Armii Czerwonej, gdyǏ tyle czasu potrzeba byųo administracji 
cywilnej na zorganizowanie urzħdowania. Jak wiadomo, powstanie w Warszawie rozpo-
czħųo siħ 1 sierpnia 1944 r.

Wydaje siħ, Ǐe dopiero objħcie operacjČ „Burza” Warszawy ostatecznie spowodo-
waųo, Ǐe Armia Krajowa miaųa zdobywađ takǏe inne oƑrodki miejskie. WskazujČ na to 
doƑđ szczČtkowo zachowane informacje z pozostaųych okrħgów AK, które pozostajČ chy-
ba takǏe w zgodzie z zeznaniami gen. Okulickiego. Miħdzy 25 a 27 lipca 1944 r. odbyųa 
siħ w Warszawie odprawa dowództwa okrħgu kieleckiego. W powstaųym na podsta-
wie zaleceŷ KG AK szczegóųowym rozkazie przygotowania „Burzy” wƑród innych zadaŷ 
wymieniano uųatwienie opanowania wojskom ZSRR miast „Radom, SkarǏysko, Kielce, 
a w dalszej kolejnoƑci Czħstochowy”27. Jak wyjaƑniano,

[…] umoǏliwienie opanowania miasta polega na uderzeniu wewnČtrz miasta na oddziaųy nie-
mieckie w chwili wycofywania siħ Niemców, o ile oddziaųy nasze nie bħdČ przedtem wraz 
z ludnoƑciČ cywilnČ wyewakuowane28.

24 Proces szesnastu…, s. 379.
25 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 3: Kwiecieŷ 1943–lipiec 1944, kom. red. T. Peųczyŷski, 

Wrocųaw 1990, s. 558.
26 Ibidem, s. 505.
27 W. Borzobohaty, „Jodųa”. Okrħg radomsko-kielecki ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1984, s. 368.
28 Ibidem, s. 369.
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OstatniČ – przed wybuchem powstania warszawskiego – odprawħ odbyto z komen-
dantem okrħgu krakowskiego. W jej trakcie dotychczasowy komendant, pųk Edward 
Godlewski „Izabelka”, zostaų pozbawiony funkcji, gdyǏ – wedųug Okulickiego – byų sųabo 
zorientowany w stanie przygotowaŷ okrħgu do „Burzy”29. Istnieje jednak takǏe wersja, 
Ǐe byų on przeciwnikiem wywoųania powstania w Krakowie30. Oddziaųy AK miaųy wy-
konađ uderzenie m.in. na Rzeszów, Kraków i Cieszyn. Charakterystyczne, Ǐe dowódca 
Okrħgu Kraków w rozkazie z 27 lipca 1944 r. nie zalecaų walki o wiħksze miejscowoƑci, 
a jedynie zajħcie ich przez oddziaųy samoobrony po wycofaniu siħ wojsk niemieckich. 
Jednak juǏ 30 lipca 1944 r. wydany zostaų – jak moǏna przypuszczađ na podstawie no-
wych wytycznych – rozkaz nakazujČcy oddziaųom AK wykonanie uderzenia na Rzeszów31, 
a wkrótce po wybuchu powstania warszawskiego dowódca Krakowskiego Okrħgu AK 
i miejscowy delegat rzČdu pracowali juǏ nad odezwČ dla mieszkaŷców Krakowa, która 
zapowiadaųa: „Idziemy na Ƒmiertelny bój – w Ƒlad za Wilnem, Lwowem i WarszawČ”.

Tak wiħc gen. Okulicki doprowadzių do caųkowitej zmiany koncepcji operacji „Burza”. 
Nie chodzi tutaj juǏ nawet o wielkoƑđ uǏytych w akcji sių, których mobilizacja musiaųa 
doprowadziđ do dekonspiracji Armii Krajowej przed wųadzami sowieckimi, powodujČ-
cej, Ǐe przestawienie organizacji na walkħ z nowČ „okupacjČ” byųo zadaniem caųkowi-
cie iluzorycznym. Jednak zalecenie wykonywania uderzeŷ na waǏniejsze miejscowoƑci 
i wħzųy komunikacyjne narzucano odmienne od wczeƑniejszych zaųoǏenia walki. Podczas 
gdy poprzednio poczČtek dziaųaŷ zbrojnych oddziaųów AK byų uzaleǏniony od odwrotu 
wojsk niemieckich, to teraz wyraǍnie wiČzano go ze zbliǏeniem siħ straǏy przednich 
Armii Czerwonej. Przy sųabym wyszkoleniu i uzbrojeniu oddziaųów AK takie dziaųa-
nia niepomiernie zwiħkszaųy moǏliwoƑđ niepowodzeŷ oraz wynikajČcych z nich strat 
ludnoƑci cywilnej.

Te nowe zaųoǏenia przyjħųy ostatecznie formħ pisemnych rozkazów i doprowadzi-
ųy do kolejnej polemiki pomiħdzy naczelnym wodzem a komendantem gųównym AK. 
25 sierpnia 1944 r. gen. Sosnkowski uznaų, Ǐe wobec rozgųosu, jaki sprawa polska uzy-
skaųa dziħki walkom z Niemcami oraz z powodu zųej woli wųadz sowieckich okazywa-
nej podczas ujawniania siħ Ǐoųnierzy AK, kontynuacja operacji „Burza” nie ma sensu. 
W zwiČzku z tym zarzČdzių na terenach poza WarszawČ „ograniczenie akcji «Burza» 
do ochrony ludnoƑci i samoobrony wobec wycofujČcych siħ Niemców” i zezwalaų, 
w sprzyjajČcych warunkach, na podejmowanie, zaleǏnie od posiadanych Ƒrodków, akcji 
dywersyjnych na komunikacjħ. Co do ujawniania siħ na tych terenach doszedų „do prze-
konania, Ǐe naleǏy go zaprzestađ”32. 29 sierpnia w depeszy do Londynu gen. Komorow-
ski otwarcie sprzeciwių siħ tej instrukcji naczelnego wodza, argumentujČc, Ǐe zawarte 
w niej zalecenia doprowadzČ do upadku morale w szeregach AK. RównoczeƑnie poin-
formowaų gen. Sosnkowskiego, Ǐe projektuje „zmianħ formy walki, która polegaųaby na 
opanowaniu wiħkszymi siųami duǏych oƑrodków jak Radom lub Kielce i Piotrków lub 

29 Proces szesnastu…, s. 381.
30 S. Piwowarski, Puųkownik kawalerii Edward Józef Godlewski – IV komendant okrħgu krakowskiego 

Armii Krajowej. Wybrane zagadnienia operacji „Burza”, Kraków 2004, s. 118.
31 Krakowski Okrħg Armii Krajowej w dokumentach, t. 2: Dziaų ųČcznoƑci operacyjnej. BČcznoƑđ radiowa 

(1943–1945), cz. 2, oprac. A. Zagórski, s. 6.
32 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 4: Lipiec–paǍdziernik 1944..., s. 193.
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teǏ miast […] w terenie otwartym”, gdy w rzeczywistoƑci KG AK zalecaųa tħ strategiħ na 
terenie caųego kraju od koŷca lipca 1944 r. Zarazem, nie czekajČc juǏ na odpowiedǍ swo-
jego zwierzchnika, wysųaų odpowiednie rozkazy do pozostajČcych nadal pod okupacjČ 
niemieckČ okrħgów AK. JuǏ 27 sierpnia w depeszy do dowódcy okrħgu Radom–Kielce 
komendant gųówny AK nakazaų wykonanie akcji

[…] na szerszČ skalħ przez opanowanie na przykųad Radomia, Kielc lub wiħkszego kompleksu 
leƑnego majČcego duǏy wpųyw na obronħ i odwrót Niemców. […] Umiejcie jednak obliczyđ 
tak, by uderzenie nastČpiųo co najmniej na dwa lub trzy dni przed wkroczeniem bolszewików. 
Oddziaųy Wasze muszČ byđ silne, dobrze uzbrojone i odporne na walkħ technicznČ33.

28 sierpnia podobny rozkaz zostaų skierowany do dowódcy okrħgu krakowskie-
go. Nakazywano w nim opanowanie Krakowa lub Tarnowa równieǏ na kilka dni przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich. Rozkaz uzasadniano przekonaniem, Ǐe walka w War-
szawie „mimo duǏych strat w ludziach i materiaųach” daje stronie polskiej „potħǏny atut 
w rozgrywkach politycznych”34. 30 sierpnia polecenie zdobycia Piotrkowa otrzymaų 
Okrħg Bódzki. Na szczħƑcie oddziaųy AK nie byųy zdolne – ze wzglħdu na sųabe wyszko-
lenie i uzbrojenie – do realizacji tych rozkazów, prowadzČcych tylko do zniszczenia ko-
lejnych miast. W depeszy z 30 sierpnia naczelny wódz wycofaų siħ ze swoich zaleceŷ 
z 25 sierpnia, nakazujČcych gen. Komorowskiemu zaprzestanie prowadzenia dziaųaŷ 
„burzowych” w dotychczasowej formie i pozostawių mu wolnČ rħkħ w sprawie okreƑla-
nia dalszych zasad wykonywania „Burzy”. RównoczeƑnie zwracaų mu uwagħ, Ǐe

[…] z punktu widzenia oddziaųywania na opiniħ miħdzynarodowČ nie zachodzi potrzeba pod-
kreƑlania przez walkħ terytorialnych praw Polski do Kielc, Radomia, Piotrkowa lub Krakowa, 
w przeciwieŷstwie do Lwowa, Wilna i obszarów kresowych, których polskoƑđ zawsze byųa 
kwesƟ onowana przez Sowiety35.

Wraz z upadkiem powstania warszawskiego dogasųa takǏe „Burza”. Jej symbolicz-
nym zakoŷczeniem byųa depesza do Londynu, wysųana 9 paǍdziernika 1944 r. przez gen. 
Okulickiego, nastħpcħ gen. Komorowskiego, w której proponowaų:

1) Przerwađ wykonywanie „Burzy” i ograniczyđ dziaųania przeciwko Niemcom do zwalczania 
czynnego ich ekspedycji karnych i pacyfi kacyjnych i do dywersji. 2) Przerwađ ujawnianie siħ 
wųadz AK wobec wkraczajČcych armii czerwonych i ukryđ siħ, ewakuujČc najbardziej zagroǏo-
ny element na zachód36.

W ten sposób ewolucja koncepcji operacji „Burza” zatoczyųa swoisty krČg, wracajČc 
przy koŷcu realizacji tego planu do zaųoǏeŷ zawartych w pierwszej instrukcji naczelnego 
wodza i rzČdu z 26 paǍdziernika 1943 r. PóǍniejsze zmiany koncepcji operacji „Burza” 
zapoczČtkowaųy dziaųania, których rezultatem byųo m.in. zniszczenie Warszawy.

33 Ibidem, s. 203.
34 S. Piwowarski, Okrħg Krakowski SųuǏby Zwyciħstwa Polski, ZwiČzku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej. 

Wybrane zagadnienia organizacyjne, personalne i bojowe, Kraków 1994, s. 54.
35 Armia Krakowa w dokumentach…, t. 4, s. 233.
36 Polskie siųy zbrojne w drugiej wojnie Ƒwiatowej…, t. 3, s. 909.
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MacedoÍczycy i Grecy w Polsce. 
Specyfika migracji po wojnie domowej w Grecji 

(1946–1949)

Obecnie w Polsce Ǐyje juǏ niewielka grupa Macedoŷczyków i Greków, dla której Polska 
staųa siħ ich drugČ ojczyznČ. Wielu powróciųo do utworzonej po II wojnie Ƒwiatowej Lu-
dowej Republiki Macedonii (póǍniej Socjalistycznej), powstaųej w ramach federacji ju-
gosųowiaŷskiej, gdzie znaleǍli pracħ i mieszkanie, zagwarantowane przez przepisy paŷ-
stwowe. CzħƑđ z nich osiedliųa siħ w Buųgarii. Jednak niewielu z nich udaųo siħ powróciđ 
do stron rodzinnych, tj. Macedonii Egejskiej w Grecji, skČd musieli wyemigrowađ. Tu 
powracađ mogli dopiero od roku 1984 tylko Grecy.

Dzisiaj na temat losów Macedoŷczyków i Greków w Polsce istnieje juǏ doƑđ powaǏna 
literatura1. Zwróciđ naleǏy uwagħ przede wszystkim na prace Mieczysųawa Wojeckiego 
i Kazimierza Pudųy2. Swoje losy opisujČ takǏe sami Macedoŷczycy3 i co piħđ lat organizujČ 
spotkania wszystkich tych, którzy po wojnie domowej w Grecji znaleǍli siħ na emigracji. 
Bardzo aktywnie dziaųa ZwiČzek UchodǍców Politycznych z Grecji, który podkreƑla pozy-

1 G. Ruwe, Griechische Bürgerkriegsfl üchƟ nge. Vertreibung und Rücckkehr, Münster 1990; I. Lagani, 
To “paidomazoma” kai ellinojugoslavikes schesis 1949–1953, Athina 1996; A. Rossos, IncompaƟ -
ble Allies: Greek Communism and Macedonian NaƟ onalism in the Civil War in Greece, 1943–1949, 
“Journal of Modern History” 1997, R. 69, s. 42–76; P. Tsironis, DeƟ  Hellady, Plzen 1976; C. Terzudis, 
Trzydziestolecie pobytu w Polsce uchodǍców politycznych z Grecji i dziaųalnoƑđ ich ZwiČzku im. Nikosa 
Belojannisa. Wybrane problemy, „Rocznik DolnoƑlČski” 1980, t. 7, s. 231–251; M. Biernacka, Osady 
uchodǍców greckich w Bieszczadach, „Etnografi a Polska” 1973, z. 1, s. 83–93; S. Pagaczewski, Grecy 
z KroƑcienka. Kolonia grecko-macedoŷska w KroƑcienku i Liskowatym, „WieƑci” 1957, nr 51, s. 7.

2 M. Wojecki, Pobyt i ksztaųcenie dzieci greckich w Polsce w paŷstwowych oƑrodkach wychowawczych, 
„PrzeglČd Historyczno-OƑwiatowy” 1983, R. 26, nr 3, s. 296–310; idem, LudnoƑđ grecko-macedoŷska 
w Polsce, „Czasopismo Geografi czne” 1975, R. 46, nr 3, s. 313–314; Osadnictwo ludnoƑci greckiej 
na Ziemi Lubuskiej, „PrzeglČd Lubuski” 1977, R. 7, nr 1, s. 21–31; K. Pudųo, Grecy i Macedoŷczycy 
w Polsce 1948–1993. Imigracja, przemiany i grupy zanikowe, „Sprawy NarodowoƑciowe” 1995, 
nr 1, s. 133–151; idem, UchodǍcy polityczni z Grecji w Polsce (1948–1995), [w:] MniejszoƑci narodo-
we w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocųaw 1997, s. 149–152.

3 P. Nakovski, Makedonski deca vo Polska (1948–1968). PoliƟ kološka studia, Skopje 1987; Etniēkite 
promieni vo Egejska Makedonija vo XX vek, red. I. Borisovska, Skopje 2001.
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tywnČ rolħ i wyraǏa uznanie za opiekħ nad politycznymi migrantami, gųównie dzieđmi, 
które w nowej sytuacji znalazųy siħ czħsto bez opieki rodziców.

Pierwsze grupy Macedoŷczyków pojawiųy siħ w Polsce pod koniec lat 40. XX w., 
razem z Grekami i nielicznymi Kucowoųochami. Opuszczali oni Grecjħ w obawie przed 
represjami pod koniec wojny domowej w Grecji i po jej zakoŷczeniu. Ze wzglħdu na 
fakt, Ǐe pochodzili z Grecji, czħsto uwaǏani byli za ludnoƑđ greckČ i nazywano ich wszyst-
kich Grekami. Ze wzglħdu na charakter uchodǍstwa byųa to grupa bardzo specyfi czna, 
róǏniČca siħ od pozostaųych grup narodowoƑciowych tym, Ǐe dųugi czas jej czųonkowie 
pozostawali bezpaŷstwowcami, nastawionymi na szybki powrót do swych domów. 
W rzeczywistoƑci przez wiele lat mniejszoƑđ ta byųa traktowana jako emigranci politycz-
ni ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Specyfika migracji

1. Wojna domowa w Grecji w latach 1946–1959 miħdzy zwolennikami prozachodnich 
rojalistów wspieranych przez WielkČ Brytaniħ i USA a komunistycznymi republikanami, 
wspieranymi przez sČsiadujČce kraje bloku wschodniego: Jugosųawiħ, Buųgariħ, Albaniħ 
i poƑrednio ZSRR, toczyųa siħ gųównie na terytorium Macedonii Egejskiej, gdzie ludnoƑđ 
macedoŷska (sųowiaŷska)4 poparųa partyzantkħ komunistycznČ. Staųo siħ tak dlatego, Ǐe 
tylko parƟ a komunistyczna w Grecji uznawaųa istnienie macedoŷskiej mniejszoƑci na-
rodowej i propagowaųa hasųo urzeczywistnienia peųnej realizacji jej narodowych praw 
w paŷstwie greckim. Chodziųo o moǏliwoƑđ posųugiwania siħ wųasnym jħzykiem, na-
uczania w nim, wydawania czasopism, gazet, ksiČǏek, stowarzyszania siħ i kultywowa-
nia wųasnej tradycji kulturalnej. Dwukrotnie teǏ w programach Komunistycznej ParƟ i 
Grecji (KPG) – wprawdzie na krótko, znalazųy siħ zapisy o zjednoczonej, autonomicznej 
Macedonii.

KPG na Kongresie Nadzwyczajnym 26 listopada 1924 r. przyjħųa postanowienia 
Kominternu oraz Baųkaŷskiej Federacji Komunistycznej o zjednoczeniu Macedonii i jej 
autonomii w ramach federacji baųkaŷskiej5. Koncepcja ta wywoųaųa rozųam w parƟ i. Nie 
wszyscy komuniƑci greccy w imiħ zwyciħstwa idei komunistycznej zdolni byli poƑwiħ-
ciđ interesy swego kraju i zgodziđ siħ na oderwanie duǏej czħƑci terytorium póųnocnej 
Grecji, Macedonii Egejskiej, od terytorium paŷstwa. Na znak protestu wobec takiego 
stanowiska w kwesƟ i macedoŷskiej, sekretarz KPG Pandelis Puliopulos zerwaų z Kom-
internem i zaczČų wydawađ swojČ gazetħ „Nowa Droga”. TakǏe jeden z czoųowych ów-
czesnych greckich komunistów Janis Kordatos, na II Kongresie KPG w 1927 r. stwierdzių, 
Ǐe „teza o autonomii Macedonii i Tracji nie powinna byđ przedmiotem dyskusji, gdyǏ 

4 W artykule uǏywam pojħcia ludnoƑđ macedoŷska (sųowiaŷska) lub Macedoŷczycy dla ludnoƑci sųo-
wiaŷskiej ǏyjČcej w Grecji. Trzeba stwierdziđ, Ǐe nie wszyscy z nich utoǏsamiajČ siħ z Macedoŷczy-
kami mieszkajČcymi w dzisiejszej Republice Macedonii. CzħƑđ z nich swČ toǏsamoƑđ okreƑla jako 
buųgarskČ lub nie chce wypowiadađ siħ na temat swej toǏsamoƑci narodowej, mówiČc, Ǐe sČ tutejsi 
(tukašni).

5 To KKE, Episima Kimena, tomos protos, 1918–1924, s. 514–515.



MacedoÍczycy i Grecy w Polsce. Specyfika migracji po wojnie domowej w Grecji (1946–1949)

121

Macedonia jest podzielona na trzy czħƑci, a ludnoƑđ greckiej Macedonii to Grecy”6. 
Mimo tak nieprzychylnego stanowiska wielu czųonków parƟ i, koncepcja zjednoczonej 
Macedonii obowiČzywaųa w KPG do 1935 r.7 Po 1935 r. parƟ a propagowaųa ideħ przy-
znania wszystkim mniejszoƑciom narodowym, w tym równieǏ ludnoƑci macedoŷskiej 
w Grecji, równych praw. Takie decyzje zachħcaųy ludnoƑđ macedoŷskČ do masowego 
wstħpowania w szeregi KPG, która w Grecji byųa przymusowo hellenizowana i nie mo-
gųa pogodziđ siħ ze swym losem. Macedoŷczycy z Macedonii greckiej równieǏ aktywnie 
walczyli w II wojnie Ƒwiatowej i wojnie domowej po stronie komunistów, tworzČc swe 
oddziaųy zbrojne8.

Po raz drugi tezħ o koniecznoƑci zjednoczenia Macedonii KPG przyjħųa 31 stycznia 
1949 r. na V plenarnym posiedzeniu. Plenum ogųosiųo w sprawie macedoŷskiej rezolu-
cjħ, w której postulowano akceptacjħ macedoŷskiej odrħbnoƑci etnicznej. Stanowisko 
to, aczkolwiek nie w sposób wyraǍny, mogųo byđ zrozumiane jako rezygnacja z dekla-
rowanego przez KPG od ponad 13 lat traktowania Macedoŷczyków jako mniejszoƑci 
narodowej w obrħbie paŷstwa greckiego i proklamowanie hasųa o utworzeniu niezaleǏ-
nej Macedonii. Bardziej widoczne staųo siħ to w inspirowanej przez KPG rezolucji II ple-
num organizacji NOF (NarodnoosvoboƟ telen front – Narodowowyzwoleŷczy Front)9. 
Plenum przygotowujČce II Kongres NOF odbywaųo siħ w dniach 3–4 lutego 1949 r., 
a uczestniczyų w nim sekretarz generalny KPG Nikolas Zachariadis. Podczas obrad 
uchwalono rezolucjħ, w której zapowiedziano proklamowanie zjednoczonej Macedonii 
jako niezaleǏnej i równoprawnej republiki w ramach federacji narodów baųkaŷskich. 
W wygųoszonym wtedy przemówieniu Zachariadis zųoǏyų oƑwiadczenie wzywajČce do 
utworzenia niezaleǏnej i zjednoczonej Macedonii, z MacedoniČ greckČ w jej skųadzie.

Po ogųoszeniu 26 paǍdziernika 1946 r. powstania Demokratycznej Armii Grecji DAG, 
w roku nastħpnym Markos Vafi adis zniósų w Grecji monarchiħ, ogųosių nowČ konstytucjħ 
i stanČų na czele tymczasowego rzČdu Wolnej Grecji. Wedųug Ǎródeų macedoŷskich, spo-
Ƒród 35 tys. uczestników DAG, 15 tys. stanowili Macedoŷczycy10. Wstħpowali masowo 
do oddziaųów, a ludnoƑđ miejscowa (szacunkowo: od 150 tys. do 30 tys.) sprzyjaųa i sym-
patyzowaųa z greckČ lewicČ. Od 1947 do 1949 r. w Macedonii Egejskiej funkcjonowaųo 
87 szkóų z jħzykiem miejscowym (ludowym) macedoŷskim, w których naukħ pobieraųo 
10 tys. uczniów. Prowadzono dwa kursy dla nauczycieli jħzyka. Pojawiųy siħ czasopisma: 
„Bilten” (Biuletyn), „Nepokoren” (Buntownik), „Zora” (_wit), „Pobeda” (Zwyciħstwo) 
i inne. Macedoŷczycy bardzo szybko rozwinħli w Grecji oǏywionČ dziaųalnoƑđ kultu-

6 Szerzej na ten temat zob.: I. Stawowy-Kawka, Stosunek II Miħdzynarodówki Komunistycznej i baų-
kaŷskich parƟ i komunistycznych do problemu macedoŷskiego w okresie miħdzywojennym, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagielloŷskiego. Prace z Nauk Politycznych UJ” 1985, z. 25, s. 68, 78.

7 To KKE, Apto 1931os to 1952, s. 74.
8 I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Wrocųaw 2000, s. 236–240, 268–276.
9 Organizacja partyzancka zrzeszajČca Macedoŷczyków, którzy wspólnie z komunistami greckimi wal-

czyli pod dowództwem gen. Markosa Vafi adisa i od 21 listopada 1946 r. wchodzili w skųad DAG 
(Demokratycznej Armii Grecji).

10 J. Shea (Macedonia and Greece. The Struggle to Defi ne a New Balkan NaƟ on, London 1997, s. 119) 
podaje, Ǐe „Do 1949 r. Macedoŷczyków byųo 14 000 spoƑród 40 000 komunistycznych partyzantów 
walczČcych z greckČ wųadzČ”.
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ralnČ. Powstaųy grupy kulturalno-oƑwiatowe, które popularyzowaųy miejscowy jħzyk 
macedoŷski przez wystawianie inscenizacji teatralnych, Ƒpiewanie pieƑni. Opracowa-
nia greckie wspominajČ o masowym udziale w wojnie domowej Macedoŷczyków po 
stronie komunistów greckich jako o „narodowo-wyzwoleŷczej walce Macedoŷczyków 
w egejskiej czħƑci”11.

Dla ludnoƑci wojna ta miaųa bardzo silne konsekwencje etniczno-polityczne. Mi-
gracje, do których wówczas doszųo, róǏniųy siħ od wypħdzeŷ po II wojnie Ƒwiatowej 
w Europie _rodkowej i Wschodniej. Wojna ta kosztowaųa Ǐycie ok. 100 tys. ludzi, a mi-
lion opuƑciųo swe domy, by nigdy juǏ do nich nie powróciđ. Fale ludnoƑci uciekajČcej 
i ewakuowanej byųy liczne i róǏnorodne.

2. Migracje ludnoƑci z Grecji na duǏČ skalħ rozpoczħųy siħ w 1946 r. Dotyczyųy ludnoƑci 
z póųnocno-zachodniej czħƑci Grecji, opanowanej przez DAG. Czħsto byli to ludzie nie-
dawno osiedleni w tych regionach po przymusowej wymianie ludnoƑci miħdzy TurcjČ 
a GrecjČ na podstawie decyzji z Lozanny z 30 stycznia 1923 r. CzħƑđ z nich wyemigro-
waųo wówczas do Jugosųawii, gdzie w póųnocnej Serbii w Wojwodinie zorganizowano 
w miejscowoƑci Bulkes schronisko dla emigrantów. Schronienie znalazųo tam ok. 5 tys. 
osób12. Wedųug sprawozdania Komisji Ankietowej (_ledczej) ONZ, w Bulkes szkolono 
emigrantów pod wzglħdem politycznym i wojskowym, którzy wracali do Grecji jako Ǐoų-
nierze w wojsku komunistycznym. Pozostawaųy ich dzieci, dla których w roku szkolnym 
1946/1947 otwarto trzy szkoųy podstawowe, dwa przedszkola i Ǐųobek. W póǍniejszym 
czasie, gdy rodzice nie wrócili z wojny, dzieci te wysųano do domów dziecka na terenie 
Jugosųawii w miejscowoƑciach Bela Crkva w Wojwodinie, Crkvenica w Chorwacji i Va-
landovo w Macedonii.

3. W 1947 r. królewska armia rozpoczħųa szerokČ akcjħ, majČcČ na celu wysiedlenie 
w pasie przygranicznym w póųnocno-zachodniej czħƑci kraju ludnoƑci wspomagajČcej 
DAG. Spacyfi kowano wówczas ok. 700 tys. mieszkaŷców, wƑród których znalazųo siħ ok. 
150 tys. dzieci13. Dla dzieci, których rodzice byli w partyzantce komunistycznej, organi-
zowano w Grecji specjalne domy dziecka.

4. 21 lutego 1948 r. tymczasowy rzČd Niepodlegųej Grecji wydaų decyzjħ o wysųaniu 
dzieci komunistów za granicħ – 2500 z okrħgu Flôrina (macedoŷskie Lerin) i 3500 Ka-
storía (macedoŷskie Kostur). Wedųug Risto Kirjazovskiego14, dziaųania te miaųy na celu 
ochronħ dzieci przed planowanČ zmasowanČ walkČ zbrojnČ, którČ w 1948 r. podjħųa 
DAG. W póǍniejszym okresie zdecydowano o ewakuacji dzieci takǏe z innych okrħgów 
w Macedonii Egejskiej oraz Epiru i Tracji.

Podobne dziaųania podjħli rojaliƑci, którzy ewakuowali ok. 30 tys. dzieci na poųudnie 
kraju. Natomiast dzieci komunistów od marca do czerwca 1948 r. wywoǏono do Jugo-
sųawii i innych krajów bloku wschodniego. Dane archiwalne wskazujČ, Ǐe byųo ich 25–27  

11 Macedonia. History and PoliƟ cs, red. G. Christopoulos, J. BasƟ as, Athen 1991, s. 28.
12 F. MarƟ nova-Buckova, I nie sme Deca na majkata zemja…, Skopje 1998, s. 36.
13 R. Kirjazovski, Go branea i go odbranija makedonizmot, [w:] Etniēkite promieni…, s. 206.
14 Idem, DokumenƟ  za egzodusot na deca od Egejska Makedonija, Skopje 1991, s. 175.
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tys.15 Dziaųaniami Czerwonego KrzyǏa objħto okoųo 20 tys. dzieci. O wydarzeniach tych 
tak mówių Petros Rusos, jeden z waǏniejszych funkcjonariuszy KPG:

Po to, by uchroniđ je przed okropnoƑciami wojny wiħkszoƑđ dzieci zostaųa przyjħta i zaopieko-
waųy siħ nimi Jugosųawia, Albania, Buųgaria, Rumunia, Wħgry, Czechosųowacja. BČcznie liczba 
tych dzieci zbliǏa siħ do 20 tys., wƑród których wiħkszoƑđ to Sųowianie Macedoŷczycy16.

Gdy zestawi siħ róǏne Ǎródųa archiwalne dotyczČce ewakuacji dzieci do krajów 
Europy _rodkowej, istniejČ nieznaczne róǏnice. Wedųug dwóch Ǎródeų, dane te przed-
stawiajČ siħ nastħpujČco:

Tabela 1. Dzieci – uchodǍcy do krajów Europy _rodkowo-Wschodniej 
i Poųudniowo-Wschodniej

Jugosųawia 11 000 
Rumunia 5000 
Czechosųowacja 3000 
Polska 2500 
Wħgry 2500 
Buųgaria 2500 
NRD 700 
Razem 27 000 

�ródųo: AM, fond br. 997, Makedonska emigracja voistoēno evroppskite zemji, k. IV/1/76.

Liczba 11 tys. w Jugosųawii dotyczy wszystkich dzieci, które na skutek wojny do-
mowej w Grecji znalazųy siħ w tym kraju, takǏe tych przybywajČcych z rodzicami oraz 
póųsieroty. Natomiast z danych II Konferencji CK KPG z paǍdziernika 1950 r. wynika, Ǐe 
migracjČ zostaųy objħte dzieci w nastħpujČcej liczbie:

Tabela 2. Dzieci – uchodǍcy do krajów bloku wschodniego

Rumunia 5132 dzieci
Polska 3590 dzieci
Wħgry 2859 dzieci
Czechosųowacja 4148 dzieci
Buųgaria 1128 dzieci
NRD 672 dzieci
Razem 17 529 dzieci

�ródųo, AM, Stenografski beleški od II konfrencija na CK na KPG, oktomvri 1950 (brošura)17.

15 Arhiv na Makedonija dalej AM, Skopje, fond br. 997, Makedonska emigracja vo istoēno evropejskte 
zemji, k. IV/1/76; Stenografski beleški od II konferencja na CK na KPG, oktomvri 1950 (brošura).

16 AM, fond KPG 4/43/128, informacja od Petros Rusos za miegjunarodnite odnosi na Grcija vo 1948 
godina.

17 W tabeli tej nie uwzglħdniono ewakuowanych do Jugosųawii.
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Od poųowy 1948 r., gdy siųy DAG zaczħųy sųabnČđ, coraz liczniejsze grupy cywilów 
przekraczaųy granicħ jugosųowiaŷskČ, o wiele rzadziej takǏe buųgarskČ i albaŷskČ. Miasto 
Bulkes staųo siħ oƑrodkiem uchodǍców. Stefan Trobst podaje liczbħ ok. 50 tys. osób18. 
WiħkszoƑđ z nich, podobnie jak wczeƑniej dzieci, ewakuowana byųa do róǏnych krajów 
bloku wschodniego.

5. Wojna domowa, która toczyųa siħ gųównie w póųnocno-zachodniej czħƑci kraju (Ma-
cedonii Egejskiej – greckiej), dobiegaųa koŷca, a Broz-Tito, który popadų w konfl ikt ze 
Stalinem w 1948 r., zamknČų w czerwcu 1949 r. granicħ z GrecjČ. DAG znalazųa siħ wiħc 
w niekorzystnej sytuacji i wiħkszoƑđ partyzantów musiaųa w sierpniu 1949 r. ewakuo-
wađ siħ do Albanii, z niektórych pozycji – do Buųgarii. Z albaŷskiego portu Düres i por-
tów radzieckich nad Morzem Czarnym – do Sowieckiej Republiki Uzbekistanu i innych 
krajów bloku sowieckiego.

Tabela 3. Ogólny wynik migracji do krajów bloku wschodniego i Uzbekistanu

ZSRR 13 000 osób
Polska 12 000 osób
Czechosųowacja 14 000 osób
Rumunia 8000 osób
Wħgry 5000 osób
Buųgaria 6000 osób
NRD 2000 osób
Razem 60 000 osób

�ródųo: AM, fond br. 996, Izveštaj za repatriacja ta na emigracjata, k. IV/3/21.

Na III Konferencji CK KPG 3 paǍdziernika 1950 r. podano, Ǐe liczba emigrantów po 
wojnie domowej wynosiųa 55 881 osób, z czego ponad 20 tys. to Macedoŷczycy19. Na-
tomiast w Jugosųawii dodatkowo znalazųo siħ 45–50 tys. ludzi20. Tanasis Micopulos21 
ocenių, Ǐe poza krajem pozostaųo ogóųem okoųo 28 tys. dzieci.

6. W 1950 r. do Grecji powróciųo okoųo 800 dzieci z Jugosųawii i 150 z Czechosųowacji. 
Do koŷca 1954 r. Grecja przyjħųa okoųo 5 tys. dzieci22 w ramach akcji ųČczenia rodzin. 
Dziaųania takie podjħto takǏe w krajach, w których przebywaųy dzieci – uchodǍcy. W wy-
niku tych akcji rodzice przenosili siħ do kraju, w którym przebywaųy ich dzieci. Od tego 

18 S. Trobst, From Gramos Montain towards Lower Schleszia: Refugees from the Greek Civil War in 
Eastern Europe and Central Asia, www.newbalkanpoliƟ cs.org.mk/napis.asp?id+19&lang+English 
(09.03.2010).

19 AM, Stenografski beleški od III konfrencija na CK KPG, oktomvri 1950 (brošura).
20 AM, fond br. 997, k. IV/3/324.
21 T. Micopulos, Miname Elines, Athen 1979, s. 16.
22 R. Kirjazovski, Go branea…, s. 211.
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roku Macedoŷczycy i Grecy mogli udađ siħ takǏe do Australii, USA i Kanady w ramach 
ųČczenia rodzin.

7. Masowa reemigracja Macedoŷczyków z krajów Europy _rodkowo-Wschodniej do ju-
gosųowiaŷskiej republiki Macedonii nastČpiųa w latach 60. i nastħpnych. Impulsem ku 
temu byųa poprawa relacji Belgradu z MoskwČ i wizyta w 1956 r. Chruszczowa w Jugo-
sųawii. Wųadze w Belgradzie umoǏliwiųy wszystkim Macedoŷczykom powrót do utwo-
rzonej po wojnie republiki. Repatrianci uzyskiwali mieszkanie i pracħ. Takich warunków 
dla uchodǍców politycznych nie stworzyųa Buųgaria, która mimo Ǐe wszystkich sųowiaŷ-
skich emigrantów uwaǏaųa za swych wspóųrodaków, to przyjmowaųa przede wszystkim 
tych, którzy mieli w Buųgarii rodziny. ProƑby o osiedlenie siħ w Buųgarii byųy rozpatrywa-
ne bardzo dųugo i badano, czy w czasie wojny nie byli oni wspóųpracownikami wųoski-
mi, niemieckimi lub popierali profaszystowski reǏim grecki. SzerszČ moǏliwoƑđ powrotu 
do Buųgarii uzyskali dopiero po 1984 r., gdy na mocy postanowienia CK KPB nr 1004 
z 11 listopada 1983 r., wydanego 1 stycznia 1984 r., uznano ich za politycznych emigran-
tów i buųgarskich obywateli23.

8. W latach 70., gdy priorytetowe znaczenie dla RFN miaųy negocjacje z ZSRR jako mo-
carstwem hegemonistycznym w bloku wschodnim, doszųo takǏe do poprawy stosun-
ków z NRD. Wówczas uchodǍcy mogli przenieƑđ siħ do RFN. WiħkszoƑđ z nich skorzystaųa 
z tej oferty24.

9. Upadek dyktatury „czarnych puųkowników” w Grecji i ustanowienie w 1974 r. rzČdów 
demokratycznych stworzyųo sprzyjajČce warunki powrotu do kraju uchodǍców politycz-
nych. Reemigracja, która rozpoczħųa siħ juǏ w 1975 r., nasiliųa siħ znacznie w latach 80. 
Gdy 18 paǍdziernika 1981 r. wųadzħ objČų Panhellenski Ruch Socjalistyczny (PASOK), ze-
zwolono (od 1984 r.) na powrót do kraju Grekom, którzy brali udziaų w wojnie domowej 
i przebywali do tej pory w krajach Europy _rodkowo-Wschodniej. Tego prawa nie otrzy-
mali jednak egejscy Macedoŷczycy. Tylko ci, którzy zadeklarowali narodowoƑđ greckČ, 
mogli wróciđ do kraju, oni teǏ mieli prawo do wųasnoƑci pozostawionej przez nich po 
wojnie domowej (regulowaųa to ustawa z 1985 r.). Reemigracja miaųa charakter indywi-
dualny, gdyǏ na takČ jej formħ zgodzių siħ rzČd w Atenach. KaǏdy przypadek rozpatrywa-
ny byų oddzielnie, naraǏajČc powracajČcych na niedogodnoƑci machiny biurokratycznej. 
Wielu Macedoŷczyków stanħųo w obliczu dylematów moralnych. Po dojƑciu do wųadzy 
Nowej Demokracji Karamanlisa zaostrzyųa siħ polityka Aten w stosunku do Skopje, co 
miaųo wpųyw takǏe na stosunek do egejskich Macedoŷczyków. Codziennie zdarzaųy siħ 
protesty i manifestacje pod hasųami „Macedonia byųa i bħdzie nasza”25.

23 G. Daskalov, MeǏdu revanšizam na Aina, makedonizma na Belgrad i nihilizama na Sofi ja (egejskite 
baǏanci prez 40-te–80-te godni na XX vek, Sofi ja 2007, s. 216, 217.

24 S. Trobst, From Gramos…, s. 3.
25 Hasųo z plakatów, które moǏna byųo przeczytađ w kaǏdym miejscu Aten, Salonik i innych miast caųej 
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Podobnie jak to miaųo miejsce wobec trackich Turków, Macedoŷczyków, Kucowo-
ųochów, takǏe i Grecy, którzy opuƑcili terytorium paŷstwa w trakcie wojny domowej 
i po jej zakoŷczeniu, zostali pozbawieni obywatelstwa na mocy artykuųu 19 Kodeksu 
Obywatelstwa (KEI), który caųkowicie zostaų zniesiony dopiero w 1998 r.26 Zastosowanie 
jednak warunków reemigracji do osób tylko greckiego pochodzenia, zdaniem wielu po-
litologów27, byųo zabiegiem zamierzonym, który z powrotu do rodzinnego domu miaų 
wykluczyđ ludnoƑđ macedoŷskČ (sųowiaŷskČ). Wypracowano wówczas wiele kategorii 
podziaųów, od których uzaleǏnione zostaųo w duǏym stopniu odzyskanie obywatelstwa 
greckiego. Grecki ustawodawca dla uzasadnienia dyskryminujČcych praktyk w tym za-
kresie, posųuguje siħ specjalnie dla tego celu stworzonymi pojħciami omogeneis i al-
logeneis, z których to drugie obejmuje Greków obcego pochodzenia i zastosowanie 
w zwiČzku z tym uųatwieŷ procedur administracyjnych oraz skrócony czas oczekiwa-
nia na rozpatrzenie pozytywne i przywrócenie obywatelstwa. Stoi to w sprzecznoƑci 
z konstytucyjnČ zasadČ równoƑci obywateli i zobowiČzaniami miħdzynarodowymi Grecji 
w zakresie ochrony praw mniejszoƑci. Ale ludnoƑđ ta jest dyskryminowana takǏe i w do-
datkowy sposób. Osoby, które utraciųy obywatelstwo greckie na mocy wspomnianego 
art. 19 KEI, posiadajČce paszporty macedoŷskie lub paŷstwa trzeciego (takǏe Kanady, 
USA, Australii), majČ obecnie trudnoƑci z wjazdem na terytorium Grecji, na podstawie 
arbitralnej decyzji funkcjonariuszy sųuǏb granicznych i celnych. Nie mogČ wiħc odwie-
dziđ swej rodziny czy miejsca urodzin.

MacedoÍczycy i Grecy w Polsce

Do Polski uchodǍcy z Grecji dotarli w trzech etapach. Pierwszy z nich, od wrzeƑnia 
1948 do 1949 r., charakteryzowaų siħ przybyciem okoųo 3200 dzieci. Druga fala, obej-
mujČca lata 1949–1950, to napųyw zasadniczej masy uchodǍców, 9282 osób. Od 
1950 do 1956 r. prowadzono akcjħ ųČczenia rodzin, w efekcie której w Polsce zna-
lazųo siħ kolejnych 82928 emigrantów, przy jednoczesnym opuszczeniu naszego kra-
ju przez 1100 osób. Jak podaje M. Wojecki, do Polski w latach 1948–1956 przybyųo 
14 100 emigrantów z Grecji, i byų to stan kulminacyjny29. Po roku 1956 nastČpių od-
pųyw uchodǍców.

Do roku 1953 pobyt uchodǍców w Polsce byų ukrywany zarówno przed polskČ, jak 
i zagranicznČ opiniČ publicznČ. OƑrodki, w których przebywali emigranci, byųy zamkniħ-
te. Moskwa nie chciaųa pokazywađ wsparcia dla greckiego ruchu lewicowego w mo-
mencie wybuchu „zimnej wojny”. Gdy w lipcu 1950 r. podpisywano ukųad o wytyczeniu 
granicy na Odrze i Nysie BuǏyckiej z NRD w Zgorzelcu, wųadze zdecydowaųy siħ nawet 

26 Ustawa 2638/1998, w I apoleia Ɵ s ellinikis ithageneias vasei tou arthrou 19 KEI kai i diadikasia epa-
nakƟ sis Ɵ s, www.nchr.gr (09.03. 2010).

27 Dimistris Hristopoulos, KonstanƟ nos Tsitselikis, Treatment of MinoriƟ es and Omogeneis in Greece: 
Relics and Challeneges, www.kemo.gr (09.03.2010).

28 M. Wojecki, LudnoƑđ grecka w Polsce Ludowej, „PrzeglČd Geografi czny” 1975, t. 47, z. 4, s. 764.
29 Idem, LudnoƑđ grecko-macedoŷska w Polsce…, s. 313.
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ze wzglħdu na pobyt polskich i zagranicznych dziennikarzy, na chwilowe wywiezienie 
z miasta wszystkich uchodǍców politycznych30.

Wedųug obliczeŷ Kazimierza Pudųy, 50,2% uchodǍców z Grecji byųo Macedoŷczyka-
mi, drugČ zasadniczČ czħƑđ stanowili Grecy – 49,2%, natomiast Kucowoųosi – zaledwie 
0,6% caųej populacji. WiħkszoƑđ z nich to spoųecznoƑđ wiejska (ponad 95%), utrzymujČ-
ca siħ z rolnictwa i hodowli, ludzie starsi byli analfabetami. Niektórzy chorzy, inwalidzi 
wymagali opieki lekarskiej. Przewagħ stanowili mħǏczyǍni31.

Opiekħ nad dzieđmi przejħųo Ministerstwo OƑwiaty, ale wszelkie decyzje w sprawie 
tej grupy uchodǍców podejmowaų Wydziaų Zagraniczny CK PZPR. W przewaǏajČcej czħ-
Ƒci osiedlono ich na Ziemiach Zachodnich, a takǏe w Bieszczadach. Byųy to obszary, gdzie 
proces zasiedlania jeszcze trwaų. W Bieszczadach, w okolicy Ustrzyk Dolnych, na ob-
szarach niezamieszkaųych, przejħtych od ZSRR w 1951 r. osiedlano Greków, natomiast 
we wsiach KroƑcienko, Trzcianiec i Liskowate – Macedoŷczyków. Najwiħcej emigrantów 
osiedlono w Zgorzelcu (w OƑrodku Funduszu Wczasów Pracowniczych Akcja Spoųecz-
na), we Wrocųawiu, Szczecinie, Policach k. Szczecina, _widnicy TrójmieƑcie i Warszawie. 
Terytorialne rozmieszczenie emigrantów z Grecji zaleǏne byųo od moǏliwoƑci znalezienia 
dla nich pracy i mieszkania. Ze wzglħdu na fakt, Ǐe w wiħkszoƑci byųa to ludnoƑđ pocho-
dzenia chųopskiego, kierowano ich do pracy na roli – we wsiach w okolicach Lubska, �ar, 
�agania, Szprotawy i KoǏuchowa. Byųo to tzw. osadnictwo interwencyjno-nakazowe32. 
Dzieci natomiast umieszczono w Paŷstwowych OƑrodkach Wychowawczo-Szkolenio-
wych (POW) w LČdku Zdroju (dzieci greckie), Szczawnie Zdroju (dzieci macedoŷskie), 
w Zgorzelcu (tu powstaųo tzw. miasto mųodzieǏy – Pedopoli), Dusznikach Zdroju, Poli-
cach, Pųakowicach i Szczecinie33.

Zarówno Macedoŷczycy, jak i Grecy uzyskali moǏliwoƑđ nauki we wųasnym jħzy-
ku34. Dopiero od 1979 r. wprowadzone peųne nauczanie w jħzyku polskim, natomiast 
w jħzyku ojczystym moǏna byųo ksztaųciđ uchodǍców na dodatkowych kursach. MųodzieǏ 
ta mogųa uczyđ siħ w Polsce we wszystkich typach szkóų, korzystajČc na studiach z pre-
ferencyjnych punktów. Bardzo dųugo jednak trudno im byųo wtopiđ siħ i zaadaptowađ 
w nowym spoųeczeŷstwie. Bez wČtpienia byų to proces ųatwiejszy dla Macedoŷczyków 
niǏ Greków, ze wzglħdów jħzykowych i kulturowo-cywilizacyjnych. Ponadto uchodǍcy 
przez dųugi czas Ǐyli w przeƑwiadczeniu, Ǐe niedųugo powrócČ do swej ojczyzny.

Bardzo szybko, bo juǏ w 1953 r., powstaų we Wrocųawiu ZwiČzek UchodǍców Poli-
tycznych z Grecji w Polsce im. Nikolasa Belojannisa, greckiego dziaųacza komunistycz-
nego. Jego zalČǏkiem byųa Gmina Demokratycznych UchodǍców Politycznych z Grecji, 

30 K. Pudųo, UchodǍcy polityczni z Grecji w Polsce…, s. 150; A. Patek, LudnoƑđ macedoŷska w Polsce 
– geneza i charakter, [w:] Miejsce Macedonii na Baųkanach. Historia – polityka – kultura – nauka, 
red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2005, s. 272.

31 Ibidem.
32 M. Wojecki, Przemiany demografi czne spoųecznoƑci greckiej na Ziemi Lubuskiej w latach 1953–1998, 

www.zakorzenianie.most.org.pl/za6/02.htm (10.03.2010).
33 Idem, LudnoƑđ grecka…, s. 765.
34 J. Sokoųowski, Z historii ksztaųcenia jħzykowego dzieci macedoŷskich w Polsce, [w:] ToǏsamoƑđ naro-

dowa w spoųeczeŷstwie mulƟ etnicznym Macedonii, red. I. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Kraków 2008, 
s. 169–174.
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powstaųa jeszcze w Zgorzelcu. Organizacja ta, fi nansowana z budǏetu paŷstwa, ƑciƑle 
podporzČdkowana byųa Wydziaųowi Zagranicznemu CK PZPR, a od 1956 r. Ministerstwu 
Spraw Wewnħtrznych. Organizacja wydawaųa czasopismo „DimokraƟ s”. Jej gųównym 
celem byųo zwrócenie uwagi polskiej i miħdzynarodowej opinii publicznej na problem 
greckich uchodǍców. Wiħksze znaczenie miaųa jednak dziaųalnoƑđ kulturalno-wycho-
wawcza i ideowa. W 1984 r. ZwiČzek przeksztaųcių siħ w Towarzystwo Greków w Polsce, 
które prowadziųo gųównie dziaųalnoƑđ kulturalno-artystycznČ. W 1981 r. powstaųo tak-
Ǐe Towarzystwo PrzyjaǍni Polsko-Greckiej. Emigrantami greckimi, którzy wyksztaųceni 
w Polsce, zyskali artystycznČ sųawħ, sČ m.in. ChrisƟ na KurƟ , solistka Opery i Teatru Na-
rodowego w Warszawie, Paulos RapƟ s – Ƒpiewak operowy, Niki Iknomu z zespoųu Fili-
pinki, piosenkarka Eleni Dzoka, poeta Nikos Chadzinikolau – posųugujČcy siħ gųównie 
jħzykiem polskim.

Ze wzglħdu na fakt, Ǐe przybyli do Polski Grecy dųugo musieli czekađ na moǏliwoƑđ 
powrotu do swego kraju i starađ siħ o przywrócenie greckiego obywatelstwa, wielu 
z nich pozostaųo w Polsce do dzisiaj i przyjħųo polskie obywatelstwo. Ostatni spis lud-
noƑci z 2002 r. ujČų 2793 osoby urodzone w Grecji i majČce obywatelstwo polskie. Prze-
bywajČ oni w wiħkszoƑci w województwach: dolnoƑlČskim – 595, podkarpackim – 505, 
maųopolskim 297, mazowieckim 194, podlaskim 174, zachodniopomorskim 149 oraz 
ƑlČskim – 141 osób. GreckČ narodowoƑđ zadeklarowaųy 1404 osoby, z czego 786 miaųo 
polskie obywatelstwo. Jħzyka greckiego w kontaktach domowych uǏywaųo 3166 osób, 
a 2759 miaųo obywatelstwo polskie.

Inaczej przedstawiajČ siħ losy uchodǍców Macedoŷczyków. Dzisiaj pozostaųo ich 
w Polsce od 200 do 400 osób. JuǏ pod koniec lat 50. mogli oni emigrowađ do jugosųo-
wiaŷskiej republiki – Macedonii oraz niektórzy z nich – do Buųgarii. Masowy odpųyw tej 
ludnoƑci spowodowaų, Ǐe tylko nieliczni, gųównie pozostajČcy w zwiČzkach maųǏeŷskich 
z Polakami oraz ich dzieci, pozostali w Polsce. DziaųajČ oni w organizacji Stowarzyszenie 
Macedoŷczyków w Polsce, z siedzibČ w Gdaŷsku oraz w jego oddziale w Warszawie. Ce-
lem Stowarzyszenia jest nauczanie jħzyka macedoŷskiego, umacnianie poczucia toǏsa-
moƑci narodowej oraz zwiČzków uczuciowych z krajem pochodzenia, popularyzowanie 
w spoųeczeŷstwie polskim wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Macedoŷczyków.
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Kompanie, którym zabrak�o szczÆycia. 
Z dziejów 2 i 3 kompanii kadrowej Legionów

Jeszcze 6 sierpnia 1914 r., niedųugo po odmarszu 1 Kompanii Kadrowej, Oleandry 
opuƑcių takǏe batalion strzelecki dowodzony przez podchorČǏego Polskich DruǏyn Strze-
leckich Wacųawa Wieczorkiewicza „Scaewolħ”. Baon ten skierowaų siħ do Krzeszowic, 
gdzie jeszcze przed wybuchem wojny zųoǏono czħƑđ wyposaǏenia wojennego dla strzel-
ców1. Stan i strukturħ baonu prezentuje meldunek sporzČdzony wieczorem 6 sierpnia 
dla Komendy Gųównej przez komendanta placu w Krzeszowicach, Mieczysųawa Neuge-
bauera „Norwida”:

I. Stan iloƑci ludzi
I Kompania   101 ludzi  Orwid
II –”–   91 –”–  Staŷski (Skaut)
III –”–   63 –”–   DruǏyniacka
IV –”–   70 –”–  Stanisųawowska
pluton samodzielnych   47 –”–  Biliŷski
ofi cerów   7 –”–
--------------------------------------
  379
przyszųo   6
--------------------------------------
  385
sanitety   3
-------------------------------------
  3882

1 Pierwotnie przewidywano, Ǐe oddziaųy strzeleckie wkroczČ do Zagųħbia DČbrowskiego, stČd teǏ Krze-
szowice, leǏČce na drodze z Krakowa do Zagųħbia, jeszcze przed wojnČ zostaųy przewidziane jako 
punkt etapowy.

2 Odpis raportu komendy placu w Krzeszowicach do Komendy Gųównej, CAW, Wojskowe Biuro Histo-
ryczne I.341.1.354.
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Niestety, obsada ofi cerska batalionu jest odtwarzalna tylko czħƑciowo – znani sČ 
dowódcy kompanii oraz niektórzy jej ofi cerowie (czħƑđ z nich dowodziųa plutonami, 
reszta byųa przydzielona do poszczególnych kompanii a la suite). I tak w 1 kompanii, 
dowodzonej przez Adama Kossakowskiego „Orwida” (ze ZwiČzku Strzeleckiego) znaj-
dowali siħ: Edward Surówka „Dojan”, Stanisųaw Bapiŷski „Nilski”, Roman Dunin „Po-
goŷ” oraz Mieczysųaw _cieǏyŷski „WyǏeų”. W 2 kompanii pod dowództwem Stanisųawa 
Biegaŷskiego „Staŷskiego” (z Polskich DruǏyn Strzeleckich), plutonami dowodzili: Mie-
czysųaw Mysųowski „Rawicz”, Alojzy Gluth „Nowowiejski”, niezidentyfi kowany „Gryf” 
oraz Zygmunt Radoŷski „�arski”. SpoƑród ofi cerów 3 kompanii, dowodzonej przez 
„Lityŷskiego”, moǏna wymieniđ jedynie Eugeniusza Quiriniego „Wųocha” oraz Józefa 
Rybkħ „BoǏywoja”; z 4 kompanii, którČ komenderowaų Zdzisųaw TrzeƑniowski „Tatar” 
(ze ZwiČzku Strzeleckiego), znane sČ tylko pseudonimy dwóch plutonowych – „Soko-
ųa” (Bolesųaw Grügiel?) i „Kijowskiego”. DowódcČ samodzielnego plutonu byų Antoni 
Ostrowski „Biliŷski” (z Polskich DruǏyn Strzeleckich)3. WyjČwszy urodzonego w 1868 r. 
Zdzisųawa TrzeƑniowskiego, wszyscy pozostali byli ludǍmi bardzo mųodymi – komen-
danci kompanii mieli od 20 (Biegaŷski) do 25 (Kossakowski) lat, komendanci plutonów 
byli jeszcze mųodsi: najstarszy z nich Józef Rybka (w cywilu asystent Akademii Rolniczej 
w Dublanach) skoŷczyų 25 lat, a najmųodsi – Mieczysųaw Mysųowski i Zygmunt Radoŷski 
– jeszcze nie obchodzili 18 urodzin. W batalionie, podobnie jak w skųadzie 1 Kompa-
nii Kadrowej, znajdowali siħ zarówno dotychczasowi czųonkowie Polskich DruǏyn Strze-
leckich, jak i ZwiČzku Strzeleckiego.

Niespeųna 40-kilometrowa droga z Krakowa do Krzeszowic daųa siħ ƑwieǏo zmobili-
zowanym strzelcom nieco we znaki – wedųug cytowanego powyǏej raportu, aǏ 97 Ǐoų-
nierzy zameldowaųo lekkČ niezdolnoƑđ do dalszego marszu, a piħciu kolejnych – ciħǏkČ 
niezdolnoƑđ. W krzeszowickiej szkole strzelcom rozdano karabiny; ku ich rozczarowaniu 
zamiast nowoczesnych Mannlicherów – jakie miaųa 1 Kompania Kadrowa – otrzyma-
li archaiczne jednostrzaųowe karabiny Werndla. Nastħpnie urzČdzono đwiczenia po-
szczególnych plutonów (musztra formalna i musztra z broniČ), po czym nad batalio-
nem dowództwo objČų „Norwid”, który zgodnie z rozkazem Józefa Piųsudskiego nakazaų 
wymarsz w kierunku granicy rosyjskiej. W sobotħ 8 sierpnia batalion „Norwida” przez 
Skaųħ dotarų do Miechowa, zajħtego juǏ przez 1 Kompaniħ KadrowČ.

W Miechowie na rozkaz Piųsudskiego doszųo do reorganizacji baonu „Norwida”. 
Jego dotychczasowy dowódca miaų objČđ funkcjħ komendanta placu w Miechowie, na-
tomiast dotychczasowe cztery kompanie i pluton przeformowano w dwie kompanie, 
ale o nieco wyǏszych stanach, którym nadano miano 2 i 3 kompanii kadrowej.

Dowództwo 2 kompanii kadrowej, w której przewaǏali czųonkowie ZwiČzku Strze-
leckiego, objČų ofi cer ZwiČzku, Stanisųaw Tessaro „Zosik”, natomiast plutony objħ-
li: I pluton – Jerzy Sawicki „Sawa” (ZS), II pluton – Antoni Ostrowski „Biliŷski” (PDS), 
III pluton – Stanisųaw Biegaŷski „Staŷski” (PDS), IV pluton – Zdzisųaw TrzeƑniowski 
„Tatar” (ZS)4.

3 „Biliŷski” byų jedynym ofi cerem plutonu.
4 Historia organizacji 2 komp. III baonu 1 P[uųku] L[egionów] P[olskich], „�oųnierz Legionów i P.O.W.” 

1939, nr 3–4, s. 151.
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DowódcČ 3 kompanii kadrowej, w której z kolei wiħkszoƑđ stanowili DruǏyniacy, 
zostaų podchorČǏy DruǏyn Wacųaw Wieczorkiewicz „Scaewola”, a plutonowymi miano-
wano: I pluton – Adam Kossakowski „Orwid” (ZS), II pluton – Mieczysųaw Mysųowski 
„Rawicz” (PDS), III pluton – Zygmunt Radoŷski „�arski” (PDS), IV pluton – Mieczysųaw 
_cieǏyŷski „WyǏeų” (ZS)5. W kompanii tej juǏ nastħpnego dnia (9 sierpnia 1914) zaszųa 
zmiana na stanowisku dowódcy I plutonu: „Orwida” zastČpių dotychczasowy podofi cer 
Edward Zinth „Rzecki” (ZS)6.

KaǏda z kompanii formalnie miaųa liczyđ po 5 ofi cerów oraz 150 podofi cerów i sze-
regowych w czterech plutonach po cztery sekcje. Kompania „Scaewoli” byųa o piħciu 
ludzi liczniejsza, gdyǏ dodatkowo przy jej IV plutonie prowadzono patrol sanitarny, oraz 
– jako piČtČ sekcjħ tego plutonu – zawiČzek oddziaųu technicznego (telegrafi Ƒci i rze-
mieƑlnicy-specjaliƑci). W sumie zatem w skųadzie obu kompanii znalazųo siħ teoretycz-
nie 315 ludzi z przeszųo 380-osobowego baonu „Norwida”.

Tu jednak konieczna jest pewna dygresja. OtóǏ, jak siħ zdaje, stany kompanii bųy-
skawicznie stopniaųy – wielu Ǐoųnierzy odkomenderowano poza macierzyste kompa-
nie (np. do komend placu w mijanych miejscowoƑciach), niektórzy wkrótce odeszli do 
rodzČcych siħ oddziaųów innych broni (przede wszystkim kawalerii i artylerii), a inni 
jako chorzy (gųównie z odparzonymi lub otartymi nogami) pozostawali wprawdzie 
w stanie liczebnym kompanii, ale faktycznie znajdowali siħ poza nimi. Co ciekawe, we 
wstħpie do wydanego jeszcze podczas wojny tomu relacji Legiony na polu walki, jego 
redaktor, prof. Wacųaw Tokarz, okreƑlaų ųČcznČ liczebnoƑđ dwóch nowych kompanii 
kadrowych sųowami „do 250 ludzi”, a wiħc ledwie do 125 osób na kompaniħ, znacznie 
poniǏej ofi cjalnych 155 „gųów”7. TakǏe Józef M. Musiaųek w swoim pisanym na gorČ-
co opracowaniu Rok 1914 podaų, Ǐe wszystkie trzy kompanie kadrowe, wyruszajČc 
11 sierpnia z Jħdrzejowa, liczyųy w sumie 372 ludzi, z czego na 1 Kompaniħ Kadro-
wČ przypadađ miaųo 132 ofi cerów i Ǐoųnierzy8, na pozostaųe dwie pozostawaųoby za-
tem jedynie 240 osób (czyli ledwie po 120 osób na kompaniħ)9. DoƑđ niskie stany 
osobowe potwierdzajČ zachowane raporty dzienne obu kompanii z drugiej poųowy 
sierpnia oraz poczČtków wrzeƑnia 1914 r., wykazujČce w szeregach zaledwie od 64 do 
102 ludzi.

5 Historia organizacji 3/III 1 Puųku L[egionów] P[olskich]…, ibidem, s. 152.
6 Orwid „zmarudowaų”, nie oznaczaųo to jednak koŷca jego sųuǏby w Legionach.
7 Legiony na polu walki. Dziaųania Pierwszego Puųku Legionów na lewym brzegu Wisųy w sierpniu 

i wrzeƑniu 1914 roku. Relacye uczestników, Piotrków 1916, s. 8.
8 J. M. Musiaųek, Rok 1914. Przyczynek do dziejów Brygady Józefa Piųsudskiego, Kraków 1914 [wųaƑc. 

1915], s. 45.
9 Podobny obraz liczebnoƑci wszystkich kompanii wynika teǏ z zanotowanych przez Tadeusza Kasprzyc-

kiego stanów z 20 sierpnia 1914 r. (Tumlin), kiedy to caųy baon kadrowy liczyų 17 ofi cerów oraz 
318 podofi cerów i szeregowych (T. Kasprzycki, Kartki z dziennika ofi cera I brygady, Warszawa 1934, 
s. 46). Z raportów porannych wynika, Ǐe tego dnia, 2 i 3 kompania liczyųy po 92 podofi cerów i sze-
regowych (razem 184); w tej sytuacji 1 kompania, wraz z dowództwem baonu, powinna liczyđ 134 
podofi cerów i Ǐoųnierzy, co wydaje siħ doƑđ prawdopodobne.
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Tabela 1. Stany osobowe 2 kompanii kadrowej wg zachowanych raportów porannych

Data Ofi cerów Podofi cerów Szeregowych Razem
20 sierpnia 1914 5 14 78 97
21 sierpnia 1914 5 97 102
22 sierpnia 1914 5 95 100
28 sierpnia 1914 4 12 67 85
30 sierpnia 1914 4 14 68 86
1 wrzeƑnia 1914 4 12 59 75
2 wrzeƑnia 1914 4 11 59 74
3 wrzeƑnia 1914 4 10 59 73
4 wrzeƑnia 1914 4 7 74 (+20 chorych) 76 (96)

�ródųo: CAW, I.120.27.3.

Tabela 2. Stany osobowe 3 kompanii kadrowej wg zachowanych raportów porannych

Data Ofi cerów Podofi cerów Szeregowych Razem
19 sierpnia 1914 5 83 88
20 sierpnia 1914 5 92 97
21 sierpnia 1914 5 88 93
26 sierpnia 1914 5 13 56 74
27 sierpnia 1914 5 10 60 75
31 sierpnia 1914 5 9 50 64
6 wrzeƑnia 1914 5 9 56 (+3 chorych) 73

�ródųo: jak wyǏej.

W Ƒwietle powyǏszych danych wydaje siħ moǏliwe, Ǐe w swym peųnym pierwot-
nym, przeszųo 150-osobowym skųadzie, podczas wyprawy kieleckiej kompanie „Zosika” 
i „Scaewoli” zebraųy siħ tylko raz – w dniu swej organizacji w Miechowie. JuǏ nastħpne-
go dnia obie wyruszyųy w dalszČ drogħ, na póųnoc, i 10 sierpnia w Jħdrzejowie poųČczyųy 
siħ z 1 KompaniČ KadrowČ. Pod tymczasowym dowództwem Kazimierza PiČtka „Herwi-
na” (który objČų dowództwo 1 kompanii po Tadeuszu Kasprzyckim) doszųy do Chħcin, 
a 12 sierpnia po poųudniu wspólnie wkroczyųy do Kielc, koŷczČc pierwszy – doƑđ spo-
kojny – etap swej wħdrówki. 14 sierpnia pod Brzegami, juǏ po chrzcie bojowym strzel-
ców, komendħ nad wszystkimi trzema kompaniami kadrowymi przejČų wyreklamowany 
z armii austriackiej Edward Rydz „_migųy”, a dwa dni póǍniej, podczas reorganizacji od-
dziaųu Piųsudskiego, dowodzony przezeŷ baon otrzymaų numer trzeci i nieco nieofi cjal-
ne miano „batalionu kadrowego”. Adiutantem baonu zostaų Stanisųaw Bapiŷski „Nilski”, 
a lekarzem Wųadysųaw Stryjeŷski „Bystram”. 21 sierpnia 1914 r. zaszųa pierwsza zmia-
na w obsadzie stanowisk dowódczych 2 kompanii: odszedų z niej dowódca II plutonu, 
Stanisųaw Biegaŷski, zastČpiony przez Jana Opieliŷskiego „Tadeusza Wojsznera”. Tego 
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samego dnia w skųad III baonu wųČczono dodatkowČ kompaniħ, przyprowadzonČ do 
Kielc (a stamtČd do Tumlina) przez Mikoųaja Szyszųowskiego „Sarmata”, a skųadajČcČ siħ 
czħƑciowo ze strzelców okrħgu krzeszowickiego, a czħƑciowo juǏ z Ǐoųnierzy nowo zwer-
bowanych na poųudniowej KielecczyǍnie. Kompania „Sarmata” otrzymaųa numer 4, ale 
juǏ bez okreƑlenia „kadrowa”; we wrzeƑniu zostaųa rozwiČzana, a jej Ǐoųnierze wcieleni 
do pozostaųych kompanii III baonu. Stany osobowe kompanii wykazywaųy niewielkie 
wahniħcia. BezpoƑrednio przed opuszczeniem Kielc 10 wrzeƑnia 1914 r., stan caųego 
baonu prezentowaų siħ nastħpujČco:

Tabela 3. Stan osobowy III baonu 10 wrzeƑnia 1914 r.

Pododdziaų Ofi cerów Podofi cerów �oųnierzy Chorych
Sztab baonu 2 – 2 –
1 Kompania 5 17 146 10
2 Kompania 5 9 73 7
3 Kompania 5 10 63 9
4 Kompania 4 13 80 9
Tabory 1 2 12 – 
Sanitariat 1 3 6 2
RAZEM 23 54 382 37

�ródųo: jak wyǏej.

Na uzbrojenie baonu skųadaųo siħ wówczas 167 karabinów Mannlichera (z 28 299 
szt. amunicji) oraz 272 karabiny Werndla (z 35760 szt. amunicji)10. W nastħpnych tygo-
dniach kompanie braųy udziaų we wszystkich dziaųaniach III baonu w rejonie Korczyna 
i Uciskowa. W tym okresie ani w 2, ani 3 kompanii nie odnotowano jeszcze zabitych. 
Poniosųy natomiast spore straty w bitwie pod Anielinem-Laskami (22–26 paǍdziernika 
1914), gdzie rany odniósų m.in. Stanisųaw Tessaro (dowództwo 2 kompanii objČų wów-
czas Zdzisųaw TrzeƑniowski), a potem pod Marcinkowicami (6 grudnia 1914), gdzie ran-
ny zostaų m.in. Wacųaw Wieczorkiewicz (dowództwo objČų Mieczysųaw Mysųowski), oraz 
pod Bowczówkiem (22–25 grudnia 1914). Po Bowczówku w obu kompaniach – podob-
nie jak w 1 Kompanii Kadrowej – nie pozostaų juǏ Ǐaden ofi cer sierpniowy. O ile jeszcze 
o stanie liczebnym, a nawet o uzbrojeniu opisywanych kompanii kadrowych moǏna 
znaleǍđ pewne informacje, o tyle z ich skųadem osobowym sprawa jest znacznie trud-
niejsza. OczywiƑcie nie dotyczy to informacji o kadrze ofi cerskiej, którČ warto tu nieco 
dokųadniej zaprezentowađ.

Dowódcy obu kompanii, Stanisųaw Tessaro i Wacųaw Wieczorkiewicz, po kryzysie 
przysiħgowym znaleǍli siħ w obozach internowanych, a od poczČtku listopada 1918 r. 
sųuǏyli w WP. Zakoŷczenie walk o niepodlegųoƑđ zastaųo ich w stopniach peųnych puų-
kowników na stanowiskach dowódców brygad piechoty. W okresie miħdzywojennym 
kontynuowali sųuǏbħ wojskowČ; obaj juǏ w maju 1926 r. (a wiħc bezpoƑrednio po prze-

10 Notatka Batalion III. Stan batalionu przed przyjƑciem karabinów, CAW I.120.27.3.
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wrocie majowym) objħli stanowiska dowódców dywizji – 30 DP (Tessaro) i 24 DP (Wie-
czorkiewicz) i z dniem 1 stycznia 1927 r. awansowali równoczeƑnie na stopieŷ generaųa 
brygady. Gen. Stanisųaw Tessaro zostaų w 1929 r. dowódcČ Korpusu Ochrony Pogranicza, 
a w 1930 r. objČų dowództwo OK X w PrzemyƑlu; na tym stanowisku pozostawaų do 
Ƒmierci w marcu 1933 r. Gen. Wieczorkiewicz dowodzių swČ dywizjČ do paǍdziernika 
1935 r., kiedy to objČų stanowisko dowódcy tego samego OK X PrzemyƑl i pozostaų na 
nim do wybuchu II wojny Ƒwiatowej. Podczas kampanii wrzeƑniowej dowodzių etapa-
mi Armii „Karpaty”, po czym przedostaų siħ do Francji, gdzie otrzymaų funkcjħ w In-
spektoracie Wyszkolenia Naczelnego Dowództwa WP w ParyǏu. We Francji pozostaų do 
1943 r., biorČc udziaų w dziaųalnoƑci ruchu oporu; zagroǏony aresztowaniem przeniósų 
siħ do Szwajcarii, gdzie mieszkaų aǏ do Ƒmierci w 1969 r.

Kariery dowódców plutonów – w poųowie pochodzČcych ze ZwiČzku Strzeleckiego 
i Polskich DruǏyn Strzeleckich – uųoǏyųy siħ nieco mniej szczħƑliwie. Pierwszy krótko-
trwaųy dowódca I plutonu 2 kompanii, Adam Kossakowski „Orwid” (ur. 1890), przed-
wojenny student medycyny Uniwersytetu Lwowskiego, wyróǏnių siħ w walkach 2 pp 
w Karpatach; w 1915 r. awansowaų do stopnia kapitana i powrócių do I Brygady Le-
gionów, obejmujČc dowództwo kompanii w 5 pp. Polegų 21 paǍdziernika 1915 r. pod 
Koųkami.

Antoni Ostrowski „Biliŷski” (ur. 1891), przed wojnČ jeden z gųównych dziaųaczy taj-
nej Armii Polskiej na terenie Kongresówki, po kryzysie przysiħgowym sųuǏyų w 1 p.art. 
Polskiego Korpusu Posiųkowego i podczas próby przebicia siħ Korpusu pod RaraŷczČ 
w lutym 1918 r. dostaų siħ do niewoli austriackiej. Uwolniony po przerwaniu procesu 
w Marmaros-Sziget, przyjechaų do Warszawy i zostaų w stopniu porucznika przyjħty do 
Polskiej Siųy Zbrojnej, jednak juǏ 3 grudnia 1918 r. zmarų w Warszawie.

Edward Zinth „Rzecki” (ur. 1893) opuƑcių 3 kompaniħ KadrowČ jeszcze w okresie 
kieleckim, odchodzČc do nowo utworzonego VI baonu; w jego szeregach pozostaų do 
koŷca walk Legionów, awansujČc do stopnia porucznika. Po kryzysie przysiħgowym 
internowany, po uwolnieniu nawiČzaų kontakt z POW na LubelszczyǍnie i uczestniczyų 
w rozbrajaniu Austriaków. Jeszcze w listopadzie 1918 r. awansowany przez Edwar-
da Rydza „_migųego” do stopnia kapitana, objČų dowództwo baonu w 35 pp i polegų 
29 lutego 1919 r. pod Iwaniczami w walce z Ukraiŷcami. PoƑmiertnie zostaų mianowany 
majorem (1920).

W wojnie polsko-bolszewickiej polegų Zygmunt Radoŷski „�arski” (ur. 1896); 
w Legionach zostaų ciħǏko ranny: pod Kozinkiem (22 maja 1915) stracių prawe oko, ale 
po rekonwalescencji powrócių do linii i do kryzysu przysiħgowego dowodzių kompaniČ 
w 1 pp, dochodzČc w tym czasie do stopnia porucznika. Od lipca 1917 r. internowany 
w Beniaminowie, po uwolnieniu przyjħty do Polskiej Siųy Zbrojnej z jednoczesnym 
awansem na kapitana. Po odzyskaniu niepodlegųoƑci dowodzių baonem w 32 pp, 
potem szkoųČ podofi cerskČ w Ostrowi Mazowieckiej, od poczČtku 1920 r. pracowaų 
w sztabie DOGen. Poznaŷ, jednak w czerwcu 1920 r. otrzymaų przydziaų do nowo 
utworzonego Dowództwa Etapów WP na Ukrainie. W trakcie odwrotu spod Kijowa na 
wųasne ǏČdanie otrzymaų zadanie bojowe na froncie i polegų pod Mizoczem, dowodzČc 
oddziaųem rozbitków.
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Zakoŷczona wojna polsko-bolszewicka pochųonħųa takǏe Zdzisųawa TrzeƑniowskiego 
„Tatara” (ur. 1868). Ten przedwojenny urzħdnik kolejowy w Stanisųawowie, od paǍdzier-
nika 1914 r. dowodzių 3 kompaniČ kadrowČ i w styczniu 1915 r. awansowaų do stopnia 
porucznika. Prawie caųy rok 1915 i czħƑđ roku 1916 spħdzių jako chory w szpitalach. 
Po powrocie do linii przeniesiony zostaų do 3 pp, w którego szeregach pozostaų tak-
Ǐe po kryzysie przysiħgowym (we wrzeƑniu 1917 r. awansowaų na kapitana). Podczas 
próby przejƑcia frontu pod RaraŷczČ (luty 1918 r.) dostaų siħ do niewoli austriackiej, 
a po uwolnieniu osiadų we Lwowie. ZasųuǏyų siħ podczas walk o Lwów (byų m.in. pierw-
szym dowódcČ zaųogi w Szkole Sienkiewicza, a od 5 listopada 1918 r. dowódcČ I Gru-
py, obejmujČcej odcinki „Dom Techników” i „Szkoųa Marii Magdaleny”). 24 listopada 
1918 r. zostaų przez gen. Bolesųawa Rojħ awansowany do stopnia majora. PóǍniej do-
wodzių baonem kolejno w 1 puųku strzelców lwowskich i 7 ppleg. W lipcu 1920 r. mimo 
choroby powrócių do linii i objČų dowództwo nowo formowanego III baonu 240 pp 
(ochotniczego), walczČcego pod Lwowem (póǍniej wraz z caųym baonem wcielony do 
20 pp). Po zakoŷczeniu wojny zostaų z dniem 16 czerwca 1921 r. zdemobilizowany – 
z tego teǏ powodu tydzieŷ póǍniej (23 czerwca 1921) zastrzelių dowódcħ swego 20 pp, 
ppųk. Henryka Madurowicza, a nastħpnie popeųnių samobójstwo.

W okres pokoju wkroczyųo zatem tylko czterech dowódców plutonów z 2 i 3 kompa-
nii kadrowej: Jerzy Sawicki „Sawa” (ur. 1886), Stanisųaw Biegaŷski „Staŷski” (ur. 1894), 
Mieczysųaw Mysųowski „Rawicz” (ur. 1896) oraz Mieczysųaw _cieǏyŷski „WyǏeų” (ur. 
1895). Wszyscy oni pozostali w wojsku jako ofi cerowie zawodowi. Jednak juǏ w 1922 r. 
zmarų Jerzy Sawicki; w listopadzie 1914 r. opuƑcių on 2 kompaniħ kadrowČ, obejmujČc 
dowództwo kompanii w V baonie i na jej czele pozostaų do koŷca walk legionowych, 
awansujČc do stopnia porucznika. Po kryzysie przysiħgowym i on trafi ų do obozu w Be-
niaminowie, a po uwolnieniu wstČpių do Polskiej Siųy Zbrojnej, w której otrzymaų awans 
na kapitana. Od listopada 1918 r. dowodzių baonem kolejno w 32 i 33 pp, a w maju 
1920 r. objČų dowództwo tego ostatniego puųku i miesiČc póǍniej awansowaų do stopnia 
podpuųkownika. TakǏe po wojnie dowodzių 33 pp, aǏ do Ƒmierci na atak serca, 13 listo-
pada 1922 r.

Z kolei Mieczysųaw _cieǏyŷski „WyǏeų” pozostaų wierny III baonowi do koŷca sųuǏ-
by legionowej; ciħǏko ranny 22 maja 1915 r. pod Kozinkiem, do sųuǏby powrócių jesie-
niČ tego roku. Po kryzysie przysiħgowym krótko sųuǏyų w armii austriackiej, a nastħp-
nie dziaųaų w Komendzie Gųównej POW. Od listopada 1918 r. sųuǏyų w sztabie DOGen. 
Kraków; jeszcze w tym miesiČcu z nominacji gen. Roi zostaų awansowany do stopnia 
kapitana, a parħ dni póǍniej – majora Sztabu Generalnego. W okresie wojny polsko-
-bolszewickiej sųuǏyų gųównie w sztabach jako referent polityczny DOGen. Kraków, 
potem DOGen. Grodno, w kryzysowym czasie zmagaŷ z bolszewikami dowodzių bry-
gadČ w Dywizji Ochotniczej. Po zakoŷczeniu wojny – zweryfi kowany jako podpuųkow-
nik – zostaų aƩ aché wojskowym w Pradze (1921), póǍniej, po staǏu liniowym w 81 pp 
i ukoŷczeniu kursu doszkalajČcego w WyǏszej Szkole Wojennej (1924–1925) byų szefem 
sztabu OK X PrzemyƑl, a po przewrocie majowym przeszedų na analogiczne stanowisko 
w OK V Kraków. W 1927 r. awansowaų do stopnia puųkownika Sztabu Generalnego i po 
krótkiej sųuǏbie w Ministerstwie Spraw Wojskowych objČų dowództwo piechoty dywi-
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zyjnej 22 DP w PrzemyƑlu (1928). Jednak w 1930 r. zrezygnowaų ze sųuǏby wojskowej 
i po przejƑciu w stan spoczynku zostaų naczelnym dyrektorem Agencji Prasowej „Iskra”; 
przez pewien czas byų równieǏ prezesem Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich, pre-
zesem Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych oraz prezesem ZwiČzku Dziennikarzy 
RP. Po wybuchu II wojny Ƒwiatowej przedostaų siħ na Zachód, gdzie jako jeden z gųów-
nych eksponentów sanacji, zostaų przez Ƒrodowisko skupione wokóų gen. Wųadysųawa 
Sikorskiego skierowany do obozu ofi cerskiego w Cerizay, a po ewakuacji do Anglii – do 
obozu ofi cerskiego Rothsay (do obu obozów kierowano ofi cerów zakwalifi kowanych 
jako przeciwnicy polityczni Sikorskiego). Po wojnie pozostaų na emigracji, gdzie dziaųaų 
w organizacjach piųsudczykowskich. Zmarų 10 czerwca 1956 r. w Londynie.

Do 1939 r. w czynnej sųuǏbie wojskowej dotrwaųo wiħc jedynie dwóch ofi cerów 
z omawianej grupy plutonowych – Stanisųaw Biegaŷski oraz Mieczysųaw Mysųowski 
„Rawicz”. Pierwszy z nich, przedwojenny student fi lozofi i Uniwersytetu Lwowskiego, 
opuƑcių 2 kompaniħ kadrowČ juǏ 21 sierpnia 1914 r., przechodzČc do I baonu. Po ukoŷ-
czeniu austriackiego kursu karabinów maszynowych zostaų w styczniu 1915 r. skierowa-
ny do 2 pp, w którym objČų dowództwo oddziaųu km-ów. Podczas bitwy pod Bielgowem 
(7 listopada 1915) dostaų siħ do niewoli rosyjskiej; z syberyjskiego obozu uwolniono 
go dopiero po rewolucji. WstČpių wówczas do polskich oddziaųów na Syberii i w stop-
niu porucznika sųuǏyų w 5 Dywizji Strzelców jako dowódca kompanii aǏ do kapitulacji 
dywizji w styczniu 1920 r., po czym przedostaų siħ do kraju i przed zawarciem rozejmu 
polsko-bolszewickiego zdČǏyų jeszcze dojƑđ do stanowiska dowódcy batalionu w 34 pp. 
Po wojnie poczČtkowo sųuǏyų w szkolnictwie wojskowym (Szkoųa PodchorČǏych Pie-
choty, Korpus Kadetów), kontynuujČc jednoczeƑnie studia uniwersyteckie we Lwowie; 
w 1925 r. uzyskaų stopieŷ doktora fi lozofi i. Nastħpnie zwiČzaų siħ z Wojskowym Biurem 
Historycznym, w którym z przerwami pracowaų do 1938 r.; w tym czasie ukoŷczyų takǏe 
studia w WyǏszej Szkole Wojennej (1927–1929) i awansowaų do stopnia podpuųkownika 
dyplomowanego (1 stycznia 1932). Od 1938 r. dowodzių 31 pp, z którego to stanowiska 
zostaų odwoųany 30 sierpnia 1939 r. na ǏČdanie dowódcy Armii „BódǍ”, gen. Juliusza 
Rómmla. Podczas kampanii wrzeƑniowej sprawowaų funkcjħ ųČcznika miħdzy Naczel-
nym Dowództwem a MSZ; wraz z nimi przekroczyų granicħ rumuŷskČ i przedostaų siħ do 
Francji. W Polskich Siųach Zbrojnych sųuǏyų gųównie w szkolnictwie, jedynie od sierpnia 
do paǍdziernika 1944 r. odbyų staǏ liniowy jako dowódca I Brygady Strzelców Karpackich 
(kampania wųoska). Po demobilizacji pozostaų na emigracji w Wielkiej Brytanii; dziaųaų 
w tamtejszym Instytucie Józefa Piųsudskiego, wykųadaų historiħ na Polskim Uniwersyte-
cie na ObczyǍnie, sporo publikowaų. W latach 1983–1989 byų czųonkiem emigracyjnej 
Rady Narodowej z nominacji prezydenta RP. Zmarų 6 kwietnia 1994 r. w wieku 100 lat, 
w Londynie, jako ostatni ofi cer Legionów Polskich.

Ostatni z omawianej grupy Mieczysųaw Mysųowski wszystkie kampanie legionowe 
odbyų w szeregach 1 pp, dochodzČc do stopnia porucznika. Po kryzysie przysiħgowym 
internowany w Beniaminowie, po uwolnieniu wstČpių do Polskiej Siųy Zbrojnej i jeszcze 
przed odzyskaniem niepodlegųoƑci awansowaų do stopnia kapitana. W 1919 r. dowodzių 
baonem zapasowym 23 pp, a nastħpnie rozpoczČų studia w Szkole Sztabu Generalnego; 
od wiosny 1920 r. sųuǏyų w sztabie 11 DP, a po zakoŷczeniu dziaųaŷ wojennych ukoŷczyų 
przerwane studia wojskowe (1921). Zweryfi kowany w stopniu majora Sztabu General-



Kompanie, którym zabrak�o szczÆycia. Z dziejów 2 i 3 kompanii kadrowej Legionów

137

nego, byų szefem sztabu róǏnych dywizji piechoty, po awansie na podpuųkownika (1924) 
odbyų staǏ liniowy jako dowódca 18 pp, po czym zostaų ofi cerem Inspektoratu Armii. 
W latach 1927–1930 dowodzių 1 puųkiem czoųgów, a w 1930 r. awansowaų do stopnia 
puųkownika i zostaų zastħpcČ Dowódcy Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych. Nastħpnie dowodzių 67 pp (1935–1937) i BrygadČ KOP „Polesie (1937–1939). 
Podczas mobilizacji w sierpniu 1939 r. zostaų dowódcČ piechoty dywizyjnej 4 DP, 
a 3 wrzeƑnia 1939 r. objČų jej dowództwo. ZginČų 12 wrzeƑnia 1939 r. w wyniku wybuchu 
miny pod jego samochodem w momencie, gdy jechaų na stanowisko dowodzenia.

PrzyglČdajČc siħ powyǏszym dziewiħciu Ǐyciorysom, moǏna zauwaǏyđ, Ǐe w zasadzie 
kariery dowódców plutonów z 2 i 3 kompanii kadrowej przebiegaųy prawidųowo. Wszy-
scy (z wyjČtkiem Ostrowskiego) otrzymali KrzyǏ VirtuƟ  Militari (niektórzy poƑmiertnie) 
oraz – oczywiƑcie – KrzyǏ NiepodlegųoƑci. Z porównaŷ wynika takǏe, Ǐe wszyscy ci, któ-
rzy doǏyli odzyskania niepodlegųoƑci, mieli szansħ osiČgnČđ w II Rzeczypospolitej stopieŷ 
puųkownika bČdǍ nawet generaųa. Traf jednak chciaų, Ǐe najwyǏszČ pozycjħ spoƑród nich 
wszystkich osiČgnČų Mieczysųaw WyǏeų-_cieǏyŷski, który ze sųuǏby wojskowej zrezygno-
waų dla kariery dziennikarskiej. A trzeba tu wyjaƑniđ, Ǐe ostatnio zajmowane przezeŷ 
w armii stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej byųo juǏ prostČ drogČ do objħcia sa-
modzielnego dowództwa dywizji, a potem do zostania generaųem.

Znacznie gorzej przedstawia siħ dzisiejsza wiedza o losach szeregowych Ǐoųnierzy. 
Wspomniane wyǏej raporty poranne z 1914 r. podajČ sporadycznie informacje o Ǐoųnie-
rzach (wymieniajČ np. dowódców wart, meldujČcych siħ do raportu bČdǍ odchodzČcych 
z kompanii), ale niestety, sČ to niemal wyųČcznie pseudonimy, których rozszyfrowanie 
jest rzeczČ trudnČ. Najprawdopodobniej sierǏantem-szefem 2 kompanii byų Stefan 
Demiaŷczuk „Krogulec” (ur. 1893), polegųy 22 grudnia 1914 r. pod Bowczówkiem11. 
W raportach 3 kompanii pojawia siħ poczČtkowo dwóch sierǏantów – „Grzyb” (który 
26 sierpnia zųoǏyų proƑbħ o przeniesienie do artylerii) oraz „Grochal” (30 sierpnia ode-
sųany jako chory do Krakowa). JednoczeƑnie co najmniej od 26 sierpnia 1914 r. sier-
Ǐantem-szefem tej kompanii byų Wacųaw Spilczyŷski „_lepowron”12. Od poczČtku pod-
ofi cerem III plutonu 2 kompanii byų Roman Maksymowicz „Nawrot”, który – juǏ jako 
podporucznik 5 pp polegų 3 sierpnia 1915 r. pod Majdanem KraƑnieŷskim. Wiadomo 
równieǏ, Ǐe od poczČtku podofi cerem sanitarnym 2 kompanii byų Roman Koloszek „Bu-
ųawa”, polegųy 22 grudnia 1914 r. pod Bowczówkiem. FragmentarycznoƑđ tych danych 
praktycznie uniemoǏliwia jakČkolwiek ich analizħ.

W odniesieniu do szeregowych Ǐoųnierzy obu kompanii sytuacja jest jeszcze gorsza. 
W aktach 1 puųku piechoty w Centralnym Archiwum Wojskowym zachowaų siħ jednak 

11 Po raz pierwszy pojawia siħ w raporcie dziennym kompanii z 28 sierpnia 1914 r.
12 Urodzių siħ w 1894 r. w Samborze, przed wojnČ czųonek ZwiČzku Strzeleckiego, w 1915 r. mianowany 

ppor. w III baonie 1 pp, i sųuǏyų w 1 puųku aǏ do kryzysu przysiħgowego. Od 1918 r. w WP, poczČtkowo 
w 5 ppleg., potem w sztabie DOGen. Warszawa, a od 1920 r. w 5 psp; po wojnie zweryfi kowany jako 
kapitan, w 1924 r. awansowaų do stopnia majora i objČų dowództwo baonu w swym puųku. W 1928 r. 
przeszedų do sųuǏby w nowo utworzonej StraǏy Granicznej. PoczČtkowo byų kierownikiem _lČskiego 
Inspektoratu Okrħgowego SG, potem, juǏ w randze nadinspektora SG, kierowaų Pomorskim Okrħ-
giem SG. W lipcu 1939 r. otrzymaų nominacjħ na kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceų w W.M. 
Gdaŷsku i na tym stanowisku pozostawaų do wybuchu wojny. Po 1945 r. podjČų sųuǏbħ w WP i byų 
szefem Wydziaųu Wojsk Ochrony Pogranicza w sztabie Krakowskiego Okrħgu Wojskowego.
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dwustronicowy Spis osobisty plutonu 3go 2giej komp. 3. baonu, sporzČdzony – jak siħ zda-
je – w ostatnich dniach sierpnia 1914 r.13 Zawiera on nastħpujČce nazwiska:

No Nazwisko i imiħ Rok 
urodze-
nia

Miejsce 
i kraj urodzenia

Funkcja 
lub szarǏa

Studia wojskowe

1. Jan Opieliŷski (Woj-
szner Tad[eusz])

1891 Królestwo Polskie 
– Warszawa

plutono-
wy

Skoŷczona szkoųa podofi -
cerska. Byų na ofi cerskiej

2. Zadora Stanisųaw 
(Bartoszewski 
Emilian)

1892 Królestwo Polskie 
– Wħgrów [gub.] 
siedlecka

kapral Iej 
sekcji

DS. Szkoųa podof. i kurs 
instr.

3. Sawczyŷski 
Edmund

1893 Bukowina – Kuczurniki Ǐoųnierz DS. Szk[oųa] Ǐoųn[ierska]. 
Byų na podof[icerskiej]

4. Mayer Stefan 1894 Galicja – Stanisųawów kapral 2giej 
sekcji

DS. Egz[amin] Ǐoųnierski 
i czħƑđ szkoųy podofi cerskiej

5. Iwanowicz 
Aleksander

1897 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz DS byų ………………

6. Reszytarski Marian 1893 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz DS. Szkoųa podofi cerska
7. Leszczyŷski Józef 1895 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz DS. Szkoųa Ǐoųnierska
8. Kossowski Adam 1895 Galicja – Kobielnica Ǐoųnierz DS. Szkoųa Ǐoųnierska
9. Neisser Stanisųaw 1895 Galicja – �órawica Ǐoųnierz DS. Egzamin Ǐoųnierski.
10. Górski Tadeusz 1898 Galicja – PrzemyƑl Ǐoųnierz DS. Szkoųa podof[icerska] 

w Skawinie
11. Ryniewicz Tadeusz 1895 Galicja – Nadwórna Ǐoųnierz DS. Szkoųa Ǐoųnierska
12. HorwaƩ  Tadeusz 1893 Galicja – Nazawiszów Ǐoųnierz DS …………………..
13. Sabatowski 

Kazimierz
1896 Galicja – Felsztyn Ǐoųnierz DS. Egz[amin] Ǐoųnierski

14. Chorzeŷski Józef 1894 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz Zw[iČzek Strzelecki]
15. Lauruk Stanisųaw 1887 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz DS. Kurs instruktorski 1913. 

Egz[amin] Ǐoųnierski
16. Szudrawy Ignacy 1895 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz Zw[iČzek Strzelecki] 

podofi c[er]
17. WarǏaųa Franciszek 1895 Galicja – _niatyn Ǐoųnierz DS. Kurs Ǐoųnierski
18. Wastowski [?] 

Stanisųaw
1889 Galicja – […] Ǐoųnierz Zw[iČzek Strzelecki]

19. Helfer Jan 1894 Galicja – Jezupol Ǐoųnierz DS. Szkoųa Ǐoųnierska
bez egzaminu

20. Jankowski 
Eugeniusz

1893 Galicja – Balice Ǐoųnierz Zw[iČzek Strzelecki] 
podofi cer

21. Sosabowski Julian 1893 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz DS. Szkoųa podofi cerska
22. Jasiŷski Piotr 1896 Galicja – Wojniųów Ǐoųnierz Zw[iČzek Strzelecki]
23. Perski Jan 1895 Galicja – Stanisųawów Ǐoųnierz Zw[iČzek Strzelecki]

13 CAW, I.120.27.11. SkČdinČd prezentowana lista jest kolejnym dowodem na niskie stany plutonów 
w 2 i 3 kompanii kadrowej.



Kompanie, którym zabrak�o szczÆycia. Z dziejów 2 i 3 kompanii kadrowej Legionów

139

AǏ trzech spoƑród wymienionych w spisie – Emilian Bartoszewski (z zawodu tech-
nik), Tadeusz HorwaƩ  (uczeŷ gimnazjum) oraz Franciszek WarǏaųa – polegųo 22 paǍ-
dziernika 1914 r. pod Anielinem. Eugeniusz Jankowski (z zawodu Ƒlusarz) zostaų ranny 
23 grudnia 1914 r. pod Bowczówkiem juǏ jako sierǏant, natomiast Jan Perski, bħdČc juǏ 
kapralem, zostaų ranny 21 maja 1915 r. pod Konarami.

Po zakoŷczeniu I wojny Ƒwiatowej ci, którzy przeǏyli, podjħli sųuǏbħ w WP. PomijajČc 
tu dowódcħ plutonu Jana Opieliŷskiego „Tadeusza Wojsznera” (objČų on dowództwo 
plutonu dopiero 23 sierpnia 1914)14, moǏna stwierdziđ, Ǐe aǏ 11 Ǐoųnierzy tego plutonu 
– a wiħc poųowa – po roku 1918 sųuǏyųo w WP w stopniach ofi cerskich. Aleksander 
Iwanowicz po krótkiej sųuǏbie w Legionach zostaų zmobilizowany do armii austriackiej, 
w której w 1917 r. otrzymaų stopieŷ podporucznika. Po odzyskaniu niepodlegųoƑci wstČ-
pių do WP, jako ofi cer Komendy Miasta Bielska zmarų z ran 17 listopada 1919 r. w Krako-
wie15. Trzej z nich – Jan Helfer, Adam Kossowski i Marian Reszytarski – po zakoŷczeniu 
walk o niepodlegųoƑđ odeszli do rezerwy w stopniu porucznika i pracowali jako urzħd-
nicy. Pozostaųych siedmiu – Tadeusz Górski, Stefan Mayer, Stanisųaw Neisser, Tadeusz 
Ryniewicz, Kazimierz Sabatowski, Edmund Sawczyŷski i Julian Sosabowski – wybraųo 
sųuǏbħ zawodowČ. Najszybciej – bo jeszcze w latach 20. – zakoŷczyli jČ Górski i Sawczyŷ-
ski, obaj przeniesieni w stan spoczynku w stopniu porucznika. Dalsze losy rzuciųy nich 
poza granice Polski: Tadeusz Górski (kawaler VirtuƟ  Militari) w 1927 r. ukoŷczyų studia 
weterynaryjne we Lwowie i do 1939 r. pracowaų zawodowo kolejno w Ryduųtowach 
i Bodzi, a potem jako weterynarz samorzČdowy w BrzeƑciu nad Bugiem; podczas wojny 
przedostaų siħ na Bliski Wschód i sųuǏyų w Polskich Siųach Zbrojnych. Zmarų 6 listopada 
1945 r. w El-Kantara. Natomiast Edmund Sawczyŷski (dųugoletni ofi cer PKU Piotrków) 
po wojnie znalazų siħ w Chicago, gdzie dziaųaų aktywnie w Kongresie Polonii Amerykaŷ-
skiej, a w 1974 r. naleǏaų do wspóųtwórców Komitetu Obywatelskiego przy KPA. Zmarų 
w maju 1980 r. w Chicago.

Na stopniu kapitana zakoŷczyų karierħ Stanisųaw Neisser. W czasie wojny polsko-
-bolszewickiej sųuǏyų m.in. w 1 psp i 5 dyonie Ǐandarmerii. Po wojnie przeszedų do ar-
tylerii i byų ofi cerem 9, a póǍniej 22 puųku artylerii polowej; w 1927 r. awansowaų do 
stopnia kapitana. W 1934 r. przeszedų w stan spoczynku i osiadų w Rabce. Zmarų w kraju 
w okresie powojennym. Na tym samym stopniu kapitana zakoŷczyųy siħ awanse Tadeu-
sza Ryniewicza, podczas wojny polsko-bolszewickiej sųuǏyų w 3 pp i w listopadzie 1920 r. 
zostaų mianowany podporucznikiem. Musiaų byđ bojowym podofi cerem, gdyǏ z dziaųaŷ 
wojennych wyniósų cztery KrzyǏe Walecznych. W poųowie lat 20. Ryniewicz przeszedų 
z korpusu ofi cerów piechoty do korpusu ofi cerów geografów i do 1939 r. sųuǏyų w Woj-
skowym Instytucie Geografi cznym. Zmarų 28 lutego 1943 r. w Warszawie.

14 Tadeusz Opieliŷski „Wojszner” (póǍniej „Zdanowicz”) urodzių si w 1891 r. w Warszawie. Przed wojnČ 
byų studentem Politechniki we Lwowie, gdzie teǏ dziaųaų w ZwiČzku Strzeleckim. Do paǍdziernika 
1915 r. sųuǏyų w 1 pp, po czym zostaų przeniesiony do pracy w POW. W 1917 r. objČų szefostwo Ko-
mendy Naczelnej Nr 1 w Warszawie, a w 1918 r. przeszedų na stanowisko Komendanta Naczelnego 
w Lublinie. Mimo zųego stanu zdrowia przeprowadzių rozbrojenie Austriaków na LubelszczyǍnie, 
zmarų z wyczerpania 4 listopada 1918 r. PoƑmiertnie mianowany majorem WP.

15 Wojskowe Biuro Historyczne, Lista strat Wojska Polskiego 1918–1920. Polegli i zmarli w wojnach 
1918–1920, Warszawa 1934.
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Pozostali trzej ofi cerowie doszli do stopni sztabowych: Stefan Mayer otrzymaų 
stopieŷ podporucznika w listopadzie 1918 r. z nominacji Edwarda Rydza „_migųego” 
i w czasie wojny sųuǏyų w 23 pp, dochodzČc do stopnia porucznika. Po zakoŷczeniu woj-
ny byų m.in. ofi cerem 1 baonu strzelców, 64 i 79 pp, w którym w 1933 r. awansowaų do 
stopnia majora. Ostatnim jego puųkiem byų 4 psp, w którym dowodzių baonem, a od 
1938 r. dywizyjnym kursem podchorČǏych rezerwy. W sierpniu 1939 r. zostaų miano-
wany II zastħpcČ dowódcy puųku (kwatermistrzem), podczas mobilizacji objČų dowódz-
two III baonu 4 psp i na jego czele walczyų w kampanii wrzeƑniowej. W identycznych 
okolicznoƑciach promocjħ ofi cerskČ otrzymaų Julian Sosabowski, który podczas wojny 
polsko-bolszewickiej takǏe sųuǏyų w 23 pp, a potem w 9 pp. Jeszcze przed zawarciem 
pokoju awansowaų na kapitana, w okresie miħdzywojennym sųuǏyų m.in. w 31 pp (gdzie 
w 1927 r. awansowaų na majora) i Okrħgowym Urzħdzie WF i PW w Warszawie; w latach 
1934–1939 dowodzių baonem detaszowanym w 11 pp i na tym stanowisku w 1938 r. 
awansowaų do stopnia podpuųkownika. W lipcu 1939 r. zostaų mianowany I zastħpcČ 
dowódcy 55 pp. Podczas kampanii wrzeƑniowej zostaų dowódcČ piechoty improwizo-
wanego Zgrupowania „BrzeƑđ” (pod dowództwem gen. Konstantego Plisowskiego), 
a nastħpnie doųČczyų do GO Kawalerii gen. Wųadysųawa Andersa. W póǍniejszym okresie 
wojny przedostaų siħ na Zachód i sųuǏyų w Polskich Siųach Zbrojnych. Zmarų w 1959 r. 
Ostatni wreszcie z tej grupy – Kazimierz Sabatowski – zostaų ofi cerem jeszcze w Le-
gionach Polskich (nominacja na chorČǏego 1 stycznia 1917); w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej sųuǏyų jako porucznik w 5 ppleg. i 46 pp. W okresie pokojowym zwery-
fi kowany jako kapitan, byų ofi cerem 6 psp, z którego przydzielono go do sztabu 22 DP. 
Po krótkiej sųuǏbie w 57 pp ukoŷczyų studia w WyǏszej Szkole Wojennej (1928–1930), 
a nastħpnie byų wykųadowcČ taktyki w Centrum Wyszkolenia Piechoty i WyǏszej Szkole 
Wojennej. W 1937 r. awansowaų do stopnia podpuųkownika dyplomowanego i w roku 
nastħpnym objČų stanowisko kierownika przedmiotu taktyka ogólna WSWoj. Podczas 
kampanii wrzeƑniowej zostaų 6 wrzeƑnia 1939 r. dowódcČ puųku piechoty, zorganizo-
wanego z oddziaųów Obrony Narodowej. Po kampanii wrzeƑniowej znalazų siħ w nie-
woli niemieckiej. Uwolniony z ofl agu w Murnau, pozostaų na emigracji; zmarų 26 marca 
1959 r. w Londynie.

O pozostaųych czųonkach plutonu niewiele wiadomo; w okresie miħdzywojennym 
Eugeniusz Jankowski pracowaų jako Ƒlusarz w kopalni wħgla w Brzeszczu k. Biaųej, Piotr 
Jasiŷski byų stolarzem w Kaųuszu, Ignacy Szudrawy zostaų pracownikiem warsztatów ko-
lejowych w rodzinnym Stanisųawowie, a Józef Leszczyŷski pracowaų jako tapicer, zmarų 
8 listopada 1923 r. w Stanisųawowie.

Niestety, pozostaųe nazwiska Ǐoųnierzy 2 i 3 kompanii kadrowej moǏna aktualnie 
uzyskađ juǏ tylko z listy strat Legionów16. OczywiƑcie zabieg taki jest ryzykowny, gdyǏ 
obie kompanie, poczČwszy od wrzeƑnia 1914 r. otrzymywaųy uzupeųnienia spoƑród Ǐoų-
nierzy uprzednio w nich niesųuǏČcych. NaleǏy jednak przypuszczađ, Ǐe wiħkszoƑđ po-
legųych w bitwach w roku 1914 to Ǐoųnierze, którzy w kompaniach baonu kadrowego 
sųuǏyli od poczČtku.

16 J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914–1918, Kraków 2006.
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Listħ strat 2 kompanii otwierajČ polegli w bitwie pod Anielinem-Laskami miħdzy 
22 a 26 paǍdziernika 1914 r.: wspomniani juǏ Emilian Bartoszewski „Zadora”, Tadeusz 
HorwaƩ  i Franciszek WarǏaųa z III plutonu, oraz Tadeusz Farowicz, Mieczysųaw LeƩ ner, 
Michaų Orlik, Adam RoƩ er oraz Józef _wierk17. Pod Marcinkowicami 6 grudnia 1914 r. 
polegų Franciszek Muszynkiewicz „Markiz”, a pod Bowczówkiem (22–25 grudnia 1914) 
– sierǏant kompanii Stefan Józef Demiaŷczuk „Krogulec”, podofi cer sanitarny kompa-
nii Roman Koloszek „Buųawa”, kapral Stefan Roman Policzkiewicz „Bas”, Józef Przybo-
rowski, „Noworyta”, Henryk Stec, Marian Woszczyŷski, Jan Zawadzki oraz nieznanego 
nazwiska „Orlik” – ųČcznie 18 polegųych. W tych samych bitwach z 3 kompanii zginħli: 
pod Anielinem-Laskami – Szczepan Dydak „Konowski”, Franciszek Godek „�ar”, Karol 
Kaczmarczyk „DČb”, Jan Kempner „Sųaw”, Adam Kotowski, Józef Matracki, Józef Piwo-
warczyk „�ak”, Antoni _liwoŷ, Feliks Walka, pod Marcinkowicami – Bolesųaw Borek 
i Damian Lewiŷski – pod Bowczówkiem: Edward Dzieliŷski „Dowgierd”, Antoni Górnik 
„Koliber”, Franciszek Grzybaųa, Marian Grzymaųa „Sokóų”, Czesųaw Jasiŷski, Stefan Pa-
wųowski, Leopold Sroka, Karol Sznek, Paweų Tumidajewicz oraz Wach18. A zatem jeszcze 
przed koŷcem 1914 r. w bitwach polegųo 18 Ǐoųnierzy 2 kompanii kadrowej i aǏ 21 Ǐoų-
nierzy 3 kompanii kadrowej.

Zebrane powyǏej informacje sČ dalekie od kompletnoƑci, pozwalajČ jednak na parħ 
ciekawych konstatacji. Okazuje siħ, Ǐe podstawowe spostrzeǏenia Jacka Majchrowskie-
go, zwiČzane ze skųadem 1 Kompanii Kadrowej, moǏna rozciČgnČđ równieǏ na pozostaųe 
dwie kadrówki: takǏe w ich skųadzie przewaǏali ludzie mųodzi, poniǏej 25 roku Ǐycia, po-
chodzČcy zarówno z Galicji, jak i z zaboru rosyjskiego. Byli wƑród nich zarówno studenci 
i gimnazjaliƑci, jak i reprezentanci sfer robotniczo-rzemieƑlniczych – szewcy, Ƒlusarze czy 
kamieniarze. BodajǏe wszyscy czųonkowie tych „kadrowych” oddziaųów naleǏeli przed 
wybuchem wojny do ZwiČzku Strzeleckiego bČdǍ Polskich DruǏyn Strzeleckich i posia-
dali przynajmniej elementarne przeszkolenie strzeleckie. Podobne byųy takǏe ich losy 
w okresie walk legionowych – jak w wypadku kompanii Kasprzyckiego, takǏe i Ǐoųnie-
rzy z kompanii Tessary oraz Wieczorkiewicza, od samego poczČtku epopei legionowej 
czħsto przenoszono do innych oddziaųów19. Jak siħ zdaje, obie omawiane kompanie 
miaųy natomiast znacznie mniej szczħƑcia w boju od swej starszej siostry – juǏ do koŷca 
1914 r. w bitwach pod Anielinem-Laskami, Marcinkowicami i Bowczówkiem polegųo 
co najmniej 18 Ǐoųnierzy 2 kompanii kadrowej oraz 21 Ǐoųnierzy 3 kompanii kadrowej, 
a wiħc niewiele mniej, niǏ wynosiųy straty 1 Kompanii Kadrowej za caųy czas walk le-
gionowych. Ów brak „wojennego szczħƑcia” jest tym bardziej widoczny, Ǐe – jak juǏ 
wyǏej wspomniano – zasadniczo poziom wyszkolenia Ǐoųnierzy „Zosika” i „Scaewoli” nie 

17 W bitwie tej polegų równieǏ krótkotrwaųy dowódca II plutonu 2 kompanii – ppor. Stanisųaw Micha-
ųowski „Wolski”.

18 Pod Bowczówkiem polegų równieǏ sierǏant Rafaų Wojtych „Kerim”, jednak w jego wypadku wiadome 
jest, Ǐe zostaų przydzielony do 3 kompanii z rozwiČzanej 4 kompanii III baonu.

19 Na marginesie moǏna wspomnieđ, Ǐe dwóch Ǐoųnierzy 1 Kompanii Kadrowej polegųo w szeregach 
2 kompanii, do której zostali przeniesieni: Adam Dziembowski (polegų 22 paǍdziernika 1914 r. pod 
Laskami) oraz Piotr Klimek (polegų 22 wrzeƑnia 1915 r. pod TrojanówkČ). Z kolei Ǐoųnierze 1 kompa-
nii, Antoni Jakubowski i Józef Renik, znaleǍli siħ póǍniej w 3 kompanii kadrowej, w której szeregach 
w 1916 r. awansowali na kaprala (Jakubowski) i st. Ǐoųnierza (Renik).
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odbiegaų zbytnio od poziomu wyszkolenia Ǐoųnierzy „Herwina”. Zdecydowanie mniej 
szczħƑcia mieli takǏe funkcyjni – spoƑród dziewiħciu dowódców plutonów20, Adam Kos-
sakowski „Orwid” polegų jako kapitan 5 pp w paǍdzierniku 1915 r. pod Koųkami, Antoni 
Ostrowski „Biliŷski” zmarų w grudniu 1918 r. w Warszawie, Edward Zinth „Rzecki” po-
legų jako kapitan w walce z Ukraiŷcami w lutym 1919 r., a Zygmunt Radoŷski „�arski” 
– w czerwcu 1920 r., takǏe jako kapitan, w walce z bolszewikami. Ledwie kilka mie-
siħcy po zakoŷczeniu wojny polsko-bolszewickiej popeųnių samobójstwo Zdzisųaw Ta-
tar-TrzeƑniowski, a w 1922 r. zmarų nagle, bħdČcy juǏ w stopniu podpuųkownika Jerzy 
Sawa-Sawicki. W tej sytuacji nie powinno dziwiđ, Ǐe do godnoƑci generalskich zdoųali 
dojƑđ jedynie sami dowódcy kompanii – Stanisųaw Tessaro i Wacųaw Wieczorkiewicz, 
którzy nb. stopieŷ generaųa brygady otrzymali z tym samym starszeŷstwem z 1927 r., 
nawet wczeƑniej od Tadeusza Kasprzyckiego. Podobna prawidųowoƑđ dotyczyųa pierw-
szych podofi cerów kompanii – juǏ 22 paǍdziernika 1914 r. pod Anielinem polegų kapral 
2 kompanii Emilian Bartoszewski „Zadora”, a równo dwa miesiČce póǍniej pod Bow-
czówkiem zginČų takǏe sierǏant tej kompanii – Stefan Demiaŷczuk „Krogulec”. W tej 
samej bitwie polegų równieǏ kapral 3 kompanii Marian Grzymaųa „Sokóų”, a w nastħp-
nym roku – juǏ jako podporucznik 5 pp – zginČų pod Majdanem Roman Maksymowicz 
„Nawrot” (w sierpniu 1914 r. kapral 3 kompanii kadrowej). _mierđ nie ominħųa nawet 
podofi cera sanitarnego 2 kompanii Romana Koloszka, który takǏe padų pod Bowczów-
kiem. Brak peųnej listy Ǐoųnierzy 2 i 3 kompanii uniemoǏliwia precyzyjnČ odpowiedǍ na 
pytanie, ilu z nich dokųadnie oddaųo Ǐycie w trakcie walk legionowych, a ilu w okresie 
walk o niepodlegųoƑđ i granice. Z tego ostatniego okresu – poza wspomnianymi juǏ na-
zwiskami ofi cerów obu kompanii – pewne jest jedynie nazwisko Aleksandra Iwanowi-
cza, ale z caųČ pewnoƑciČ nie jest to lista peųna.

JeƑli wziČđ pod uwagħ, Ǐe ogólna liczebnoƑđ 2 oraz 3 kompanii kadrowej latem 
i jesieniČ 1914 r. byųa faktycznie mniejsza niǏ 1 kompanii, jasne staje siħ, Ǐe tych, którzy 
mogli w wolnej Rzeczypospolitej kontynuowađ sųuǏbħ wojskowČ bČdǍ cywilnČ i – po-
dobnie jak Ǐoųnierze 1 kompanii – „zostađ gwardyjČ” nowej Polski, nie byųo juǏ zbyt 
wielu. Ich drogi Ǐyciowe w okresie miħdzywojnia ukųadaųy siħ analogicznie do losów 
Ǐoųnierzy 1 kompanii. ZnaczČca czħƑđ pozostaųa w armii, przy czym – znów podobnie 
jak w wypadku Ǐoųnierzy 1 kompanii – czħƑđ osiČgnħųa stopnie ofi cerów sztabowych 
(Tessaro i Wieczorkiewicz – generaųa brygady, Mysųowski i _cieǏyŷski – puųkownika, Bie-
gaŷski, Sabatowski oraz Sosabowski – podpuųkownika, Mayer i Spilczyŷski – majora) 
i wysokie stanowiska sųuǏbowe, czħƑđ zaƑ po niezbyt efektownej sųuǏbie odeszųa w stan 
spoczynku w stopniach ofi cerów mųodszych (Neisser – kapitana, Górski i Sawczyŷski 
– porucznika) lub dotrwaųa w nich w sųuǏbie czynnej do wybuchu II wojny Ƒwiatowej 
(Ryniewicz – kapitan). Warto wspomnieđ, Ǐe nawet wƑród tych nielicznych nazwisk Ǐoų-
nierzy 2 i 3 kompanii, które juǏ udaųo siħ ustaliđ, znajdujČ siħ ofi cerowie dyplomowani 
– absolwenci WyǏszej Szkoųy Wojennej (Biegaŷski, Mysųowski, Sabatowski i _cieǏyŷski). 
Pozostali kontynuowali pracħ w cywilu – czħƑđ jako urzħdnicy (Helfer, Kossowski, Re-
szytarski), a inni, niedysponujČcy powaǏniejszym wyksztaųceniem, pracowali fi zycznie 
(Jankowski, Leszczyŷski, Szudrawy).

20 Do I plutonu 3 kompanii wliczono tutaj obu jego pierwszych dowódców, czyli „Orwida” i „Rzeckiego”.



Kompanie, którym zabrak�o szczÆycia. Z dziejów 2 i 3 kompanii kadrowej Legionów

O walce kadrowiaków w trakcie II wojny Ƒwiatowej i stratach osobowych w tym 
okresie niewiele moǏna powiedzieđ, chođ Ƒmierđ pųk. Mysųowskiego „Rawicza” w kam-
panii wrzeƑniowej oraz por. Górskiego w Egipcie zaraz po zakoŷczeniu II wojny Ƒwiato-
wej, sugeruje, Ǐe takǏe w caųym tym tragicznym czasie ich losy ukųadaųy siħ dokųadnie 
tak samo, jak losy Ǐoųnierzy 1 Kompanii Kadrowej. Do podobnych wniosków prowadzi 
powojenna dziaųalnoƑđ emigracyjna Wieczorkiewicza, Sawczyŷskiego czy _cieǏyŷskiego 
„WyǏųa”.

Jak zatem podsumowađ historiħ dwóch mniej znanych kompanii kadrowych? Do-
stħpne dane, chođ mocno niekompletne, wskazujČ na duǏe podobieŷstwo losów Ǐoųnie-
rzy 1 Kompanii Kadrowej oraz 2 i 3 kompanii – wchodzČcych w skųad baonu kadrowego 
Legionów. Trudno jednak pozbyđ siħ wraǏenia, Ǐe Ǐoųnierzom kompanii „Zosika” i „Sca-
evoli” nie zbywaųo wprawdzie na odwadze, ale zabrakųo zwykųego szczħƑcia, a potem 
takǏe i dokumentujČcych ich czyny kronikarzy, przez co ich losy okrywa dziƑ niepamiħđ.
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Drogi do uzyskania praw wyborczych przez Polki 
u progu niepodleg�oyci i II Rzeczypospolitej

Zapowied| historycznych zmian

PoczČtek XX w. przyniósų Europie wielkČ mobilizacjħ na rzecz wprowadzenia powszech-
nego prawa wyborczego. W stolicach wielu krajów (np. w Belgii w 1902 r., w Holandii 
w 1903 r., w Austrii w 1905 r., w Rosji w 1905 r.) odbywaųy siħ masowe strajki poli-
tyczne, w czasie których ǏČdano takiej reformy prawa wyborczego, która pozwoliųaby 
brađ udziaų w wyborach „ludowi roboczemu”1 na równych prawach z innymi klasami 
i warstwami spoųecznymi. W wiħkszoƑci krajów zachodnich masy robotnicze do tej pory 
takiej szansy nie miaųy2. S. M. Lipset nazwaų to póǍniej walkČ o dostħp do peųnego poli-
tycznego i ekonomicznego „obywatelstwa”3.

Nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe walka o powszechne prawo wyborcze miaųa na przeųo-
mie XIX i XX w. charakter klasowy, dotyczyųa bowiem proletariatu jako odrħbnej klasy 
spoųecznej. Omijaųa jednakǏe wyraǍnie kwesƟ ħ przyznania praw wyborczych kobietom, 
które bez wČtpienia naleǏaųy do grup upoƑledzonych obyczajowo, prawnie i politycznie. 
Z licznych wystČpieŷ politycznych z tamtego okresu wynikaųo, Ǐe nawet socjaliƑci od-
suwali przyznanie im praw wyborczych na dalszy plan. „KwesƟ ħ kobiecČ” postrzegano 
bowiem jako odrħbny nurt walki politycznej, przy czym emancypacja kobiet musiaųaby 
objČđ nie tylko sferħ praw wyborczych, ale zniesienie wszelkich ograniczeŷ prawnych 
i w wiħkszoƑci – obyczajowych. Potrzeba radykalnej zmiany sytuacji kobiet w spoųeczeŷ-
stwie z trudem docieraųa nawet do czoųowych dziaųaczy PPS. Ignacy Daszyŷski, wspomi-
najČc w swych Pamiħtnikach obchody Dnia Kobiet w Krakowie w 1911 r. wyznaų:

Nie umiem sobie nawet wyobraziđ tego, co bħdzie z Ǐyciem ludzkoƑci, jeǏeli poųowa jej 
– kobiety wejdČ naprawdħ w to Ǐycie z wolČ ƑwiadomČ, z siųČ odpowiadajČcČ nie tylko swej 

1 Pojħcie „lud roboczy” uǏywane byųo na poczČtku XX w. przez ideologów PPS, zob.: Album walki 
o prawo wyborcze, dodatek do pisma „Naprzód”, Kraków 1906, nr 30.

2 Np. Wielka Brytania przyznaųa robotnikom prawa wyborcze juǏ w XIX w., a w Prusach odmawiano 
powszechnego prawa wyborczego aǏ do rewolucji 1918 r., co miaųo zdecydowany wpųyw na utrzy-
mywanie siħ nastrojów rewolucyjnych.

3 S. M. Lipset, Homo poliƟ cus. Spoųeczne podstawy polityki, Warszawa 1998, s. 88 i nast.
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liczbie, lecz i walorom kobiecym, silniejszym pod tym wzglħdem od mħǏczyzn. Dzisiejsze do-
Ƒwiadczenia niczego jeszcze nam powiedzieđ nie mogČ, bo dotychczas kobiety odgrywajČ 
– pomimo swych praw – niezwykle skromnČ rolħ w Ǐyciu gminy, czy paŷstwa. Jest to ƑpiČce 
jeszcze wojsko, które nie wyszųo do walki4.

ParƟ e lewicowe walczyųy wiħc o powszechne prawa wyborcze z udziaųem przede 
wszystkim zorganizowanych mħǏczyzn i ograniczajČc je tylko do bezpoƑredniego udzia-
ųu mħǏczyzn. Wspominany juǏ PPS-owski Album walki o prawo wyborcze z 1906 r. 
zawiera wiele interesujČcych fotografi i, przejmujČco ilustrujČcych przebieg strajków 
politycznych. Zwarte, kilkudziesiħciotysiħczne tųumy mħǏczyzn na ulicach miast Galicji 
– Krakowa, PrzemyƑla, Nowego SČcza, Stryja, Borysųawia i Lwowa, demonstrujČ swojČ 
bezkompromisowČ wolħ walki o peųniħ praw obywatelskich.

W tej sytuacji po stronie polskich organizacji kobiecych dawaų siħ zauwaǏyđ wzrost 
odrħbnej aktywnoƑci na tym polu. Zorganizowana dziaųalnoƑđ polskich sufraǏystek5 
w róǏnych zaborach jednakǏe nie miaųa charakteru rewolucyjnego. MieƑciųa siħ w nur-
cie fi lozofi i lewicowo-feministycznej, a jej gųównymi oƑrodkami byųy Lwów, Kraków, 
Warszawa i Litwa6.

W paǍdzierniku 1905 r. w sali hotelu Kleina w Krakowie odbyų siħ I Zjazd Kobiet Pol-
skich, w czasie którego organizacje kobiece wypowiedziaųy siħ juǏ bardzo zdecydowanie 
w sprawie publicznych praw kobiet. W koŷcowej uchwale, która nosiųa tytuų Program 
wspólnej pracy, uczestniczki zjazdu mocno akcentowaųy solidarnoƑđ i wspólnotħ dziaųa-
nia kobiet we wszystkich trzech zaborach na rzecz

[…] zdobycia wolnoƑci politycznej, przez rozwiniħcie jak najszerszej agitacji za powszechnym, 
równym, tajnym, bezpoƑrednim, czynnym i biernym prawem wyborczym bez róǏnicy pųci7.

W Ǎródųach literackich zachowaųa siħ wypowiedǍ Elizy Orzeszkowej na temat praw 
politycznych kobiet („upomnienie siħ o prawa wybierania i wybieralnoƑci kobiet”), 
w której wychodzi naprzeciw „pewnego koųa niewiast polskich na Litwie”, aby dađ wy-
raz dČǏeniom politycznym kobiet, chođ jednoczeƑnie pisarka zdawaųa sobie sprawħ 
z tego, Ǐe taki akt bħdzie „tylko próbČ i wyznaniem wiary”, poniewaǏ prawa polityczne 
kobiet „urzeczywistnienie swe nieprħdko zapewne osiČgnČ”. W 1906 r. na ųamach „Ku-
riera Litewskiego” zostaųy opublikowane dwie odezwy autorstwa Elizy Orzeszkowej: Do 
wyborców i wybraŷców naszych miast oraz Do wspóųobywateli naszych8.

W 1907 r. w Warszawie miaų miejsce Ogólnopolski Zjazd Kobiet. Patronowaųa mu 
Maria Konopnicka, a ofi cjalnie poƑwiħcony byų 40-leciu pracy twórczej Elizy Orzesz-
kowej. Maria Szypowska napisaųa, Ǐe „zjazd otworzyųa Maria Konopnicka, wysųucha-

4 I. Daszyŷski, Pamiħtniki, t. 2, Kraków 1926, s. 80–81.
5 Sųowo „sufraǏystka” pochodzi z ųac. suī ragium – gųos wyborczy.
6 Wiħcej na ten temat zob.: D. Waniek, Kobiety lewicy w polskim doƑwiadczeniu politycznym. Trady-

cje, wartoƑci, toǏsamoƑđ, Toruŷ 2010.
7 Protokóų z I Zjazdu Kobiet Polskich w Krakowie w dniach 20–23 paǍdziernika 1905 r., drukowany 

w „Nowym Sųowie” 1905, nr 20, s. 4.
8 List E. Orzeszkowej do Czesųawa Jankowskiego – redaktora „Kuriera Litewskiego” w sprawie opubli-

kowania tekstu dwóch odezw w kwesƟ i praw politycznych kobiet, [w:] E. Orzeszkowa, Listy zebrane, 
t. 8, Warszawa 1976, s. 183–185.
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na przez tųumy w nastrojowej ciszy”9. W kolejnoƑci wystħpowali przedstawiciele pra-
sy, nauki i literatury. Na zjeǍdzie wystČpiųa z referatem Zofi a Naųkowska, nosių on tytuų 
O etycznych zadaniach ruchu kobiecego i wywoųaų duǏy rezonans wƑród uczestników 
Zjazdu. Potwierdzių aspiracje polskich postħpowych Ƒrodowisk kobiecych do zmia-
ny swej sytuacji w paŷstwie i spoųeczeŷstwie, do uzyskania peųni praw publicznych 
i politycznych.

Najpierw czynna walka o niepodleg�oyÂ

Klimat dyskusji i wspóųpracy w Ƒrodowiskach kobiecych zmieniaų siħ pod wpųywem 
narastajČcego napiħcia w europejskich stosunkach miħdzynarodowych, zapowiadajČ-
cych coraz wyraǍniej wybuch I wojny Ƒwiatowej. Wydarzenia i fakty z tamtego okresu 
wskazujČ, Ǐe nawet w warunkach ogólnoeuropejskiej radykalizacji mas dla wiħkszoƑci 
polskich Ƒrodowisk kobiecych droga do praw politycznych wiodųa przez odzyskanie 
niepodlegųoƑci. StČd w polu ich uwagi leǏaųo przede wszystkim wųČczanie siħ – tam, 
gdzie jest to moǏliwe – w czynnČ walkħ na rzecz Polski niepodlegųej. W Ǎródųach znaleǍđ 
moǏna stwierdzenie, Ǐe z chwilČ wybuchu wojny Ƒwiatowej, majČcej – jak siħ okazaųo 
– rozstrzygnČđ o losach Polski, „zgųosiųy pracħ swojČ dla celów wojennych wszystkie bez 
wyjČtku organizacje kobiece, niezaleǏnie od wųaƑciwych zadaŷ swoich i zasadniczych 
plaƞ orm politycznych”10. StČd w literaturze przedmiotu nietrudno znaleǍđ opiniħ, Ǐe 
kobiety w walce o niepodlegųoƑđ Polski uczestniczyųy „w wymiarze imponujČcym”11.

W 1913 na terenie zaboru rosyjskiego w konspiracji powstaųa Liga Kobiet Pogoto-
wia Wojennego (LKPW)12. Inicjatorkami jej zaųoǏenia byųy Iza Moszczeŷska13 z PPS oraz 
Jadwiga Marcinowska, Teresa Ciszkiewiczowa i Helena Ceysingerówna z Ligi Narodo-
wej. Joanna Dufrat zaznaczyųa, Ǐe wszystkie wspóųpracowaųy ze sobČ w Kole Kobiet Ko-
rony i Litwy i byųy w 1905 r. organizatorkami strajku mųodzieǏy w Królestwie Polskim14. 

9 M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy, Warszawa 1963, s. 486.
10 C. Walewska, Bohaterki polskie lat ostatnich, „Almanach _wiata Kobiecego”, Lwów 1926, s. 61.
11 S. S. Nicieja, Lwowskie Orlħta, Warszawa 2009, s. 159.
12 Historia powstania Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego przykuwa uwagħ historyków polskiego ruchu 

kobiecego, jednakǏe na szczególnČ uwagħ zasųuguje wielokrotnie cytowana na ųamach tej pracy 
ksiČǏka Joanny Dufrat, Kobiety w krħgu lewicy niepodlegųoƑciowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojen-
nego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919). ZnaleǍđ w niej moǏna szczegóųowy opis czynu 
bojowego kobiet polskich w czasie I wojny Ƒwiatowej.

13 Iza Moszczeŷska (1864–1941) byųa dziaųaczkČ lewicowČ (PPS) i propagatorkČ ruchu emancypacyj-
nego kobiet. Pochodziųa z zaboru pruskiego, stČd byųa czųonkiniČ towarzystwa oƑwiatowego „War-
ta” oraz „Czytelni dla kobiet”. Za swojČ dziaųalnoƑđ politycznČ trzykrotnie skazywana byųa na karħ 
w carskim wiħzieniu. Po kolejnym, rocznym pobycie w wiħzieniu, zorganizowaųa LKPW. W trakcie 
dziaųalnoƑci szczególne znaczenie przywiČzywaųa do niezaleǏnoƑci Ligi. Budowaųa LKPW jako organi-
zacjħ niepodlegųoƑciowČ, która za swój gųówny cel uznaųa wspóųudziaų kobiet w walce o odzyskanie 
przez Polskħ niepodlegųoƑci. JednakǏe cele emancypacyjne kobiet nigdy nie schodziųy z gųównego 
pola aktywnoƑci politycznej LKPW.

14 J. Dufrat, Kobiety…, s. 78.
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Odpowiednikiem Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego na terenie Galicji i _lČska byųa Liga 
Kobiet15.

Ich zadania obejmowaųy pomocniczČ sųuǏbħ wojskowČ, opiekħ nad rannymi, wreszcie 
prowadzenie akcji kulturalno-oƑwiatowych. Kobiety braųy udziaų w walce o Lwów, byųy teǏ 
czųonkiniami Legionów Piųsudskiego16.

W Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego (LKPW) aktywnoƑciČ wyróǏniaųa siħ m.in. Zo-
fi a Daszyŷska-Goliŷska, wydajČc pismo „Na Posterunku” – organ polityczny kobiet „sto-
jČcych na stanowisku ideologii komendanta J. Piųsudskiego”17. Na ųamach tego pisma 
dziaųalnoƑđ kobiet ujmowana byųa w kategoriach sųuǏby narodowej: „Nie wolno Polce 
– patriotce podnosiđ sztandaru parƟ i, gdy woųa Ojczyzna”. Powtarzane byųy znane z hi-
storii tezy, Ǐe nadrzħdnym celem jest odzyskanie niepodlegųoƑci, a w Ǐyciu spoųecznym 
wolnego kraju bħdČ brađ udziaų wolni obywatele, o równych prawach i obowiČzkach18.

LKPW byųa organizacjČ elitarnČ. �ródųa podajČ, Ǐe jej organizacja warszawska po 
roku dziaųania liczyųa zaledwie 17 czųonkiŷ, jednakǏe wybuch wojny wyraǍnie tħ orga-
nizacjħ oǏywių19. Wkrótce LKPW rozbudowaųa swe struktury na tyle, Ǐe byųa czħsto je-
dynČ organizacjČ dziaųajČcČ „w danej miejscowoƑci, zwųaszcza w maųych oƑrodkach”20, 

15 W grudniu 1918 r. obie organizacje poųČczyųy siħ w Ligħ Kobiet Polskich. Po zamachu majowym Lidze 
przewodniczyųa Aleksandra Piųsudska (1882–1963), która miaųa za sobČ bogatČ dziaųalnoƑđ partyjnČ, 
w tym w Organizacji Bojowej PPS. Zob.: J. Podgórska, Chcemy caųego Ǐycia, „Polityka”, 4 listopada 
2009.

16 Zob.: D. Kaųwa, Model kobiety aktywnej na tle sporów ƑwiatopoglČdowych. Ruch feministyczny 
w dwudziestoleciu miħdzywojennym, [w:] Kobiety w Polsce miħdzywojennej, red. A. �arnowska, 
A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 137. W 1915 r. kobiety braųy udziaų w ekwipowaniu Batalionu Warszaw-
skiego. Anna Nowakowska pisze, Ǐe „zapotrzebowanie na pracħ dziewczČt byųo duǏe i praktycznie od 
razu realizowane. Starsze pracowaųy w koszarach, mųodsze zajmowaųy siħ szyciem i zbieraniem ekwi-
punku. Niektóre otrzymywaųy zaszczytne zadanie przechowywania broni i tajnych dokumentów”, 
[w:] Wanda Gertz. OpowieƑđ o kobiecie Ǐoųnierzu, Kraków 2009, s. 13.

17 Zofi a Daszyŷska-Goliŷska (1866–1934) byųa socjalistkČ, zwiČzanČ z J. Piųsudskim. Do jej dorobku po-
litycznego i publicystycznego naleǏy analizowanie sytuacji kobiet-robotnic. JuǏ pod koniec XIX w. wy-
gųaszaųa odczyty na ten temat, które znalazųy swój wyraz w broszurce pt. Przed jutrem. Wspóųczesny 
ruch kobiecy wobec kwestyi robotnic, Kraków 1897. PodobnČ problematykħ w zaborze pruskim pod-
nosių kilka lat póǍniej Piotr Adamek ([w:] Kobieta w Ǐyciu zarobkowem, Poznaŷ 1909).

18 J. Franke, Polska prasa kobieca 1820–1918, Warszawa 1999, s. 310. Iza Moszczeŷska w 1917 r. na-
pisaųa sųowa, które znakomicie ilustrujČ dylematy organizatorek ruchu kobiecego w przededniu 
uzyskania niepodlegųoƑci: „Jakkolwiek dziaųalnoƑđ Ligi Kobiet PW nie byųa podyktowana Ǐadnymi 
feministycznymi kalkulacjami, lecz wynikaųa z patriotyzmu czystej wody bez Ǐadnych domieszek par-
tyjnych lub doktrynerskich, jasnČ byųo rzeczČ, Ǐe moǏe ona siħ stađ bardzo silnČ dǍwigniČ sprawy 
równouprawnienia kobiet w paŷstwie polskim”, [w:] I. Moszczeŷska, Bezprzymiotnikowa Liga Ko-
biet, „WiadomoƑci Polskie” 1917, nr 118, s. 5.

19 J. PajČk stwierdzių, Ǐe po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, ZarzČd Ligi Kobiet Pogotowia Wojen-
nego wydaų dwie ulotki, wzywajČce do wstħpowania w szeregi Ligi. W jednej z nich stwierdzono: 
„Wojna jest polem czynów zarówno dla kobiet, jak i dla mħǏczyzn”. W obu ulotkach gloryfi kowano 
czyn bojowy legionów „pod wodzČ Piųsudskiego”, które dokonaųy „szeregu cudów mħstwa i wytrwa-
nia”. Zob.: J. PajČk, Liga Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego wobec sporów w obozie aktywistycz-
nym (sierpieŷ 1915–sierpieŷ 1916), „Kieleckie Studia Historyczne” 1999, t. 15, s. 80–82.

20 Ibidem, s. 86.
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stČd bardzo czħsto traktowana byųa jako namiastka politycznych struktur niepodle-
gųoƑciowych.

W sierpniu 1916 r. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego miaųa juǏ swoje struktury 
w 10 okrħgach (lubelskim, warszawskim, radomskim, kieleckim, czħstochowskim, olku-
skim, zagųħbiowskim, ųódzkim, piotrkowskim i siedleckim), liczČc bez maųa 3 tys. czųon-
kiŷ. Organizacja ta naleǏaųa do obozu lewicy niepodlegųoƑciowej i w takich teǏ barwach 
uczestniczyųa w pracach Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych. 
Jerzy PajČk podaų, Ǐe „w wielu miejscowoƑciach, szczególnie w mniejszych miastach 
i miasteczkach, opcja polityczna lewicy niepodlegųoƑciowej reprezentowana byųa gųów-
nie przez koųa Ligi Kobiet”21.

29–31 grudnia 1918 r. odbyų siħ w Warszawie Zjazd Zjednoczeniowy Ligi Kobiet Kró-
lestwa, Galicji i _lČska. Wówczas to, na wniosek Zofi i Moraczewskiej, powoųano Ligħ 
Kobiet Polskich22. KolejnČ organizacjČ, która wniosųa znaczČcy wkųad kobiet w czynnČ 
walkħ zbrojnČ byųa Ochotnicza Legia Kobiet (dalej: OLK). Przez kilkadziesiČt lat o niej 
milczano, jednakǏe w czasach wspóųczesnych coraz czħƑciej pojawiajČ siħ komplemen-
tarne analizy spontanicznego sposobu organizowania siħ kobiet dla celów wojskowych 
(m.in. A. Dufrat, S. Nicieja, J. PajČk).

W 1926 r. Cecylia Walewska, jako jedna z pierwszych opisaųa „wybitny udziaų kobiet 
naszych” w dziaųaniach bojowych Ochotniczej Legii Kobiet, organizowanych w okresie 
walk o polskie granice w 1918 r. Przytoczyųa w poƑwiħconym temu opracowaniu dane 
i wydarzenia, które wciČǏ sČ maųo znane kobietom wspóųczesnym. Zebraųa w nim fakty 
i nazwiska kobiet, ƑwiadczČce o wielkiej odwadze tych, które w tamtych czasach wųo-
Ǐyųy mundur wojskowy i walczyųy w Legionach, w obronie Lwowa i Wilna, a takǏe 
w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r.

W obliczu zbliǏajČcej siħ walki o Lwów Ochotnicza Legia Kobiet zorganizowana zosta-
ųa 3 listopada 1918 r. przez lwowskČ emancypantkħ Wiktoriħ HozerowČ oraz puųkownik 
Aleksandrħ ZagórskČ23. Trzonem Legii byųa kompania szturmowa, zųoǏona z 70 kobiet, 
które w walce w Zboiskach pod Lwowem (pod dowództwem ppor. Mellera) odparųy 
ataki nieprzyjaciela 18, 20 i 27 grudnia 1918 r. W szturmie tym zginħųa Zofi a Wroŷska, 
a ciħǏko ranna zostaųa Józefa Bardowska. KomendantkČ posterunku na Wysokim Zamku 
we Lwowie byųa porucznik Kamila Janota, gdzie organizowaųa trudnČ sųuǏbħ kobiet. Nie 
ustħpowaųa jej „zarówno w mħstwie, jak energii i sprawnoƑci organizacyjnej” Maria 
Szymaŷska, póǍniejsza dowódczyni batalionu lwowskiego. „Obie byųy wzorem legio-
nistek”24. Na posterunku zostaųa ranna szeregowiec Bronisųawa FČfara (straciųa nogħ), 
która strzegųa przed Ukraiŷcami magazynu z amunicjČ.

W walkach padųy sanitariuszki Antonina Biegunówna, Stefania Franiszynówna 
i Janina Prus-Niewiadomska. Od wybuchu ukraiŷskiego szrapnela zginħųy piħtnastolet-

21 Ibidem, s. 88, 94.
22 Zob.: K. Bucholc-Srogosz, Sytuacja prawna kobiet w II Rzeczypospolitej, [w:] Oczekiwania kobiet 

i wobec kobiet, red. B. Pųonka-Syroka, Warszawa 2007, s. 71.
23 Puųkownik Aleksandra Zagórska byųa matkČ Jerzego Bitschana, którego mħstwo zostaųo wysųawione 

w pieƑniach na czeƑđ OrlČt Lwowskich. ZginČų jako piħtnastoletni obroŷca Lwowa 21 listopada 1918 r.
24 C. Walewska, Bohaterki polskie lat ostatnich, „Almanach _wiata Kobiecego”, Lwów 1926, s. 49–63.
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nia uczennica Halinka Grabska, studentka Katarzyna Chorzepa – „Ǐoųnierz niestrudzony 
i nieustraszony”, celowniczy karabinu maszynowego oraz Zofi a Cholewianka. PeųniČc 
zadania kurierki zginħųa Felicja Sulimirska (21 listopada 1918 r.), udaųo siħ natomiast 
przeǏyđ kurierce Wandzie Lechowinównie, która przez Ukraiŷców

wiħziona o gųodzie i chųodzie, a nawet skazana na Ƒmierđ, cudem prawie ocalaųa i w marcu 
przez Ƒniegi Karpat pieszo przedarųa siħ, wypeųniwszy wiernie rozkaz25.

W walkach o Lwów na posterunku oddaųy Ǐycie: Helena Brutelówna, Ludwika Chu-
decka, Jadwiga Martyniakówna, Stefania Kozųowska, Anna Borduŷ, Helena Kotwicka, 
Klotylda Bieniakówna, Ida Kostrzewska i Helena Kotowska26. Jak podaje A. Dufrat, 
w lutym 1919 r. Legia liczyųa juǏ 350 kobiet-Ǐoųnierzy, podzielonych na cztery plutony. 
NaleǏy równieǏ zaznaczyđ, Ǐe do jej szeregów napųywaųy kobiety z innych miast polskich 
(Krakowa, Bodzi, Sosnowca), ale w szczególnoƑci z Warszawy, na czele których stanħųa 
Maria Rodziewiczówna (Komitet Ratunkowy dla miasta Lwowa)27.

W obronie Lwowa uczestniczyųa równieǏ malarka i dziaųaczka feministyczna Maria 
Dulħbianka. W 1918 r. organizowaųa sųuǏbħ sanitarnČ. Jako delegatka Tymczasowego 
Komitetu RzČdowego 26 stycznia 1919 r. wyruszyųa z Lwowa w podróǏ po pobliskich 
miejscowoƑciach (Stanisųawów, Koųomyja, Mikuliniec, Tarnopol, Zųoczów). Jechaųa 
w czasie ostrych mrozów konno. Wraz z sanitariuszkČ TeodozjČ DzieduszyckČ i ǏonČ 
lwowskiego lekarza MariČ OpieŷskČ, organizowaųy pomoc dla internowanych Ǐoųnierzy 
polskich, od których zaraziųy siħ tyfusem plamistym. W odstħpie jednodniowym zmarųy 
we Lwowie M. Dulħbianka (7 marca 1919) i T. Dzieduszycka (8 marca28). Maria Opieŷska 
przeǏyųa walkħ z tyfusem. Stanisųaw Nicieja napisaų, Ǐe pogrzeb Dulħbianki „byų jednČ 
z najwiħkszych manifestacji Ǐaųobnych we Lwowie. Wziħųy w nim udziaų zwųaszcza nie-
przebrane rzesze kobiet i organizacje kobiece, które Dulħbianka tworzyųa”29.

WƑród kobiet-Ǐoųnierzy, broniČcych Lwowa wymieniane sČ takǏe nazwiska Zofi i 
Kramerowej i Olgi Staweckiej. W OLK wyróǏniųy siħ takǏe: komendantka Zofi a Zawisza-
-GČsiorowska, kapitan Ludwika Zawadzka, porucznik Wanda Gertzówna, Ludwika Ru-
dowska, Józefa Pawųowska, Halina Kowalska, Orleŷska-Paszkiewicz, które póǍniej byųy 
komendantkami batalionów OLK w Wilnie, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie 
i GrudziČdzu. Autorzy znanych opracowaŷ zgodnie przyznajČ, Ǐe ustalenie dokųadnej 
liczby kobiet, czynnie zaangaǏowanych w walkħ, jest juǏ dziƑ praktycznie niemoǏliwe: 
uwarunkowania historyczne i upųyw czasu zrobiųy swoje.

Nie ulega natomiast wČtpliwoƑci, Ǐe na Cmentarzu Obroŷców Lwowa zostaųo po-
chowanych 66 kobiet-Ǐoųnierzy. W paǍdzierniku 1919 r. odznakħ honorowČ „Orlħta” 
otrzymaųo ponad 200 legionistek, a KrzyǏ Walecznych lub Medal NiepodlegųoƑci otrzy-

25 Ibidem, s. 55. Wanda Lechowin zmarųa w 1927 r. w Krakowie. W dziesiČtČ rocznicħ walki o Lwów 
przeniesiono jej zwųoki na Cmentarz OrlČt.

26 A. Dufrat, Kobiety…, s. 316–317.
27 Ibidem, s. 321.
28 M. Dulħbianka zostaųa pochowana najpierw w grobie M. Konopnickiej, a T. Dzieduszycka w grobow-

cu rodzinnym. W maju 1927 r. ekshumowano oba ciaųa „i w niezwykle uroczysty sposób zųoǏono na 
Cmentarzu Obroŷców Lwowa”. Zob.: S. Nicieja, Lwowskie Orlħta…, s. 184.

29 Ibidem, s. 185.
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maųo 58 harcerek (wƑród nich wspominana juǏ Maria Opieŷska, Antonina Mokųowska, 
Maria Zdziarska, Helena Gepner, Ewa Trzciŷska, Helena Paliwoda, Janina Gibowska 
i Jadwiga Lechnicka)30.

Wojna polsko-bolszewicka przyniosųa jednak nowe ofi ary wƑród kobiet. Po wal-
kach pod Pųockiem zmarųa m.in. z ran plutonowa Zofi a Prokopowiczówna31, a w bi-
twie pod Radzyminem – sanitariuszka Szybowska. Na polu chwaųy zginħųy jako Ǐoųnie-
rze: Józefa Balcerówna, Wanda Hermanówna (odznaczona krzyǏem VirtuƟ  Militari), 
Anna Zarodzka pod Miŷskiem w 1919 r. i Teresa Grodziŷska (1 wrzeƑnia 1920 r. pod 
Stepankowicami).

NaleǏy zaznaczyđ, Ǐe opisane tu przykųady nie byųy w tym czasie na ziemiach pol-
skich jedynymi, poniewaǏ aktywne na polu dziaųaŷ wojennych byųy róǏne organizacje 
kobiece. KaǏda z nich miaųa swoje organizatorki i bohaterki. W poczČtkach sierpnia 
1920 r., gdy bolszewicy zbliǏyli siħ do Warszawy, zostaųa w stolicy utworzona StraǏ Oby-
watelska Kobiet. Oddziaų ten na zwyciħskiej paradzie w Agrykoli „otrzymaų pochwaųħ 
za sprawnoƑđ i wyđwiczenie od komendanta st.m. Warszawy, jen. Zawadzkiego”. Przy 
rozwiČzywaniu StraǏy podkreƑlano zasųugi i pilnČ sųuǏbħ czųonkiŷ tej kobiecej formacji, 
która „mogųa byđ wzorem dla oddziaųów mħskich”32. Nic wiħc dziwnego, Ǐe po latach 
Józef Piųsudski na II ZjeǍdzie Legionistów stwierdzių, Ǐe „pierwsze poszųy za nami kobie-
ty”33. JeǏeli wydarzenia roku 1918 stanowiČ dziƑ element toǏsamoƑci narodowej Polek 
i Polaków, to naleǏy pamiħtađ, Ǐe opisywana aktywnoƑđ kobiet i ich organizacje stano-
wiųy wówczas istotnČ czħƑđ kapitaųu niepodlegųoƑciowego, na którego podųoǏu bųyska-
wicznie budowano struktury II Rzeczypospolitej34.

Mamy prawa wyborcze!

Zdaniem wielu historyków, brak wųasnego paŷstwa i zrozumiaųe uwikųanie ruchu ko-
biecego w sprawy narodowe upolityczniaųo ten ruch jednostronnie, hamujČc dČǏenia 
aktywnych Ƒrodowisk kobiecych do wskazania takiego priorytetu, jak zdobycie praw 
politycznych na równi z mħǏczyznami. W literaturze podkreƑla siħ, Ǐe w ten sposób ruch 
kobiecy stawaų w przeszųoƑci przed wyborem, czy przyznađ priorytet walce z dyskrymi-
nacjČ narodowČ, czy walce z dyskryminacjČ pųci? Nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe wiħkszoƑđ 
aktywnych kobiet opowiedziaųa siħ za pierwszČ z tych racji, lub co najwyǏej usiųowaųa 
pogodziđ je z sobČ.

30 Za: A. Dufrat, Kobiety…, s. 326.
31 Z. Prokopowiczówna zmarųa 21 wrzeƑnia 1920 r. z odniesionych ran w bitwach z bolszewikami pod 

Pųockiem.
32 C. Walewska, Bohaterki…, s. 61.
33 J. Piųsudski, O wartoƑci Ǐoųnierza legionów, odczyt wygųoszony we Lwowie 5 sierpnia 1923 r., „�oų-

nierz Legionów” 1937, nr 1, s. 9.
34 Prof. Roman Baecker w kapitaų niepodlegųoƑciowy, dziħki któremu juǏ od 1916 r. ksztaųtowano struk-

tury II RP, wlicza poczucie toǏsamoƑci narodowej, duǏe umiejħtnoƑci organizacyjne i umiejħtnoƑđ 
dziaųania politycznego oraz istnienie elit politycznych, gospodarczych i wojskowych. Zob. rozmowa, 
Polska miaųa kapitaų niepodlegųoƑciowy, „Trybuna”, 10–11 listopada 2009, s. 2.
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Odzyskanie niepodlegųoƑci pozwalaųo jednakǏe juǏ zmieniđ te priorytety, a „walka 
o rzeczywiste równouprawnienie we wszystkich sferach Ǐycia spoųecznego staųa siħ za-
tem nowym, podstawowym celem polskich organizacji feministycznych”35. Odzyskanie 
w 1918 r. przez Polskħ niepodlegųoƑci bezsprzecznie wpųynħųo na zmianħ sytuacji kobiet 
i ich sposobu organizowania siħ. Przede wszystkim nie musiaųy juǏ odwoųywađ siħ we 
wųasnym paŷstwie do organizowania form zastħpczych, kamufl ujČcych ich aspiracje 
polityczne i dČǏenia emancypacyjne. Od tej pory nabieraųa równieǏ innego sensu ich 
obecnoƑđ w parƟ ach politycznych: mogųy kandydowađ, wybierađ i byđ wybierane.

W przededniu niepodlegųoƑci, w 1917 r., pojawių siħ Centralny Komitet Politycznego 
Równouprawnienia Kobiet, który póǍniej (w 1919 r.) przeksztaųcių siħ w Klub Polityczny 
Kobiet Postħpowych36. Dziaųaczki Klubu chciaųy wykorzystađ moment odzyskania nie-
podlegųoƑci dla wprowadzenia w nowČ rzeczywistoƑđ równouprawnienia politycznego 
kobiet, a w szczególnoƑci powszechnego prawa wyborczego37. Ich dziaųalnoƑđ daųa po-
czČtek nowym formom aktywnoƑci, co w warunkach niepodlegųoƑci paŷstwowej po-
zwoliųo na zwrócenie w wiħkszym stopniu uwagi na przejawy spoųecznej dyskryminacji 
ze wzglħdu na pųeđ.

W listopadzie 1918 r. w Warszawie, przy ul. _wiħtokrzyskiej otwarto biuro informa-
cyjne „celem udzielania informacji co do praw wyborczych kobiet i przyjmowania zgųo-
szeŷ osób chħtnych do wspóųdziaųania w akcji wyborczej”, a w drugiej poųowie miesiČca 
zorganizowano w mieƑcie juǏ kilka wieców kobiecych, których punktem ciħǏkoƑci byųo 
równouprawnienie wyborcze38. Trzeba przyznađ, Ǐe cel swój osiČgnħųy: juǏ tymczasowy 
RzČd Ludowy Republiki Polskiej przyznaų kobietom peųniħ praw politycznych, zasada 
ta zostaųa zawarta w ManifeƑcie do Ludu Polskiego z 7 listopada 1918 r. Po ustČpieniu 
rzČdu Ignacego Daszyŷskiego39, 28 listopada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Paŷstwa 

35 D. Kaųwa, Model kobiety aktywnej…, s. 138.
36 Na straǏy praw kobiety, oprac. S. Bujak-Boguska, Warszawa 1930.
37 Ich postulaty zostaųy poparte przez J. Piųsudskiego tuǏ po jego powrocie z Magdeburga, [w:] Na 

straǏy praw kobiety…, s. 19–27. Warto podkreƑliđ ufnoƑđ, z jakČ odnosiųy siħ do J. Piųsudskiego czųon-
kinie Klubu Politycznego Kobiet Postħpowych. W nr 1 wydawnictwa ulotnego „Kobieta w Sejmie” 
w artykule pt. Sami…, na s. 3 napisaųy m.in.: „On i rzČd przezeŷ wyųoniony: zrzucenie okupacji, zor-
ganizowanie wojska, administracji wewnħtrznej, obrona zagroǏonych granic, a wreszcie ogųoszenie 
wyborów do sejmu ustawodawczego na zasadzie jak najszerszego, 5-cio przymiotnikowego prawa 
wyborczego i udzielenie w nim równego gųosu kobiecie – to realizowanie budowy wolnej, niepodle-
gųej ojczyzny. I kobieta polska raduje siħ, Ǐe to wielkie dzieųo przyznania jej praw politycznych teraz 
wųaƑnie, w takiej chwili dokonane zostaųo, i raduje siħ serce kobiety polskiej wspomnieniem, Ǐe ona 
pierwsza w roku pamiħtnym wojny w 1914 r. przy boku Ǐoųnierza polskiego stanħųa, Ǐe ona intuicjČ 
kierowana zrozumiaųa tħ jedynČ orientacjħ – samodzielnego czynu Ǐoųnierza polskiego. ZųČczona 
w organizacje Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego oraz w Ǐeŷskie oddziaųy POW podtrzymy-
waųa Ǐoųnierza w chwilach najciħǏszej jego niedoli i depresji ducha […] kobieta polska wita gorČco 
powracajČcego z niewoli Wodza, kobieta polska staje i dziƑ przy nim, gdy Wódz buduje Polskħ jutra. 
I czuje siħ dumnČ, Ǐe wųaƑnie ten rzČd prawo polityczne jej zapewnių, Ǐe w tej Polsce nareszcie realnej 
i Ǐywej kobieta polska przystħpuje do wyborów do I-szego sejmu ustawodawczego”.

38 L. Hass, AktywnoƑđ wyborcza kobiet w pierwszym dziesiħcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Ko-
bieta i Ƒwiat polityki, Warszawa 2000, s. 72–73.

39 NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe pierwszČ kobietČ, która w historii II Rzeczypospolitej zasiadųa w rzČdzie jako 
wiceminister opieki spoųecznej, byųa Irena Kosmowska z PSL Wyzwolenie, dziaųaczka Ligi Obrony 
Praw Czųowieka i Obywatela.
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– Józef Piųsudski, podpisaų dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, 
który przyznawaų kaǏdemu obywatelowi czynne i bierne prawo wyborcze40. Od tego 
momentu w Rzeczypospolitej kobiety wybieraųy i mogųy byđ wybierane41.

OsiČgniħcie celu, czyli praw wyborczych, wytworzyųo miħdzy kobietami charakte-
rystyczny klimat wspóųpracy, który ųČczyų je w dziaųaniu ponad podziaųami polityczny-
mi42. Efektem tego byųo powoųanie w grudniu 1918 r.43 Komitetu Wyborczego Kobiet 
Postħpowych. Komitet zaczČų redagowađ wydawnictwo ulotne pod nazwČ „Kobieta 
w Sejmie. Pismo Komitetu Wyborczego Kobiet Postħpowych”44. Inicjatorki tego przed-
siħwziħcia napisaųy, Ǐe chcČ byđ „terenem, na którem zdania rzeczniczek ruchu kobie-
cego Ƒcierađ siħ bħdČ”. W numerze pierwszym, noszČcym datħ 10 stycznia 1919 r., 
zamieszczona zostaųa Deklaracja Komitetu Wyborczego Kobiet Postħpowych, która 
w istocie rzeczy byųa klasycznym programem politycznym, napisanym przez kobiety45.

Na poczČtku stycznia 1919 r. w Warszawie powoųano Lewicowy Blok Wyborczy Aka-
demiczek, jednakǏe w Ǎródųach brak jest informacji na temat form i efektów dziaųania 
tego bloku. D. Kaųwa napisaųa, Ǐe

dziaųaczki polskich organizacji kobiecych uzyskane w 1918 r. prawa polityczne traktowaųy jako 
naleǏnČ im nagrodħ za przetrwanie narodowe. PrzedųoǏenie sprawy narodowej przed sprawČ 
kobiecČ wydawaųo siħ wielu z nich wyborem bezspornie sųusznym46.

Teza ta jest niezwykle istotna, poniewaǏ prawidųowoƑđ tħ potwierdzaųo wiele Ǐy-
ciorysów ówczesnych dziaųaczek organizacji kobiecych47. Na tle wszystkich organizacji 

40 Artykuų 1 stanowių, Ǐe „WyborcČ do Sejmu jest kaǏdy obywatel paŷstwa bez róǏnicy pųci, który do 
dnia ogųoszenia wyborów ukoŷczyų 21 lat”, „Dziennik Praw RP” 1918, nr 18, poz. 46.

41 Polska byųa czwartym krajem w Europie, który przyznaų kobietom prawa polityczne. WczeƑniej niǏ 
Polska uczyniųy to kraje skandynawskie – Norwegia, Finlandia i Dania. Sytuacja siħ radykalnie zmie-
niųa po I wojnie Ƒwiatowej.

42 Nie sposób tutaj wymieniđ nazw wszystkich organizacji i inicjatyw kobiecych, jakie ujawniųy siħ 
w okresie odzyskiwania przez Polskħ niepodlegųoƑci. W kaǏdym razie byųo ich bardzo duǏo, a ich 
dobra wspóųpraca utrzymaųa siħ do przewrotu majowego w 1926 r. Nazwy tych wszystkich inicjatyw 
znajdujČ siħ w przywoųywanym wyǏej artykule Ludwika Hassa. Autor ten wƑród innych wymienia 
Komitet Wyborczy Centrum Kobiecego, na którego liƑcie znajdowaųy siħ zasųuǏone dziaųaczki ruchu 
emancypacyjnego.

43 28 grudnia 1918 r. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego zorganizowaųa wiec w Muzeum Przemysųu 
i Rolnictwa, w czasie którego przyjħta zostaųa niǏej prezentowana Deklaracja. W prezydium tego 
wiecu zasiadaųy dr R. Fleszarowa, M. Chmieleŷska z Warszawy, M. Dulħbianka i Tatarówna ze Lwowa. 
Gųos zabieraųy Zofi a Moraczewska i Wųadysųawa Weychert-Szymanowska [za: „Kobieta w Sejmie” 
1918, nr 1, redagowane przez Mariħ ChmieleŷskČ i Wacųawħ KiƑlaŷskČ].

44 Redakcja mieƑciųa siħ w Warszawie przy ul. Marszaųkowskiej 74. Pismo kosztowaųo 20 fenigów.
45 Oryginalny egzemplarz w archiwum autorki.
46 D. Kaųwa, Model kobiety aktywnej…, s. 136. Ówczesne dziaųaczki ruchu kobiecego uzasadniaųy uzy-

skanie praw politycznych w sposób nastħpujČcy: „Przemiany wojny Ƒwiatowej wysunħųy na caųym 
Ƒwiecie zagadnienia praw politycznych kobiet. Polki, które wziħųy tak bohaterski i powszechny udziaų 
w zmaganiach o wyzwolenie Ojczyzny, które organizowaųy pomoc dla Ǐoųnierza polskiego, które pro-
wadziųy pracħ konspiracyjnČ w najtrudniejszych warunkach – nie mogųy pozostađ nadal odsuniħte 
od praw obywatelskich, jakich im odmawiali zaborcy. Nie mogųy i nie chciaųy”. S. Bujak-Boguska, Na 
straǏy praw kobiet, Warszawa 1930.

47 Jako przykųad takiej postawy wpisuje siħ Ǐyciorys Izabeli Moszczeŷskiej. W 1913 r. wspóųtworzyųa 
Ligħ Kobiet Pogotowia Wojennego, która to organizacja dziaųaųa na rzecz legionów J. Piųsudskiego. 
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kobiecych polskie feministki tworzyųy nielicznČ grupħ kobiet. D. Kaųwa jednakǏe podkre-
Ƒla, Ǐe mimo to stanowiųy elitarne i opiniotwórcze Ƒrodowisko kobiece, które szerszemu 
ogóųowi bardziej byųo znane z zaangaǏowania w wielu obszarach Ǐycia spoųecznego, 
kulturalnego i politycznego, niǏ z aktywnoƑci feministycznej. I to byų teǏ ich sukces.

Jakkolwiek feministki, dziaųajČce przed I wojnČ ƑwiatowČ nie uzyskaųy rozgųosu równego 
chociaǏby angielskiemu ruchowi sufraǏystowskiemu, ich wkųad w proces „uobywatelnienia” 
Polek byų niezaprzeczalny. Dziħki nim sformuųowany zostaų program walki o prawa polityczne 
kobiet, o równoƑđ wobec prawa i o dostħp do sfer Ǐycia publicznego, zastrzeǏonego dotČd 
tylko dla mħǏczyzn. Gųoszona przez nie idea rozwiČzania „kwesƟ i kobiecej” w duchu równoƑci 
pųci na wszystkich pųaszczyznach Ǐycia spoųecznego, wywarųa wpųyw na dziaųalnoƑđ polskiego 
ruchu kobiecego w dwudziestoleciu miħdzywojennym48.

Ich zasųugi sČ tym wiħksze, Ǐe – jak stwierdzių Andrzej Chojnowski – stereotyp ko-
biety przypisanej do domowych obowiČzków ciČǏyų bardzo silnie nad wyobraǏeniami 
polskich elit politycznych, proporcjonalnie do wpųywów, jaki na klimat spoųeczny wy-
wieraųa narodowa demokracja, a w tym poglČdy na temat kobiet np. samego Romana 
Dmowskiego49.

Tym cenniejsza wydaje siħ opinia wspóųczesnej publicystki pisma katolickiego 
„WiħǍ” – I. Sųodkowskiej, która przyznaje, Ǐe ruch feministyczny w Polsce w wieku XIX 
i przed II wojnČ ƑwiatowČ, podobnie, jak w Ƒwiecie zachodnim, zmieniaų na lepsze

[…] status i warunki Ǐycia kobiet przede wszystkim dlatego, iǏ ųČczyų w jeden silny nurt wielkČ 
liczbħ mniejszych i wiħkszych organizacji, dziaųaŷ, inicjatyw na rzecz kobiet, mocno przy tym 
osadzonych w ich autentycznej pozycji spoųecznej. Ten ruch szedų od doųu do góry i dlatego 

W okresie miħdzywojennym Liga przeksztaųciųa siħ w ZwiČzek Pracy Obywatelskiej Kobiet, a jego 
przywódczyniČ byųa Zofi a Moraczewska (1873–1958). Zob. takǏe napisany w tym duchu artykuų 
wspomnieniowy autorstwa Krystyny Zgorzelskiej-Zonnowej, SzeƑciu narzeczonych mojej Matki, czyli 
walka o niepodlegųoƑđ Polski, „WiħǍ”, styczeŷ 1993; portal Muzeum Historii Kobiet, www.feminote-
ka.pl.

48 D. Kaųwa, Model kobiety aktywnej…, s. 136. NaleǏy przypomnieđ, Ǐe wƑród organizacji kobiecych, 
które aktywizowaųy siħ w walce o równouprawnienie polityczne kobiet w przededniu odzyskania 
niepodlegųoƑci, Ǎródųa wymieniajČ: ChrzeƑcijaŷski ZwiČzek Rħkodzielniczek „DǍwignia”, Katolicki 
ZwiČzek Kobiet Polskich, Towarzystwo Kolonii Letnich dla Kobiet PracujČcych, Stowarzyszenie Na-
uczycielstwa Polskiego, Warszawskie ChrzeƑcijaŷskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, Stowarzyszenie 
Kobiet Polskich PracujČcych w PrzemyƑle, Handlu i BiurowoƑci, Warszawski Klub WioƑlarek, Towa-
rzystwo Pomocy w Doskonaleniu siħ Zawodowym Kobiet PracujČcych, Towarzystwo Wyksztaųcenia 
Handlowego Kobiet, Stowarzyszenie Ziemianek, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Sekcja Kobiet 
PPS, Klub Polityczny Kobiet Postħpowych. Dane z: S. Bujak-Boguska, Na straǏy praw kobiet…, s. 19–
–27.

49 A. Chojnowski, AktywnoƑđ kobiet w Ǐyciu politycznym, [w:] Kobiety w Polsce miħdzywojennej…, 
s. 38. Paradoksalnie gųosy kobiece przyczyniaųy siħ do sukcesów wyborczych endecji. Arkadiusz Ko-
ųodziejczyk, opisujČc udziaų kobiet w politycznym ruchu ludowym, przytacza nastħpujČcy fragment 
wspomnieŷ dziaųacza ludowego Wųadysųawa Olkusa: „Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem 
ksiħdza Brajczewskiego, dziaųaųa bez zarzutu, wyborcy byli jednak godni poǏaųowania. Tylko niewielki 
procent wiedziaų, co robi, reszta, szczególnie kobiety, niosųa jedynki [numer listy wyborczej endecji] 
jak relikwie w rħkach i pytaųa, czy to dobre”. Kobieta i Ƒwiat polityki, Warszawa 1996, s. 134.
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moǏna byųo mówiđ o jego osiČgniħciach. Gdy podnosių siħ status kaǏdej kobiety, rosųo znacze-
nie spoųeczne wszystkich kobiet50.

Ludwik Hass stwierdzių, Ǐe wraz z wyborami do parlamentu równouprawnienie po-
lityczne kobiet staųo siħ faktem dokonanym:

Centralny Komitet Wykonawczy Równouprawnienia Kobiet Polskich uznaų wiħc swojČ 
misjħ za zakoŷczonČ, toteǏ 13 kwietnia 1919 r. powziČų uchwaųħ o zakoŷczeniu swojej dziaųal-
noƑci, zaƑ 2 maja odbyųo siħ walne zebranie likwidacyjne51.

Jak wspominano, po likwidacji tego komitetu w jego miejsce powoųano Polityczny 
Klub Kobiet Postħpowych. W literaturze podkreƑla siħ, Ǐe elita feministyczna, uksztaų-
towana w powaǏnej mierze jeszcze przed uzyskaniem niepodlegųoƑci w 1918 r., prze-
chodziųa fazy intelektualnego i duchowego rozwoju, które byųy wspólne dla tamtego 
pokolenia kobiet ze Ƒrodowisk inteligenckich. _wiadczyųy o tym chociaǏby Ǐyciorysy 
byųych kurierek, ųČczniczek, sanitariuszek i organizatorek tajnej oƑwiaty. StČd moǏna 
z caųČ mocČ powtórzyđ, Ǐe obecnoƑđ polskich feministek w ówczesnym Ǐyciu politycz-
nym nacechowana byųa ich gųħbokim patriotyzmem i spoųecznikowskim podejƑciem do 
problemów Ǐycia codziennego52.

Aktem prawnym, czyniČcym krok naprzód w umacnianiu równoƑci kobiet i mħǏ-
czyzn byųa Konstytucja z 17 marca 1921 r., która nie dopuszczaųa Ǐadnych ograniczeŷ 
prawnych ze wzglħdu na pųeđ53. Byųy to pierwsze normy rangi konstytucyjnej, które 
wytyczaųy kierunek przemian, a w tym m.in. likwidacjħ przepisów paŷstw zaborczych 
o charakterze dyskryminacyjnym wobec kobiet.

Michaų Pietrzak zauwaǏyų, Ǐe korzystanie z równouprawnienia w praktyce zaleǏa-
ųo jednakǏe od wielu czynników, a „przede wszystkim od pokonania hamulców i prze-
szkód tkwiČcych w ƑwiadomoƑci jednostkowej i grupowej”54, i to nie tylko wƑród mħǏ-
czyzn, ale równieǏ w wiħkszoƑci Ƒrodowisk kobiecych. Zwracali na to uwagħ zwųaszcza 
socjaliƑci, którzy z niepokojem obserwowali maųe zainteresowanie kobiet zdobytymi 
prawami politycznymi55. Nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe zachowanie to podyktowane byųo 
przede wszystkim ich niskim poziomem edukacji. Warto w tym miejscu przypomnieđ, 
Ǐe II Rzeczpospolita zaczynaųa swój byt paŷstwowy z niewyobraǏalnym balastem anal-
fabetyzmu: dane z 1921 r. wskazujČ, Ǐe ponad 1/3 ludnoƑci nie umiaųa pisađ i czytađ. 

50 I. Sųodkowska, O czym w Polsce milczČ kobiety na Ƒwieczniku, „WiħǍ” 1993, nr 1, s. 12.
51 L. Hass, AktywnoƑđ wyborcza…, s. 91.
52 A. Chojnowski pisze, Ǐe w Ǐyciorysach przedstawicielek elity feministycznej znaleǍđ moǏna takie 

cechy, jak: „wychowanie w duchu patriotycznym (czasem w kulcie tradycji powstaŷczych), udziaų 
w organizacjach kulturalno-oƑwiatowych, formacjach paramilitarnych, w róǏnych formach dziaųaŷ 
niepodlegųoƑciowych przed I wojnČ ƑwiatowČ, uczestnictwo w walkach zbrojnych lat 1918–1920”. 
A. Chojnowski, AktywnoƑđ kobiet…, s. 48.

53 M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobiety w Polsce miħdzywojen-
nej…, s. 77–91. Michaų Pietrzak pisze, Ǐe Konstytucja 17 marca 1921 r. otworzyųa kobietom dostħp 
do zawodu sħdziowskiego i prokuratorskiego. PierwszČ mianowana sħdziČ w II RP byųa Wanda Gra-
biŷska. W 1937 r. na stanowisku sħdziowskim pracowaųo 7 kobiet i jedna jako prokurator.

54 Ibidem, s. 91.
55 M. _liwa, Kobiety w parlamencie drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobiety w Polsce miħdzywojennej…, 

s. 53.
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Nie trzeba dodawađ, Ǐe zdecydowanČ przewagħ w tej grupie miaųy kobiety56, zwųaszcza 
zamieszkujČce kresy wschodnie.

StČd ruch kobiecy w Polsce miħdzywojennej skupiaų siħ przede wszystkim na pobu-
dzaniu aspiracji zawodowych i kulturalnych i podnoszeniu statusu materialnego kobie-
ty, tropiČc jednoczeƑnie róǏne przejawy ich dyskryminacji. A. Chojnowski stwierdzių, Ǐe 
chociaǏ

[…] w 1918 r. ustawodawstwo przyznaųo peųniħ praw politycznych wszystkim obywatelom 
bez wzglħdu na pųeđ, w wielu dziedzinach Ǐycia kobiety pozostawaųy czħsto obywatelami dru-
giej kategorii, a niektóre krzywdzČce je rozwiČzania prawne utrzymaųy siħ aǏ do 1939 r.57

Dla wielu Ƒwiatųych kobiet byųo oczywistym, Ǐe Ǎródųem zmian moǏe byđ tylko 
powszechna edukacja. 1 lipca 1921 r. Sejm uchwalių nowe, istotne przepisy z zakresu 
prawa cywilnego, dotyczČce praw kobiet. Na jego mocy kobietom poszerzono zakres 
zdolnoƑci do czynnoƑci prawnych. Przestaųy obowiČzywađ przepisy np. nakazujČce Ǐonie 
posųuszeŷstwo mħǏowi jako gųowie rodziny, przyznano im równieǏ prawo do odrħb-
nego zamieszkania w przypadkach konkretnie okreƑlonych. Od tej pory kobiety miaųy 
prawo do wystħpowania w charakterze Ƒwiadka przy sporzČdzaniu testamentu oraz ta-
kie samo prawo dziedziczenia, jak mħǏczyǍni. Kobietom zamħǏnym przyznano równieǏ 
prawa do rozporzČdzania wųasnym majČtkiem. JednakǏe dyskryminacyjnym ogranicze-
niom prawnym w dalszym ciČgu podlegaųa kobieta majČca nieƑlubne dziecko. Prawo 
II Rzeczypospolitej nie zrównaųo teǏ praw dzieci „nieƑlubnych” ze „Ƒlubnymi”58.

Posųanki przyczyniųy siħ do uchwalenia kolejnych ustaw, które miaųy wpųyw na zmia-
nħ sytuacji kobiet. Chodzi tu o ustawħ o opiece spoųecznej (1923) oraz ustawy o pracy 
mųodocianych i kobiet (1924). Michaų _liwa podkreƑlių, Ǐe byųo to prawo nowoczesne, 
daleko wyprzedzajČce paŷstwa dobrze rozwiniħte gospodarczo i o bogatej tradycji 
demokratycznej.

Przyjħcie tych ustaw byųo w znacznym stopniu triumfem zaangaǏowania parlamentarzy-
stek polskich w budowanie nowoczesnego, demokratycznego spoųeczeŷstwa i paŷstwa59.

56 Zob.: dane zamieszczone w opracowaniu Janusza �arnowskiego, Kobiety w strukturze spoųeczno-
-zawodowej Polski miħdzywojennej, [w:] Kobiety w Polsce miħdzywojennej…

57 A. Chojnowski, AktywnoƑđ kobiet…, s. 39; oraz: „Maųy Rocznik Statystyczny” z 1939 r., który poda-
je, Ǐe w latach 30. na terenach wschodnich województw ówczesnej Rzeczypospolitej analfabetyzm 
wƑród kobiet byų zjawiskiem znaczČcym. W szczególnoƑci byų wysoki na terenie woj. poleskiego 
– obejmowaų 64,2% kobiet, woųyŷskiego – 62,3%, nowogródzkiego – 47,3%, stanisųawowskiego – 
44,3%, tarnopolskiego – 35,4%, wileŷskiego – 36,6%. Dla porównania: w woj. ƑlČskim – 1,6% kobiet 
nie umiaųo czytađ ani pisađ, w poznaŷskiem – 8,2%, w pomorskiem – 9,1%. Ten sam rocznik podaje, 
Ǐe najwiħksza grupa kobiet pracujČcych poza rolnictwem zatrudniona byųa w charakterze sųuǏby do-
mowej, dotyczyųo to ponad 399 tys. kobiet.

58 M. Pietrzak, Sytuacja prawna…, s. 81–83.
59 M. _liwa, Udziaų kobiet w wyborach i ich dziaųalnoƑđ parlamentarna, [w:] Kobiety w Polsce miħ-

dzywojennej…, s. 56. Autor ten podkreƑla, Ǐe chođ kobiet w parlamencie byųa garstka, to wyraǍnie 
wyróǏniaųy siħ pod wzglħdem pochodzenia spoųecznego, wyksztaųcenia i pozycji zawodowej. Znacz-
na ich czħƑđ legitymowaųa siħ dyplomami uzyskanymi w ParyǏu, Wiedniu, Zurychu, Krakowie, Pe-
tersburgu i Moskwie. Kilka z nich posiadaųo doktoraty, np. Zofi a Daszyŷska-Goliŷska z ekonomii, 
Regina Fleszarowa z przyrodoznawstwa, Hanna Hubicka z medycyny, a Gabriela Balicka z fi lozofi i. 



Drogi do uzyskania praw wyborczych przez Polki u progu niepodleg�oyci i II Rzeczypospolitej

Nie ulegaųo bowiem wČtpliwoƑci, Ǐe zmiany prawne, przyjħte po 1918 r. uųatwiaųy 
procesy emancypacyjne kobiet na gruncie paŷstwowym. Stanowiųy jednakǏe dopiero 
pierwszy krok ku ogólnym przemianom ƑwiadomoƑci spoųecznej, na korzyƑđ przezwy-
ciħǏania odwiecznych stereotypów w odniesieniu do roli kobiety w spoųeczeŷstwie.

„Tymczasem wƑród kolegów parlamentarzystów co czwarty nie miaų w ogóle Ǐadnego wyksztaųcenia 
lub ukoŷczyų zaledwie kilkuklasowČ szkoųħ elementarnČ […]. Nawet wyznawane przez parlamen-
tarzystki odmienne systemy wartoƑci nie stanowiųy przeszkody we wspólnym dziaųaniu na forum 
parlamentu, dajČc Ƒwiadectwo ich wysokiej kultury politycznej i sprzyjajČc wytworzeniu siħ silnej 
wiħzi solidarnoƑci kobiecej reprezentacji parlamentarnej” (s. 54–55).
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The Strategies of Modernization in Eastern Europe 
within the Context of the Post-1968 Model 

of the European Union’s Integration

The opening of the European Union to the post-Yalta, post-Soviet countries of Eastern 
Europe aŌ er 1989 was done, somehow by default, due to sheer opƟ misƟ c momentum 
aŌ er the fall of the Berlin Wall in 1990, Ɵ ed to praƩ le about “the end of history” and 
“the European Family”. Eastern Europe became in this context a challenge to the Euro-
pean Union, both economically and culturally. It was defi nitely economically backward. 
But its cultural dynamic also put it at odds with the dominant cultural tendencies in 
Western Europe. Eastern Europe has a long memory, and sƟ ll harbors scars from resist-
ing the Soviet empire and centuries of oppression. In Eastern Europe “the hearts and 
minds have been moved not by victories, by triumphs, but by defeats and catastrophes. 
The real refl ex of this are the words [for instance] of the naƟ onal anthems of Hungary 
and Poland”.1 Thus for Eastern Europe a recovery of cultural idenƟ ty, destroyed or at 
least profoundly warped by the Communist “modernizaƟ on”, became a paramount 
challenge and a problem. But such an aƫ  tude suddenly clashed with the post-1968 
way the European Union began to perceive itself, as a new civilizaƟ on escaping history 
and tradiƟ onal culture. The laƩ er began to be increasingly defi ned in its enƟ rety as 
a source of the European moral and poliƟ cal defeats which led to the calamiƟ es of the 
20th century. The European Union was to build its idenƟ ty by poliƟ cal, administraƟ ve 
means in contradisƟ ncƟ on to the past culture and history, in order to create a new 
civilizaƟ on fi nally “liberated” from “oppressions” of the past.

Eastern Europe, in general and by insƟ nct, looked at this administraƟ ve, bureau-
craƟ c state, aŌ er the iniƟ al enthusiasm, not only without idolatry, but with suspicion. 
For this very reason its inclusion in the EU had to open new debates and engage the 
people of Eastern Europe on an unprecedented scale. This shocked the European post-
1968 governing elites who feared populism, tradiƟ onally treated by them as an unwar-

1 The Polish anthem reads “Poland has not been lost yet”; the Hungarian anthem is as follows: “This 
naƟ on has already atoned for all its sins of the past and in the future” – quoted [in:] E. von Kuehnelt-
-Leddihn, _lepy tor: ideologia lewicy 1789–1984, KČty Wrocųawskie 2007, p. 173.
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ranted challenge to the noblesse oblige mentality of their superiority and natural lead-
ership. But contemporary Eastern European populism looked from the very beginning 
to be more a defense mechanism of the populaƟ ons resisƟ ng the revolt of the elites 
against the socieƟ es they govern. This aƫ  tude pertained both to the Western liberal 
elites shaping the European Union according to a preconceived plan and the Eastern 
European liberal elites allied with the former. Both were combined, more or less sub-
consciously, by an aƫ  tude, stemming from the Enlightenment tradiƟ on, of looking at 
Eastern Europe as a backward part of the conƟ nent, a mission to be civilized.2 In that 
sense, Eastern Europe brought to European poliƟ cs aŌ er 1989 a long forgoƩ en ele-
ment of democraƟ c poliƟ cs on a large scale, long absent in the increasingly bureau-
craƟ c, administraƟ ve, post-poliƟ cal and oligarchic system of the European Union.

The European Union and the liberal monism of modernization

The liberal elites of the old European Union and those of the new states believed that 
modernizaƟ on in the East would resemble, without reservaƟ ons, the Western Euro-
pean paƩ ern. In other words that this would simply be modernizaƟ on by sheer imita-
Ɵ on. Such an approach had from the beginning parƟ cular consequences, since that 
usually meant that the general integraƟ on of Europe had as its precondiƟ on an eī ort 
to infuse the inferiority complex in the Eastern European naƟ ons, and to make prob-
lemaƟ c the cultural pre-communist heritage which was defi ned as essenƟ ally useless, 
and in many cases dangerous. Part of this process was a quesƟ on concerning so-called 
“historical poliƟ cs”, as well as the proper shape of the “civil society” insƟ tuƟ ons aŌ er 
the fall of communism. Both were immediately divided into two opposite types, the 
“proper” and “improper” form of “historical poliƟ cs”, as well as the “proper” and “im-
proper” forms of the “civil society”. They were to be defi ned by the liberal elites and 
then inculcated into the Eastern Europe socieƟ es. Among the liberal elites, in Western 
Europe as well as in Eastern Europe, “historical poliƟ cs” was to be “realized by the most 
infl uenƟ al media and opinion-forming circles, [so as to] elicit [among ciƟ zens] an infe-
riority complex” towards the past, which was then to be overcome in order to fi t the 
new, properly formulated cultural and insƟ tuƟ onal model of the European conƟ nent 
defi ned by the post-1968 elites”.3

This new vision of Europe was a progressive, futurisƟ c myth, a dream of Europe, the 
legend lived by such elites, but which also occupied the consciousness, even if defi ned 
in the least concrete terms, of many generaƟ ons of East Europeans. But for Eastern 
Europeans this dream was never conceived of as requiring an escape from the heritage 
of Eastern Europe. This was rather a dream which aimed to overcome the calamiƟ es of 
Yalta of 1945 and wanted desperately to include that heritage in a common European, 

2 For an excellent analysis of this Enlightenment creaƟ on of the “inferior” Eastern Europe as a task, 
something to be civilized see: L. Wolī , InvenƟ ng Eastern Europe: The Map of CivilizaƟ on on the Mind 
of the Enlightenment, Stanford 1994.

3 B. Wildstein, Prawica, konserwatyzm, modernizacja, “Rzeczpospolita”, 29–30.03.2008; Z. Krasno-
dħbski, Demokracja peryferii, Gdaŷsk 2005.
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once ruptured, civilizaƟ on. Eastern Europeans were part of Europe, although culturally 
they were only parƟ ally pulverized by the raƟ onal, progressive Enlightenment ideas, 
let alone by the cultural consequences of the 1968 revoluƟ on in the West, which had 
nearly nothing to do with the poliƟ cal aims of the opposiƟ on movements protesƟ ng 
in 1968 in Warsaw and Prague. But among the liberal-leŌ  elites of Eastern Europe this 
mythical Europe, subconsciously, was thought to be commensurate with the new Euro-
pean Union, which became the ulƟ mate norm, a yardsƟ ck, “a great collecƟ ve prize. We 
were at fi rst in a long, exhausƟ ng march, and then as a prize, a great rest. When [the 
EE countries] were accepted into ‘the European family’, our eī ort would fi nally be re-
warded, not only in material terms… but spiritually, symbolically, culturally. Europe was 
looked upon as the sunny meadow, where we could have a rest aŌ er so many centuries 
of wanderings and many decades of communism… at last we would become Western, 
European, the dreams of so many generaƟ ons would come true, especially the genera-
Ɵ ons of the progressive intelligentsia”.4 But in such a dream a subtle redefi niƟ on of 
the exisƟ ng Eastern European cultures had to occur. Since this new united Europe at 
last became a reality, it was assumed that the cultural heritage of Eastern Europe was 
anachronisƟ c in comparison with that reality, since Eastern Europe had not yet had 
a chance to “rework” its history and “oppressive” heritage in the way that Western 
Europe did aŌ er 1968. 

There was also here a subtle new view of communism, not as an oppressive system 
per se, period, but as a Manichean movement aimed at modernizaƟ on of the back-
ward part of the European conƟ nent too. Communism had failed, so went this thought, 
but its failure and oppressive character stemmed not so much from the fact that it had 
“reworked” tradiƟ onal heritages of the Eastern European countries, but that it did so 
in a crude, messy and insuĸ  cient way. In other words that it was not a successful form 
of modernizaƟ on which could bridge the social and cultural gap between both parts of 
the conƟ nent much more eĸ  ciently, to wit, that it somehow did not fulfi ll its modern-
izing potenƟ al. If so, the liberal-leŌ  elites reasoned, the process of social and cultural 
modernizaƟ on had to conƟ nue and thus the exisƟ ng naƟ onal cultures began to be 
defi ned as being obstacles to modernizaƟ on. The modernizaƟ on process was subtly, 
and in many cases subconsciously, defi ned against the cultures of the naƟ ons involved, 
a not so hidden post-colonial, racist type of approach on the part of both the Western 
liberal-leŌ  dominaƟ ng elites, as well as such elites from the Eastern European countries 
allied with them. Among the aims of cultural modernizaƟ on religion, a.k.a. ChrisƟ anity 
or the tradiƟ onal family, were the most obvious candidates for such a transformaƟ on. 
Thus a profound sense of insecurity was sewn by the liberal elites into the very fabric 
of naƟ onal idenƟ ty, and with that into the personal idenƟ Ɵ es of the people involved. 
They began to defi ne successful modernizaƟ on against the cultures of such naƟ ons, 
aƩ acking the very cultural code which could be treated as an asset, but was defi ned 
as an obstacle to successful modernizaƟ on being decomposed. A new “emancipated” 
culture was to be created, this Ɵ me along the lines of the already defi ned culture of the 
post-1968 European Union.

4 Z. Krasnodħbski, Europa – legenda i zadanie, [in:] idem, Zmiana klimatu, Kraków 2006, p. 34.
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The reforms of post-communist Europe were riding the wave of enthusiasm that 
communism was over. Thus the liberal elites in Eastern Europe for quite a while had po-
liƟ cal and psychological breathing space to both language, insƟ tuƟ ons and the proper 
course of transformaƟ on, eliminaƟ ng all alternaƟ ve visions. In this view the European 
Union was looked upon as a comprehensive economic, social and cultural yardsƟ ck, 
a systemic whole, already defi ned and implemented, which included both the material 
and the purely civilizaƟ onal side of it, but which also allegedly solved and defi ned anew 
for good all poliƟ cal and cultural maƩ ers. There was a package deal taken for granted. 
To achieve this material, civilizaƟ onal modernizaƟ on, it was necessary also to accept 
with alacrity cultural modernizaƟ on. In other words, in the views of the liberal elites, 
the United Europe was defi ned as a holisƟ c system. What was leŌ  for Eastern Europe 
to do was just to enter and copy it. There was a profound danger in such an approach, 
since this kind of stance implicitly assumed that such modernizaƟ on was to be imposed 
from above, even against the wishes of the populaƟ ons at large. PoliƟ cs was to disap-
pear, only the clear-cut rules of administraƟ ve governance maƩ ered, and these had 
already been seƩ led. This aƫ  tude was especially pronounced in Poland, where a large 
part of the liberal elites came to the conclusion that a breach of historical conƟ nuity, as 
well as poverty and civilizaƟ onal destrucƟ on, would force Poland simply to accept the 
already set insƟ tuƟ ons and laws of the European Union.

This approach was accepted in two forms. The opƟ misƟ c one stated simply that the 
post-poliƟ cal European Union would make a modernizing paƩ ern a vehicle for creaƟ ng 
common solidarity for both Eastern Europe and Western Europe. The pessimisƟ c one 
suspected that such an imitaƟ on would be done at an enormous cost, not only mate-
rial but above all cultural and psychological. Nevertheless it claimed that such a course 
was inevitable, commensurate with the iron law of history whereby a periphery pays 
the price of being included in the orbit of the center. A right of imitaƟ on in such a view 
was to be simply commensurate with a law of survival, and for this very reason there 
simply had to be a high price for it, which could not be avoided. Within such a pessimis-
Ɵ c perspecƟ ve, mulƟ culturalism might be a story of the Western academic curriculum, 
but in the real world of the European Union it simply could not exist. Eastern Europe 
was simply too disconnected from the historical iron laws which made the European 
Union a new powerful civilizaƟ on. ModernizaƟ on was thus to be done by simple imita-
Ɵ on, whatever the costs. The imitators could be proven wrong only in one case, that is 
if the countries of Eastern Europe were culturally strong enough, and would be able to 
arƟ culate their own point of view on the European scene convincingly enough. In other 
words, if they had the ability to form a poliƟ cal alternaƟ ve inside of their respecƟ ve 
countries, the alternaƟ ve to a radical imitaƟ on paƩ ern.5

For instance, in the Polish context this alternaƟ ve took the theoreƟ cal shape of 
the so-called republican theory.6 The alternaƟ ve also took the more symbolic, atavisƟ c 

5 This would require the Eastern European liberal elites to shed their post-colonial mentality and as-
sume cultural solidarity with their own socieƟ es.

6 See for instance the works of Z. Krasnodħbski, R. Legutko, or the intellectual acƟ viƟ es of the Jagiel-
loŷski Club in Kraków.
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form of simply staƟ ng that the naƟ on had to cling to its most defi ning moments in 
history, even if they were tragic, as a way of retaining its uniqueness and thus being 
immunized against the imitaƟ on paƩ ern. In Poland the most obvious case of such an 
approach was that of the writer Jarosųaw Marek Rymkiewicz. Decrying the imitaƟ on 
paƩ ern discernable as a defi ning model of contemporary Poland, he turned to the 
tradiƟ on of the Warsaw Uprising as the only possible tradiƟ on of martyrology which 
would be capable of thwarƟ ng this paƩ ern.7 In other words the overwhelming value of 
Polishness was to be paramount, and even the most tragic events should be the most 
important psychological obstacles to this debasing imitaƟ on paƩ ern of Western mod-
ernizaƟ on. This approach was an interesƟ ng and radical reevaluaƟ on of Polish idenƟ ty 
in post-modern condiƟ ons, especially as far as its romanƟ c stream was concerned. It 
alluded to the tradiƟ onal Polish paƩ ern of a fi ght against any oppression, in the case 
at hand imitaƟ onal even if peaceful, but nevertheless considered a symbolic type of 
violence, in the context of the universalisƟ c perspecƟ ve of the fi ght for freedom and its 
ethical dimension.8 The republican project was an interesƟ ng phenomenon, also with 
equivalents in the West, but pracƟ cal eī orts to create a poliƟ cal project of a non-imi-
taƟ onal character turned out to be generally diĸ  cult to achieve. In some aspects both 
approaches were aƩ empted by the Kaczyŷski government of 2005–2007.

The imitaƟ on paƩ ern was of course nuanced and had many variants. As Alexan-
der Smolar, one of the most vocal proponents of the imitaƟ on paƩ ern in the 1990s, 
remarked, this imitaƟ on model was misunderstood as a new form of post-colonial 
theory. According to him the European Union was not to be considered as a universal 
modernizing paƩ ern which was to be imposed on Poland and Eastern Europe without 
reservaƟ ons. Nevertheless, such a model was necessary to develop modern conscious-
ness, civil society and a proper way of funcƟ oning. Only then might there be a chance 
of developing original naƟ onal resources, which were otherwise simply too weak to 
make a signifi cant diī erence in Europe.9 Behind such an imitaƟ ng civilizaƟ onal paƩ ern 
of modernizaƟ on of Eastern Europe, though, there was a pracƟ cal poliƟ cal approach, 
which Cezary Michalski termed in relaƟ on to the foreign policy of the Eastern European 
naƟ ons as “poliƟ cs with a bowed head”.10

This laƩ er approach was well illustrated by a comment of former minister of foreign 
aī airs of Poland Wųadysųaw Bartoszewski. During negoƟ aƟ ons on the European ConsƟ -
tuƟ onal treaty he stated that Poland, and by implicaƟ on other Eastern European states, 
was “an ugly and poor mistress” and should not complain and demand too much when 
the accepƟ ng partner was rich, mature and responsible. In the case of Poland, the larg-
est and a crucial state in Eastern Europe, this was especially visible in its relaƟ ons with 
Germany, the strongest power in the European Union. Such relaƟ ons subconsciously 
rejected the idea of “symmetry between Poland and Germany… [and assumed] that 

7 See his Kinderschenen, Warsaw 2008.
8 See on this the view of a fi erce criƟ c of modernizaƟ on by imitaƟ on, P. Lisicki, Powstanie, polskoƑđ, 

los, “Rzeczpospolita”, 11.10.2008, www.rp.pl/artykul/61991,203087.
9 A. Smolar, Imitacja moǏe byđ twórcza, “Europa”, 11–12.10.2008, p. 12.
10 Ibidem.



Andrzej Bryk

166

Poland will forever be a younger sister of Germany, a posiƟ on which is simply unac-
ceptable”, since it consƟ tuted a kind of déjà vu, an unintended replicaƟ on of the once 
“eternal” friendship with the Soviet Union. But many observers realized that such 
a relaƟ onship, stemming from inferiority complexes, misunderstood the essence of the 
European Union’s power play. In cases of touching the vital interests of both Poland 
and Germany the division of formal powers inside of the member states of the EU was 
a fi g leaf for a power play, thus “the senƟ ments [should] disappear and a rough game 
[should] begin. Every side has in such a case the right to coordinate its acƟ viƟ es with 
other, and it is unacceptable, as was done unfortunately in Poland, to deprive oneself 
of the right to do this in the name of illusion of a mutual harmony […] There is a prob-
lem of mysƟ fi caƟ on in relaƟ ons between Poland and Germany […] This mysƟ fi caƟ on is 
based on using the sweet ‘great narraƟ ves’ instead of real interests […] The major fuel 
of this mysƟ fi caƟ on is the [Polish and Eastern European] assumpƟ on about the natural 
character of the unequal acƟ viƟ es of both partners”.11

The acceptance of Eastern Europe into the European Union happened here within 
the larger context of a utopian convicƟ on of the “end of history” and the fi nal victory 
of one universal model of a parƟ cular liberal-democraƟ c society actually exisƟ ng. This 
expectaƟ on of the “end of history” was to be applied of course in Eastern Europe. Such 
an entrance to the European Union, the ideal model ending history, was also to mean 
an automaƟ c fulfi llment of any poliƟ cal aspiraƟ ons of the countries involved, and not 
just a beginning of the new poliƟ cal challenges and dramaƟ c poliƟ cal choices inside 
of the European Union context. For the criƟ cs of this approach based on the afore-
menƟ oned thesis of the “end of history”, such a diagnosis was not only erroneous in 
its reading of reality, but at the same Ɵ me dangerous. According to them, joining the 
European Union was seen here as a kind of “responsibility escape”, an escape from 
freedom, a refusal to grow up poliƟ cally, socially, legally, culturally, in relaƟ on to the 
dilemmas of modernity. Such dilemmas were allegedly either seƩ led by the Western 
elites and put forth as a model for imitaƟ on by the new Eastern European members, or 
if not seƩ led, they were to be seƩ led soon in Brussels, Paris or Berlin and just accepted. 
That meant that the Eastern European elites were just expected to follow the lead of 
the “elders”. This compliance of the Eastern European elites was subconsciously ex-
pected by the Western European elites. This was wonderfully captured by the quip by 
the French president Jacques Chirac in connecƟ on with the Iraqi invasion of 2003, that 
“the Poles lost another chance to sit quietly”, in other words that they were expected 
to abandon any pretence to independent poliƟ cal thinking, i.e. any thinking. What was 
expected from Eastern Europe was the abandonment of a classical concept of poliƟ cs 
as a means of deciding the issues important to the community in a process of delibera-
Ɵ on. A new post-poliƟ cal era was to be introduced of which the new European Union 
was a harbinger. In this post-poliƟ cal era “confl icts and diī erences of interests lose 
any meaning, and the naƟ onal aspiraƟ ons and aims are to be dissolved in a parƟ cular 
group’s [idenƟ Ɵ es and interests], wriƩ en into the European system of insƟ tuƟ ons. In 
the most basic version it meant that [Eastern European countries] were to abandon 

11 K. Szczerski, Polska i Niemcy w europejskiej mozaice, Kraków 2008, p. 19, 21.
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the more robust asserƟ on of expressing their needs, thinking that this would be badly 
looked upon, anachronisƟ c and not elegant. As a result, aŌ er the entrance to the Eu-
ropean Union, the Eastern European countries’ pracƟ cal aims disappeared from the 
public discourse”.12

Another aspect of modernizaƟ on was very strongly connected with a new concept 
of history, or in fact so called “historical poliƟ cs”, which gained ground aŌ er the 1968 
cultural revoluƟ on. This concept subsequently became prevalent in educaƟ on, public 
language and human rights policy, and was a staple of the European Union’s cultural 
paƩ ern at the Ɵ me of the Eastern Europeans’ entrance. In this new vision of history, 
developed in response to the calamiƟ es of the European 20th century, Europe’s past 
was to be looked upon as a constant “oppression screen”, against which the glory of 
the new tolerant and humanisƟ c civilizaƟ on could shine. This was a parƟ cular type 
of historical poliƟ cs, or one should say a poliƟ cally correct version of history. Such an 
approach meant that modernizaƟ on in Eastern Europe was to be done, very oŌ en, 
against the heritage of its parƟ cular countries. Such heritage was defi ned a priori in one 
“poliƟ cally correct” way, through the lenses, symbolically speaking, of the post-1968 
new history of common Europe. As this line of reasoning went, before this proper, ac-
ceptable version of European history could be sealed into a model of educaƟ on, public 
policy and memory in Eastern Europe, their history was fi rst to be purged of all traces 
of xenophobia, backwardness, anƟ -SemiƟ sm, naƟ onalism etc., allegedly coming to the 
fore from the pre-communist past, and defi ned in the wildest possible terms with an 
applicaƟ on of the presenƟ sm thesis, taken for granted. The criteria of defi niƟ on of the 
selected “demons” from the past, as well as the language in which they were to be 
analyzed, were to be provided by the new “commissars” of the poliƟ cally correct “Eu-
ropean version”. Such an approach meant, in many instances, a brutal redefi niƟ on of 
poliƟ cal history from top down, with a new “poliƟ cally correct” language defi ning the 
only proper way of looking at history, with any type of patrioƟ c approach considered 
to be suspicious. PatrioƟ sm began to be looked upon as a form of rabid naƟ onalism, 
and defi ned in contradisƟ ncƟ on not only to the “European values”, but also, not so ob-
tusely, human values. As one Polish journalist remarked at the Ɵ me of the state funeral 
of the Polish president Lech Kaczyŷski in April 2010, which elicited a patrioƟ c pride in 
Polish heritage and a sense of community, symbolized by the president: “The mourning 
may awake the demon of Polish patrioƟ sm”.13

This approach to history was a part of a new cultural orthodoxy, a new language of 
the only acceptable approach to culture and morality based on a liberal-leŌ  monism, 
formed on the basis of the post-1968 language of radical moral autonomy, “emanci-
paƟ on” from every conceivable oppression, the New Tolerance excluding possession 
of any strong values considered to be dangerous for social peace and cohesion, and 
uncondiƟ onal inclusiveness. This was combined with a general demand for non-dis-
criminaƟ on in every sphere of life, a kind of public orthodoxy which has strong support 

12 R. Legutko, Elity i terror liberalnej tolerancji, “Nowe Paŷstwo” 2008, No. 2, p. 48. Legutko was wriƟ ng 
about Poland, but this model may be applied more or less to other Eastern European countries.

13 Quoted in: R. Ziemkiewicz, “Rzeczpospolita”, 24.02.2010.
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in many European insƟ tuƟ ons guarding its implementaƟ on. This liberal monism, which 
bears a resemblance to the generic term “European values”, oŌ en has a tendency to 
in fact be a limiƟ ng, exclusive, liquidaƟ ng plurality of opinion, consƟ tuƟ ng a kind of 
Orwellian “newspeak”, punishing independent thought and sƟ gmaƟ zing people. It con-
sƟ tutes a tool of poliƟ cal lobbies to transform culture, morality and relaƟ ons between 
people by means of state laws and administraƟ ve rules. This liberal monisƟ c orthodoxy 
implemented by top-down rules of diī erent European agencies shapes the public edu-
caƟ on and public language. Its aim is to create a new man by means of a new indoctri-
naƟ on, this Ɵ me allegedly truly humanisƟ c. At its root lies a paradox of a short histori-
cal memory which is not related to facts and truthfulness, but precisely to the atrophy 
of memory and historical consciousness. The laƩ er is shaped through the lenses of the 
European past defi ned as one incessant story of oppression.

New memory and historical consciousness were defi ned by the post-1968 elites 
as a precondiƟ on of a new tolerant Europe. This short memory, insƟ tuƟ onalized in 
public policy, is considered to be the crucial element of a new consciousness, a neces-
sary precondiƟ on for the future modernizaƟ on of Europe. But such an approach may 
easily turn out to be a tool of ideological colonizaƟ on. It was taken for granted by the 
dominant liberal leŌ  and accepted with alacrity by the post-communist elites in Eastern 
Europe, which wanted to forget about their ignominious past. It was also accepted by 
the cultural liberal-leŌ  elites in Eastern Europe, which in turn wanted to escape from 
the naƟ onal idenƟ Ɵ es considered to be a danger for the new European project. These 
elites were the dominant elites implemenƟ ng transformaƟ ons in Eastern Europe aŌ er 
1989, due to a host of historical circumstances. Among these circumstances, the major 
factor was a lack of a viable compeƟ tor among the opposiƟ on currents, successfully 
liquidated under communism. The liberal-leŌ  elites in Eastern Europe, who had the 
greatest impact on formulaƟ ng policies there, treated the naƟ onal, cultural idenƟ Ɵ es 
of their respecƟ ve Eastern European countries as obstacles to successful moderniza-
Ɵ on, contrary to the oĸ  cially stated goals of the new united European Union. This 
liberal monisƟ c orthodoxy thus had a tendency to sƟ gmaƟ ze other thinking people, if 
they had doubts about the course of such modernizaƟ on, as illegiƟ mate in public dis-
cussion. It wanted to limit public and private discussion into a circular argument within 
the confi nes of one ideological language, beginning with taken-for-granted axioms and 
defi ning other axioms as “exclusionary”, “intolerant”, and “xenophobic”.

A fascinaƟ ng example of this way of thinking was the 2008 report of the Polish Min-
istry of Internal Aī airs and AdministraƟ on (MSWiA) enƟ tled “Monitoring of xenopho-
bic and anƟ -SemiƟ c content in the Polish press”. The report is a fascinaƟ ng mélange of 
confusion and ideological idiocies, coupled with real instances of the aforemenƟ oned 
aƫ  tudes and vices in the report. Thus, xenophobia is defi ned and sƟ gmaƟ zed on the 
basis of a purely liberal-leŌ  defi niƟ on of it, and in relaƟ on to certain maƩ ers only. For 
instance as xenophobic aƫ  tudes the authors defi ne “a xenophobic interpretaƟ on of 
European integraƟ on, because of the criƟ que of the Charter of Fundamental Rights, 
the puƫ  ng [in a saƟ rical context] of a symbol of hammer and sickle on the European 
Union fl ag is an instance of xenophobia” etc. To which one commentator wrote: “As 
a proud ciƟ zen of Europe I beg to note that I am not oī ended by ridicule or derision of 
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the Eurocrats, as well as our bureaucrats […] The state has to defend its ciƟ zens against 
the use of violence by the Nazis or communists [by the way, they are not monitored, 
why?]. I am not oī ended if it does that. But it oī ends my intelligence to nail by means 
of hammer and sickle into my head the idiocies of poliƟ cal correctness and say what 
I have to think about the acƟ ons of some idiots from Brussels. My God, am I not by the 
way a xenophobe already? Will I be denounced to the MSWiA?”14

For the Eastern European peoples this tendency, perceived by many to be threaten-
ing their cultural idenƟ ty, smacked too oŌ en of a new ideology, diī ering from the old, 
communist one, from which they had recently escaped, only in degree and the meth-
ods employed, not in kind, causing a not so melancholic feeling of déjà vu. A large part 
of the post-communist, as well as the liberal-leŌ  elites, in Eastern European countries 
accepted this model for a simple reason, that they were uprooted “orphans” from the 
communist past. But being unable to recognize nothing parƟ cularly useful or worthy 
of preservaƟ on in their own cultures, which they could put forth at the service of the 
United Europe, they exhibited a classical post-colonial mentality, not unlike the elites 
of the post-colonial African states in the 1950s and 1960s. Unable to root themselves in 
their own tradiƟ ons, belonging at the same Ɵ me to the republic of the European ideas, 
they looked to them in adulaƟ on, and at the same Ɵ me with an increasing disdain to-
wards their own populaƟ ons, knowing that their economic as well as cultural interests 
lay outside. They became cosmopolitan, internaƟ onal, of which the European Union 
was allegedly an insƟ tuƟ onal embodiment, already set for good as a model, simply to 
be followed. In such a situaƟ on we had a clear post-colonial syndrome of moderniza-
Ɵ on which, despite the rhetoric, threatens the ability of Eastern Europe to break the 
stereotypes of Western Europe about it, creaƟ ng at the same Ɵ me a subservient men-
tality among the populaƟ ons which allegedly such elites want to lead. Whether this 
escape from the cultures of Eastern Europe on the part of the post-communist and the 
liberal-leŌ  elites there will be successful will depend very much on the cultural vitality 
and economic success of Eastern Europe, as well as its dynamism and courage to shake 
the complacency of the old European Union elites about themselves.

There are diī erent theories of modernizaƟ on. But in the European context mod-
ernizaƟ on theories are connected with a new concept of the West created by the Eu-
ropean Enlightenment thinkers, mainly the French in the 18th century. In philosophi-
cal and cultural terms it subverted the religious ChrisƟ an narraƟ ve, supplanted the 
Judeo-ChrisƟ an concept of eschatological Ɵ me with historical progress, and made an 
instrumental reason the sole agent of reading the world, which slowly gave rise to 
the postmodern concept of an autonomous “self” decoupled from tradiƟ onal cultur-
al moorings, as an agent of self-understanding of human existence and a source of 
morality based on moral auto-creaƟ on. The post-1968 revoluƟ on, with its concept of 
“emancipaƟ on” from any source of oppression, not jusƟ fi ed by such an autonomous 
“self”, completed the modernizaƟ on of Western consciousness. This was essenƟ ally 
a cultural meaning of the Enlightenment theory of modernizaƟ on, implemented in the 
West and, apart from a narrow circle of the liberal elites, not present in the eastern 

14 R. Mazurek, Jak zostađ ksenofobem, “Dziennik”, 11.07.2008, p. 2.
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part of the conƟ nent. With the inclusion of Eastern Europe into the European Union, 
such a cultural paƩ ern of modernizaƟ on became a subconscious expectaƟ on towards 
the new countries. Of course, modernizaƟ on has many other aspects, including, for 
instance, in the classical theories of Weber to Durkheim, a diī erenƟ aƟ on of a social 
system, intense raƟ onalizaƟ on of all aspects of life with a gradual “disenchantment of 
the world”, as well as individualism reaching fi nally a level of moral auto-creaƟ on. At 
the same Ɵ me, though, it had a personal disciplining, an aƩ empt to control the inner 
nature.15 Nearly all such aspects of modernizaƟ on were not present, or present only in 
rudimentary forms, in Eastern Europe since the eighteenth century, and communism 
introduced crude forms of only technical and social modernizaƟ on. But the Western 
model of modernizaƟ on had this totalizing expectaƟ on of both a socio-economic and 
a cultural character, kind of a package deal subconsciously taken for granted by the 
Western elites and the Eastern European liberal-leŌ  elites, who were devising the new 
Europe culturally, and who were mainly, at the Ɵ me of Eastern European inclusion, of 
the 1968 generaƟ on. This package deal, consisƟ ng of those two aspects, social-eco-
nomic and cultural, was to defi ne them in such a way that they condiƟ oned each other 
and required eventually, so the expectaƟ on went, a thoroughly fl exible society of au-
tonomous, interchangeable, uprooted individuals.

Such a project has many internal, logical and pracƟ cal contradicƟ ons and paradox-
es. It exhibits classical features of progressive Enlightenment historicism, Condorcet’s 
original error, which might be termed the original sin of the Enlightenment project in 
its opƟ misƟ c version. This project treated science, including social science, not only as 
necessary and useful tools of social analysis, but as the tools of social engineering.16 
But the paradox of such an approach is obvious, since perpetual progress can never 
end with perfecƟ on, or, as Francis Bacon remarked in the 16th century, the greatest ob-
stacle to progress was mankind’s despair stemming from the impossibility of aƩ aining 
it. This confl uence of historicism and science infl uenced modern social sciences as well, 
including theories of modernizaƟ on. If perpetual progress is not the same thing as per-
fecƟ on, then infi nite progress causes a neuroƟ c insecurity, in fact a growing discontent. 
Human beings are simply in a posiƟ on of incessant becoming, without an end. This 
alienaƟ on between the actual state of existence and an imagined goal to be achieved 
causes not only incessant impaƟ ence, but also a revoluƟ onary zeal converted into po-
liƟ cal acƟ on, to fi nally “close” history. This is the very essence of ideological thinking.17 
Alexis de Tocqueville observed such thinking in 1830 in connecƟ on with a democraƟ c 
drive for equality, fi rst discerning this feature of modernity in America.

15 H. van der Loo, W. van Reijen, Modernisierung: Projekt und Paradoks, aŌ er: A. Bielik-Robson, 
Z. Krasnodħbski, NowoczeƑni czytelnicy Sienkiewicza, “Krytyka Polityczna” 2002, No. 2, p. 170.

16 Such an approach was most clearly visible, for instance, in the wriƟ ngs of the most prominent social 
scienƟ sts of the twenƟ eth century, Gunnar Myrdal and John Rawls, despite the fact that the former 
was formally an economist and the laƩ er a poliƟ cal philosopher. In their major works, Myrdal’s The 
American Dilemma, and John Rawls’s A Theory of JusƟ ce, this aspect of all-encompassing social 
engineering is clearly visible.

17 K. Minogue, Alien Powers: A Theory of Ideology, Brunswick 2007; idem, PoliƟ cs, Warszawa 1997.
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But the contemporary, post-1968 revoluƟ onary equivalent of this is the liberal-leŌ  
idea of, for instance, “non-discriminaƟ on” or the New Tolerance, which consƟ tutes 
a subtle confl uence of tradiƟ onal liberalism with the New LeŌ  idea of “liberaƟ on”, 
“emancipaƟ on” from any conceivable oppression. Such a method of analysis defi nes 
social and cultural reality enƟ rely as poliƟ cal, that is as purely a province of unequal 
power relaƟ ons, which had to be brought to equality, something which was captured 
by the slogan “the private is poliƟ cal”. As a consequence modernity is thus infused with 
an internal contradicƟ on of always striving and never ending a project defi ned a priori 
as a goal to be achieved, which would fi nally liquidate alienaƟ on, kind of an ulƟ mate 
jump into the “kingdom of freedom”, desired and dreamed about, since the beginning 
of humanity’s “end of history”.18 This was a dangerous project with a totalitarian poten-
Ɵ al, since it required a declaraƟ on of war on the imperfect human reality, nay human 
existence, defi ned as in need of fi nal salvaƟ on. The religious concept of eschatological 
redempƟ on was converted into a historical project of redempƟ on by poliƟ cal means. 
A dangerous fallacy of such thinking was recently noted even by the most vocal pro-
ponents of the “emancipaƟ on” project. For instance the most prominent representa-
Ɵ ve of the Frankfurt School, Jürgen Habermas, in his famous arƟ cle “Modernity – an 
Unfi nished Project”. This was wriƩ en in the aŌ ermath of the aƩ ack on America in 2001 
and was immediately treated as a scandalous heresy from the point of view of the 
liberal-leŌ  orthodoxy.

For Habermas, the modern project of emancipaƟ on, with its crucial Enlightenment 
idea of progress, was lacking a religious element, without which comprehension of 
reality was impossible. Habermas also argued that human rights without ChrisƟ anity 
made no sense.19 What Habermas and other liberal modernizers meant amounted to 
a statement that the Western concept of modernizaƟ on was a project which had not 
been completed in the West, in other words that it was another idolatrous god which 
had failed. But there are other social scienƟ sts who simply state that all the problems 
inherent in the realizaƟ on of the modernizaƟ on project are just instances of the fi nal 
process reaching its realizaƟ on, and we are now in the last stages of it in Europe. Thus, 
they argue, it is a Ɵ me not to revise the very concept of monisƟ c modernizaƟ on, but 
on the contrary, to speed it up, so as fi nally to fi nish with the apparent anxiety of the 
people caught in a transiƟ on period.20 But if the project of modernizaƟ on has not been 
fi nished, a surprise for the whole generaƟ ons of the Western elites, and if, in addi-
Ɵ on, the experience of a disastrous communist project complicated the project with 
its model of perpetual progress for this elusive end of ending anxiety and alienaƟ on in 
a perfect society of non-discriminaƟ on, always in sight, we may as well have doubts as 
to the very intelligibility of the so far defi ned modernizaƟ on model and the process of 

18 Max Weber observed this paradox in relaƟ on to modern science, especially in the context of death 
as a meaningless experience, in Science as a VocaƟ on.

19 See “Znak”, August/September 2002.
20 This is the approach, for instance, of the German sociologist Ulrich Beck in his Spoųeczeŷstwo ryzyka, 

as well as of the BriƟ sh sociologist Anthony Giddens.
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its implementaƟ on. Moreover, we may quesƟ on the very validity and meaning of the 
project itself.

The fi rst quesƟ oning of this monisƟ c project, which was soon to drive the European 
Union project, occurred even in the 1970s, and went largely unnoƟ ced. The Eastern 
European opposiƟ on intellectuals under communism quickly understood this dialecƟ c 
as mulƟ -faced, and internally ridden with contradicƟ on, modernizaƟ on, baƩ ling their 
Western colleagues as soon as the fi rst opposiƟ on movements in the 1970s and the 
Solidarity movement in Poland in the 1980s. They tried to explain to their Western col-
leagues that they understood nothing of such events as, for instance, Solidarity, unƟ l 
they abandoned the ideological, monisƟ c Enlightenment modernizaƟ on project which 
they tried to apply to Eastern Europe. ModernizaƟ on, they argued, was much more 
complicated, and certain aspects of the so far exisƟ ng monisƟ c Western concept of 
modernizaƟ on had to be considered as simply wrong, especially its cultural and reli-
gious analysis, stemming from a kind of a determinist ideological understanding of re-
ality, akin, despite disclaimers, to Marxist determinism. Western intellectuals seemed 
not to understand this complexity, which showed itself, for instance, in the Polish phi-
losophy and sociology ideas in the 1970, discussed among the opposiƟ on intellectuals 
who criƟ cized the Enlightenment project. When, in 1978, Jürgen Habermas came to 
Poland and struck up a conversaƟ on with the major opposiƟ on leaders of that Ɵ me, the 
idea which was put forth to him was simple: modernizaƟ on in the version he endorsed 
also destroys and kills, meaning that the whole monisƟ c model of it might be faulty. 
Habermas, taken aback, answered that for him the real, exisƟ ng socialism was the late 
realizaƟ on of the ideals of the French RevoluƟ on, was thus by defi niƟ on good, and he 
could not understand why the Polish interlocutors reacted with deep reserve.21

AŌ er the fall of communism, this modernizaƟ on project became a staple point of 
reference of the post-1968 generaƟ on, even if radicalized by adding to it of a concept 
of “emancipaƟ on” from every conceivable “oppression”, so as to achieve the perfect, 
non-discriminaƟ ng European Union. For this reason communism was not only not 
thought over properly by the liberal-leŌ  Western elites that were culturally dominant 
aŌ er 1968, but because of that, the very concept of a monisƟ c, tradiƟ onal, liberal-leŌ  
modernizaƟ on was accepted with no second thought as a blueprint for the enƟ re Eu-
ropean Union as its cultural paradigm, and as a consequence as a necessary model for 
the successful and civilized integraƟ on of Eastern Europe to the European Union.

This lack of intellectual eī ort and honesty was to cause problems. AŌ er 2004, it en-
countered in Eastern Europe an alternaƟ ve model of thinking about modernizaƟ on of 
the whole conƟ nent. This model was diī used among many intellectuals, it had no clear 
poliƟ cal impact for diī erent historical reasons, and of course it was fi ercely baƩ led and 

21 A. Bielik-Robson, Z. Krasnodħbski, NowoczeƑni czytelnicy Sienkiewicza…, p. 170. There was of course, 
in such a comparison of socialism in the Soviet Union and Eastern Europe to the French RevoluƟ on-
ary Project, considered to be “good”, a hidden, subconscious racist, streak, which Leszek Koųakowski 
detected from the beginning. It ran as follows: real socialism, of course, could not be tolerated in 
the advanced West, but it could be a real choice for the non-advanced, inferior civilizaƟ on, people 
of Eastern Europe.
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considered illegiƟ mate by the prevalent liberal-leŌ  elites of the European Union, intel-
lectual as well as poliƟ cal. This model might be termed, with all reservaƟ ons, conserva-
Ɵ ve, or in a slightly more versaƟ le and complicated version of it, classical. In general 
the conservaƟ ve model of modernizaƟ on in its approach to the reality of change is 
not new. It also considered a naƟ on state, and as a consequence the Europe of naƟ on 
states, the best basis of the European Union project.

Such modernizaƟ on has been tried repeatedly in history, and very oŌ en with suc-
cess, to name just the Meji reforms in Japan in the 19th century, or the Bavarian model 
in the 20th century. This is, to wit, such a modernizaƟ on which rejects a monisƟ c ap-
proach to reality, which tries to combine in one package, in a determinisƟ c, ideologi-
cal fashion, economic, social, as well as cultural modernizaƟ on. It is thus a form of 
modernizaƟ on where there is a counterbalance, where a parƟ cular tradiƟ on is taken 
care of in such a way that it allows people to adjust to social changes. Moreover, this is 
modernizaƟ on where there is an understanding that many elements of such a tradiƟ on 
may be useful and necessary for successful modernizaƟ on.22 The liberal-leŌ  elites in 
Eastern Europe seemed to forget this, and accepted such a way of thinking in dualisƟ c 
terms of either-or, which in pracƟ ce meant a monisƟ c liberal way of perceiving real-
ity “modernism and anƟ -modernism, raƟ onal and anƟ raƟ onal, reason and unreason, 
the Enlightenment and its enemies…In such a view modernizaƟ on was understood [on 
the basis of the early Habermas thinking] when modernizaƟ on was for him an aggres-
sive project, directed by a very decisive project, which brands, despises and eliminates 
anything which looked not to be congruent with the modernizaƟ on project”,23 as con-
ceived by such elites as the only, determinisƟ cally accepted one.

In such a concept of modernizaƟ on there is no independent axis of development; 
there is not even the possibility of leaving certain spheres of human existence un-
touched by the modernizing project. Thus, for instance, a tradiƟ onal family is looked 
upon in such a project as a form of unjusƟ fi ed imposiƟ on of one system of insƟ tuƟ on 
on others, as a denial of equal rights. The proponents of such a project would like to 
create a marriage in an absolutely elasƟ c way, as an incessant string of all possible 
combinaƟ ons of relaƟ ons based on the sheer will of an autonomous moral subject. 
Again, tradiƟ onal ChrisƟ an morality is treated in such a perspecƟ ve as an imposiƟ on 
of illegiƟ mated violence on those who would like to create their world according to 
their images, and because of that ulƟ mate image cannot be given a legiƟ mate place 
in public life. By defi niƟ on it subverts the postulate of fl uid moral, autocreated idenƟ -
Ɵ es. In such a perspecƟ ve any autonomous community with rules of conduct based on 
a parƟ cular creed has to be treated as suspect, at most as a site purely of private choic-
es of individuals which have to be commensurate with this new view to stay legiƟ mate. 
In other words, treated as voluntary associaƟ ons of people having a parƟ cular hobby, 
not as insƟ tuƟ ons, for instance churches, engaging the public in a reasoned argument 
about the meaning of reality grounded in axiology transcending moral auto-creaƟ on. 
A naƟ on-state in such a modernizing project is, again, an intermediary blocking the 

22 Z. Krasnodħbski, NowoczeƑni czytelnicy Sienkiewicza…, p. 171.
23 Ibidem, p. 172.
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emancipaƟ on of an individual from aƩ aining idenƟ ty free from any previous, alleg-
edly imposed, hidden type of oppression or false consciousness. The aim of such mod-
ernizers is thus not to describe, but to “liberate”, with a postulate of creaƟ ng, at last, 
global cosmopolitan democracy of morally well shaped ciƟ zens.24 Such an approach 
consƟ tutes a radical fulfi llment of the modernizaƟ on impulse of individualizaƟ on, 
that is “emancipaƟ on”, and fi nally total, unbound by any outside criteria of validity, 
self-creaƟ on. 

In such a project an individual should be able to do whatever he or she wishes. 
But this postulate has an inherent moral fl aw, against which the modernizers allegedly 
themselves rebel. They have to rebel against an obvious recalcitrance, an incessant 
resistance of social maƩ er. Communism was the extreme and in fact murderous case of 
such a modernizaƟ on, and this is why the liberal-leŌ  modernizers have such great dif-
fi culty in working through this experience of communism. Communism as an ideology 
consƟ tuted a form of ancient gnosis, kind of a modern apocalypse which was to por-
tend the end of history and the end of a human being as a split personality between the 
actual existence and the potenƟ al of earthly redempƟ on. It was thus a profoundly anƟ -
ChrisƟ an approach to reality. ChrisƟ anity treated the real world and the eschatological 
world which was to come “aŌ er” as two clearly separated “eons”. Gnosis perceived 
reality as potenƟ ally ready for perfecƟ on, with its hidden, exisƟ ng immanence which 
could not be properly recognized, because human self-consciousness was disturbed, 
faked, adulterated. But it was possible to overcome this alienaƟ on by gaining insight 
into this hidden dimension of reality, and those capable of doing this were the possess-
ors of the ulƟ mate truth. Communism became a variant of such a modern gnosis, the 
roots of which go, of course, to the Enlightenment concept of raƟ onality and progress. 
Communism adapted the Enlightenment convicƟ on about self-resurrecƟ on in history 
through progress, but connected it to naked poliƟ cal power operated by a party elite 
of “the chosen”, which was to enable such a transformaƟ on. Thus terror became an in-
herent ingredient of such an ideology, iniƟ aƟ ng changes and forcing humanity towards 
paradise. A destrucƟ on of the so far exisƟ ng insƟ tuƟ ons and culture was a sine qua non 
condiƟ on of such progress towards an ideal world. Communism could thus be inter-
preted – and in fact it has been interpreted this way by many liberal-leŌ  commentators 
Ɵ ll today – as an heir of the Enlightenment, as a crude form of modernizaƟ on on the 
way to a fi nal “emancipaƟ on” from the shackles of the past.

This has been one source of enormous fricƟ on between Western and Eastern Euro-
peans. This diĸ  culty stems essenƟ ally from the former’s inability to discern the same 
methodological and meta-poliƟ cal assumpƟ ons uniƟ ng them, and as a consequence to 
discern a moral fl aw, which stems from wrong anthropology and ulƟ mately ontology. 
Because of this inability, the people clinging to a diī erent version of life and existence, 
fi ghƟ ng back against such a monisƟ c image of modernizaƟ on, so as to retain their 
autonomous world, that is freedom, people who do not share this monisƟ c modern-
izing perspecƟ ve, are treated as obstacles, as puƫ  ng up illegiƟ mate resistance, and 
are deprived by defi niƟ on of any right to a reasoned argument as equals. They are 

24 This is, for instance, an overt postulate of the aforemenƟ oned German sociologist Ulrich Beck.
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immediately cast as backward, populist in the parlance of such liberal modernizers, 
as a throwback to a reacƟ onary past, as obstacles to progress, not as sovereign moral 
subjects with an inherent right to engage such a modernizing project in a reasoned ar-
gument and given an equal chance to convince others. They are branded as historically 
redundant, and as such they have to be baƩ led incessantly. Such a modernizing project 
thus has a built-in totalitarian potenƟ al, a postulate of la loƩ a conƟ nua against the real 
world. This kind of project is ready to engage constantly in a baƩ le with the evil of this 
world against anyone who does not share the modernizers’ concept of “goodness” and 
its meaning in history. Moreover, this “goodness” does not belong to this parƟ cular 
moment of Ɵ me and place, but always lies somewhere else, always in the future. For 
this very reason such modernizers and the people subject to such a modernizaƟ on can 
never rest, can never enjoy reality and shape their lives; they have to be constantly 
mobilized for the last fi nal baƩ le by the social engineers of “goodness”, by the modern, 
new class of the GnosƟ c elite. 

Such a concept of modernizaƟ on, of which origins are discernible in the Enlighten-
ment sources, at the same Ɵ me consƟ tutes a modern form of fundamentalism. This 
camp of modernizers, in both Western and Eastern Europe, may thus be termed as 
a radical camp. This radical camp, associated with a wide motley of liberal-leŌ  thinkers 
and poliƟ cians, or in other words with post-metaphysical liberalism, wants in principle 
to reject the historical heritage of parƟ cular countries as at best redundant, at worst 
dangerous, since it is ready to incite the demons of the historical past. Such demons are 
also at the same Ɵ me treated by such modernizing elites as connected with metaphysi-
cal jusƟ fi caƟ ons rooted in the fi rst principles, essenƟ ally derived from ChrisƟ anity and 
the classical tradiƟ on, not touched in the case of Eastern Europe, because of the com-
munist “freeze”, by the Western philosophical developments since the 1960s and the 
“emancipaƟ on” upheavals. Such elites subconsciously applied this determinist frame 
of mind, which portrayed the Western model of modernizaƟ on as an inexorable law of 
history, to Eastern Europe aŌ er its inclusion in the European Union.

Thus the key word of such modernizers was “implementaƟ on”, and its sƟ rring baƩ le 
cry was “no experiments” – everything has already been discovered and known. In the 
Eastern European countries this approach was very much visible “in the way European 
studies were organized at the universiƟ es and in the insƟ tuƟ onal context. The majority 
of the insƟ tuƟ ons dealing with the European Union, instead of analyzing the funcƟ on-
ing mechanisms of the Union, were converted into pro-Union propaganda, which was 
also easier, simply because the money coming from the Union was aimed at exactly 
that”.25 What Eastern Europe countries thus needed was just a clear-cut applicaƟ on of 
the already “sealed” model of development. This monisƟ c model was to be treated as 
the present reality and the future blueprint of the European Union, and by implicaƟ on 
Eastern Europe within it. For this very reason it did not need any diversions. Any resis-
tance to such a model was treated not only as impudent rebelliousness of recalcitrant 
people there, with populist crazy outbursts, which the liberal-leŌ  elites, both in the 

25 See on this process in Poland: J. Kloczkowski, RealpoliƟ k po omacku, “Rzeczpospolita”, 12.09.2008, 
p. A18.
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West and in the East, had to pacify. It was at the same Ɵ me simply a totally fuƟ le rebel-
lion against the iron laws of historical modernizaƟ on. When the Renaissance scienƟ st 
and magician Paracelsus remarked “Isn’t it a fi ne excuse for the Devil, to shield himself 
behind astrology and to blame the stars for what he has done?”, he was expressing 
exactly this aƫ  tude towards reality. This quesƟ on can be paraphrased in twenƟ eth-
century terms in the context of the unifi caƟ on of the European conƟ nent, enabling 
the liberal, radical modernizers “to do a fi ne thing for their personal consciences and 
to shield themselves behind economic, or any, determinism and to blame impersonal 
forces for what they have been doing”.26

Although such a liberal, radical paradigm of thinking was inherent in the Enlight-
enment revoluƟ on ideas, or even visible earlier in the Renaissance or ReformaƟ on, 
the 1960s revoluƟ on shaped this paradigm of the Western modernity anew, radical-
izing it, and making it a monisƟ c type of thinking among the liberal, dominant elites 
of Western Europe. This monisƟ c thinking put at its center radical moral autonomy, 
emancipaƟ on from tradiƟ onal culture, and a fascinaƟ on with minoriƟ es. They were 
allegedly to possess a deeper insight into reality for reasons of baƩ ling the dominant, 
oppressive culture of the majority, with the vicƟ m as a hero in a post-heroic culture. 
This process in fact consƟ tuted a rejecƟ on of the classical concept of truth as the basis 
of discussion and a subsƟ tuƟ on for it of the vacuous concept of the New Tolerance, 
a postmodernist methodology, the stress on individualism as by defi niƟ on exclusive 
of being commensurate with community and a corresponding obsession with rights. 
Many such rights were subjecƟ vely held by parƟ cular interest-groups, increasingly be-
ing converted by incessant internaƟ onal lobbing into human rights. For the poliƟ cal 
and intellectual liberal-leŌ  elites of the 1968 generaƟ on it was taken for granted that 
such a radical change of culture, mores, especially the sexual ones, a radical rebuild-
ing of such insƟ tuƟ ons like, for instance, family, went hand in hand with the economic 
rebellion, which was to reject capitalism in favor of the social democraƟ c civilizaƟ on 
inimical to it. Such a change was deemed not only necessary but unavoidable, impos-
sible to stop, as a total package, the essence of the civilizaƟ onal and moral progress. If 
such elites looked upon communism criƟ cally, it was subconsciously on a par with the 
same aƫ  tude exhibited towards capitalism. Communism was just another variant of 
a tradiƟ onal authoritarian, bureaucraƟ c system.

For the opposiƟ on in Eastern Europe, mainly the dominant one of the liberal-
leŌ ist sort, evolving from an internal rebellion inside of the communist parƟ es, such 
a monisƟ c view and the Manichean criteria of its defi niƟ on corresponded neatly with 
a descripƟ on of their socieƟ es as divided between the forces of totalitarianism and civil 
society. But this civil society was also a utopian image of something which was going 
to be constructed from scratch once the communist system was liquidated. There was 
no way the autonomy of culture destroyed, or just suppressed, could be recovered. 
In fact, communism was oppressive, but it was also conservaƟ ve, non-modernizing in 
the cultural sense, and unable to change the cultural codes of their socieƟ es for good, 

26 P. Viereck, The nature of Freedom, [in:] idem, Shame and Glory of the Intellectuals, Boston 1953, 
p. 191–192.
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even if it did weaken them seriously. The communists put dissidents in jail, but at the 
same Ɵ me accepted this unmodernized cultural code of their socieƟ es, especially in 
the private sphere. In this sense the radical modernizers in Eastern Europe were using 
the same language as the generaƟ on of 1968 in their socieƟ es, and were, aŌ er the fall 
of communism in 1989, looking at their post-communist socieƟ es as objects of trans-
forming aims to be accomplished, not as cultural enƟ Ɵ es to be recovered and nurtured. 
The civil society which was to be built against the totalitarian communist party system 
was to be built also against the tradiƟ onal cultural paƩ erns of thought and behavior 
not destroyed successfully by communists, the paƩ erns which, by the new defi niƟ on 
of post-1968 liberal-leŌ  monism, were as oppressive as communism itself turned out 
to be. TradiƟ onal insƟ tuƟ ons like, for instance, the Catholic Church, the tradiƟ onal fam-
ily unit, habits of behavior concerning sexual mores, were to be destroyed or radically 
changed in the name of radical “emancipaƟ on” of every sphere of life from “oppres-
sive” insƟ tuƟ ons, the aim treated as a precondiƟ on of a truly legiƟ mate liberal democ-
racy, based on a radical autonomy principle, confl ated in a more or less overt way with 
the modern liberal-leŌ  understanding of human rights.

In such a society a modern ciƟ zen inside of a modern, new civil society was kind of 
a social abstracƟ on, something like John Rawls’s abstract contract-obsessed animal, 
the vision presented in his A Theory of JusƟ ce, rather than as a real person. This way the 
liberal leŌ  elevated the concept of ciƟ zen and civil society into a high abstracƟ on over 
the exisƟ ng anthropological and cultural reality, a concept which would be confl ated 
and fi nally swallow the reality of persons living in the real world. A real ciƟ zen and 
a civil society was in this image an unconscious mirror image of the communist word 
of “comrade”, and the reality behind which it stood. Apart from the surreal utopia-
nism of such an image, there was a parƟ cular ideology and a parƟ cular anthropology 
behind such a concept of an abstract ciƟ zen and civil society. It suggested that human 
rights, the rights of the ciƟ zens in a liberal society forming into civil society associaƟ ons 
on the basis of pure contractarian desires easily formed and easily dissolved, derive 
from human status in a state, rather than being the inborn and apoliƟ cal aƩ ributes of 
personhood.

However, rights granted and guaranteed by the state in an abstract contractual way 
make a very weak guarantee not only of freedom but of personhood itself, if they were 
not stemming from the ontological status of human beings as fundamental to any polit-
ical, state cerƟ fi ed doctrine. This is of course the preeminent danger of Enlightenment 
modernity and its concepƟ on of rights as granted by the state, since its anthropologi-
cal understanding of who we are as humans is very narrow indeed.27 The argument in 
this mode of thinking ran as follows. Man is a creature who has rights. Where do these 
rights come from? From human dignity. What are human dignity and human beings as 
carriers of them? This is the reality of autonomy defi ned by rights. Man is a creature of 
rights. The argument is obviously circular, since there is no ontology and anthropology 
behind it, by defi niƟ on deemed impossible to formulate. As a consequence human 
dignity and rights are defi ned as simply goods granted by the poliƟ cal community itself 

27 P. Manent, City of Man, Princeton 2001.
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– in reality the state – an idea so visible in the DeclaraƟ on of the Rights of Man and 
of the CiƟ zen of the French revoluƟ on of 1789. This confusion of realms is very much 
visible in the European Union’s Charter of Basic Rights. In America the situaƟ on is, in 
theory, diī erent, since the DeclaraƟ on of Independence uses the natural law language 
behind which stood a parƟ cular ontology and anthropology, essenƟ ally of ChrisƟ an 
origins, but at the same Ɵ me based on the possibility of a reasoned argument.28

It is true that to root rights in ontology and anthropology outside of an abstract con-
cept of rights and civil society may cause a confl uence of that which is natural with that 
which is customary, and the laƩ er may also be as detestable as, for instance, racism 
or any other xenophobic feeling. But the possibility of such a danger does not jusƟ fy 
rejecƟ on of the sources of allegiance other than a pure abstract idea of the ciƟ zen and 
civil society.29 In other words, creaƟ on of a new ciƟ zenship and civil society aŌ er the 
fall of communism required, according to liberal modernizers, a rejecƟ on of a culture 
which survived despite communism. Such an abstract idea of a ciƟ zen and civil society 
allegedly being implemented in the West was thus a non-negoƟ ated model to be im-
plemented uncondiƟ onally in Eastern Europe as a precondiƟ on of true modernizaƟ on 
and EuropeanizaƟ on, a purely ideological, postcolonial frame of mind. Yet real ciƟ zen-
ship in socieƟ es with established cultures is never a legal abstracƟ on, a contract deal of 
autonomous selves. CiƟ zenship is rooted in a real person, otherwise there is a prospect 
of turning “humanity” and human rights into another manmade thing of a momentous 
desire, or turning them into a fi eld of operaƟ on of ideological lobbies.

Poland as an example of modernization in Europe

Liberal modernizers were baƩ led by the so-called, as we may term them, classicists, 
for whom post-communist modernizaƟ on in Eastern Europe had to face the cultural 
realiƟ es of the countries involved. For a classicist, modernity was not a one-dimen-
sional aī air without an alternaƟ ve to the post-poliƟ cal, post-naƟ onal, post-metaphysi-
cal, liberal-leŌ  project, hegemonic aŌ er 1968. The laƩ er’s limitaƟ ons were obvious 
from the beginning, and a serious reconsideraƟ on of its applicability in Eastern Europe 
was a major intellectual challenge. Eastern Europeans were economically backward, 
but there was a possibility that culturally they could be considered more modern than 
Western Europeans, living possibly through the last stages of the post-1968 modernity. 
The post-metaphysical and post-poliƟ cal project of the 1968 generaƟ on for Europe, 
the project escaping history and based on rights and human dignity understood in 
a radical sense rooted in the moral autonomy of the “self”, was also to be a model of 

28 See for instance: J. Courtney Murray, We Hold These Truths, Boston 1957; R. J. Neuhaus, The Naked 
Public Square, New York 1968.

29 For instance why it is bad and against human rights to have a tradiƟ onal family of a man and 
a woman and why the concept of ciƟ zenship requires such a right to be granted to homosexuals; 
why it is bad to have a civil society with religious organizaƟ ons based on tradiƟ onal biblical piety 
and its morality, and it is not bad to have such a civil society based on associaƟ ons of freely chosen 
sexual idenƟ Ɵ es.
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trans-naƟ onal jusƟ ce. This model in principle was paradoxical because it was based on 
a new universal model of morality, while at the same Ɵ me rejecƟ ng the Enlightenment 
model of universality as such as parƟ cular and oppressive towards other people. In 
other words the proponents of such a transnaƟ onal human rights model claimed that 
so far Western universality was oppressive, but aŌ er the intellectual self-criƟ cal break-
through symbolically defi ned by 1968 it had become universally applicable, as it was 
cleared of Western oppressive parƟ culariƟ es.

At the center of this model were human rights, rooted in the idea of human dig-
nity defi ned, in fact, on the basis of moral auto-creaƟ on of an autonomous subject, an 
idea, in fact, of a plasƟ c, incessant autocreaƟ on. One of the major acts of clearance of 
contaminaƟ on was the decoupling of human rights from their ChrisƟ an roots, and the 
destrucƟ on of ChrisƟ an metaphysics was considered to be a sine qua non condiƟ on 
of creaƟ on of this new universalisƟ c ethic of human rights, defi ned essenƟ ally by the 
liberal-leŌ  vocabulary of “liberaƟ on”. This model was thought to be universal in such 
a sense as ius genƟ um in Roman Ɵ mes was universal. It was to be applied by slow 
implementaƟ on and gradual adjustment, rediscovering the common basis of human 
life. Of course, the paradox was that such a noƟ on of human rights as the Western, 
post-1968 model, assumed to be universal, was at the same Ɵ me to dispense with 
any noƟ on of the hard human core, which was essenƟ ally a maƩ er of auto-defi niƟ on. 
In many respects such a noƟ on of human rights could be universally applied without 
problems, but in many respects it also demanded a nullifi caƟ on of the cultures of non-
Western worlds, the same way as the West nullifi ed all its, allegedly contaminated, 
sources stemming from ChrisƟ anity and other tradiƟ onal sources. Such a model was 
a secular model assuming that religion was just one of the obsolete stages of human 
development. But this secular assumpƟ on was rejected outside of the West. Moreover, 
it was increasingly treated as an empty shell inside of the West, incapable of provid-
ing any sense of belonging, and the growth of Islam there corroborated this. If so, the 
secular order of universalist post-1968 rights turned out not to provide any cohesive 
ethic of a universalisƟ c civilizaƟ on, but was increasingly breeding anomie.

Part of the reason the argument between liberal and classicist modernizers was so 
biƩ er was that the post-communist regime was thought to be a compromise, deeply 
demoralizing in many countries. Such a regime was based on a compromise which gave 
nomenclature an ownership of property, where the old communist elites were inter-
ested not in rebuilding tradiƟ on, but in obliteraƟ ng it. In some countries, like Poland, 
this inability to execute de-communizaƟ on caused an incredibly biƩ er fi ght over what 
exactly history and idenƟ ty meant in the new condiƟ ons. This was a result of the so 
called “round table” compromise, and because of this, a moral oĸ  cial condemnaƟ on 
of communism never happened. During those discussions the PRL funcƟ oned as a gray 
area, parƟ ally good, parƟ ally bad. The aƫ  tude towards it was unclear, and this infl u-
enced the transparency of Polish public life. There was not one language the Poles 
spoke and speak in about their history. In fact the issue has been whether to speak 
about history at all. As a consequence the public sphere has become a fallen sphere 
in Poland, with a public language totally ritualized, not describing reality, but hiding it, 
a kind of déjà vu for the post-communist people.
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At the very center of this discussion stood, of course, the quesƟ on of jusƟ ce, the 
defi niƟ on of what communism’s essence was, and fi nally what shape the rule of law of 
the new post-communist society was to assume. If communism was just an ordinary 
poliƟ cal system, less or more dysfuncƟ onal, but nevertheless legiƟ mate, then jusƟ ce 
and the rule of law did not require recƟ fi caƟ ons of wrongs commiƩ ed, even post fac-
tum. But the desire for jusƟ ce, which is always a condiƟ on of human dignity, came to 
the fore in periods of transformaƟ on from an oppressive to a non-oppressive system, 
and the communist system was considered by populaƟ ons of the countries involved as 
an essenƟ ally evil and illegiƟ mate one, as a state based on lawlessness from which peo-
ple had to elevate themselves to a state based on the rule of law. The quesƟ on which is 
raised in such situaƟ ons is always the same. It can be stated as follows: do past crimes 
demand seƩ ling of accounts and bringing the guilty to jusƟ ce, or is it beƩ er to forget 
about this? Should meƟ ng out jusƟ ce against the guilty be a precondiƟ on of building 
a state based on the rule of law – the case for instance in post-1945 Germany – or can 
one build such a state solely on the basis of forgiveness? But such a lack of jusƟ ce is 
usually extremely costly and leads to a legal and moral anomie, both in public as well 
as private life. Having a choice between jusƟ ce and law, we give up the former, and it 
turns out quickly that we are also abandoning the laƩ er. It was because of such a moral 
problem that it was “dangerous to start with the postulate of some defenders of hu-
man rights to emancipate these rights from the poliƟ cal, social and cultural order”.30

For the liberal leŌ , or radical modernizers, such a project of geƫ  ng back to history, 
culture and such ideas as historical jusƟ ce was not only dangerous, as it was thought 
too to be nostalgic and fuƟ le, an aƩ empt at a diversion to hush up the simple fact that 
Poland was a devastated, not normal country, which was to be as quickly as possible 
devoured by the modernizing project of the European Union. Thus the radical modern-
izers’ argument was that: “it was diĸ  cult to consider Poland a modern country. Only 
the European Union could provide us with the sƟ lts. The intravenous drip of money 
and ideas, connected to which we unite ourselves or we die, as usual”.31 But to accept 
such reasoning meant that any alternaƟ ve project of asserƟ ng idenƟ ty, of making a dif-
ference in Europe, was useless and made no sense. The liberal-leŌ  modernizing project 
was the only opƟ on, since it was to be commensurate with an iron law of history from 
which there was no escape except into annihilaƟ on. But such a project also had sinis-
ter implicaƟ ons. It consƟ tuted in fact a monisƟ c ideology excluding plurality of life as 
such and poliƟ cal freedom. With that, cultural independence stemming from Poland’s 
and the Eastern European tradiƟ on and idenƟ ty was to be leŌ  behind as well. Even 
a rebuilding of the insƟ tuƟ ons destroyed by communism made no sense, since there 
was an implicit assumpƟ on that there was no potenƟ al, let alone ideas, to create any-
thing worthwhile and lasƟ ng from inside of cultural pre-communist tradiƟ ons in East-
ern Europe. Whatever there was worth creaƟ ng, so the argument of the radical mod-
ernizers went, must come from the European Union, set as a defi nite standard. Such 
an argument amounted to a frank asserƟ on that Polish culture had lost its regeneraƟ ve 

30 J. Kochanowski, Pierwsza cnota, “Rzeczpospolita”, 31.05–1.06.2008, p. A23.
31 C. Michalski, WitalnoƑđ kolonialnych dam i lament konserwatystów, “Dziennik”, 19.04.2008.
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and original potenƟ al to sustain itself, a strikingly defeaƟ st, absolutely post-colonial 
idea.

It was against such a modernizing, in fact post-colonial, paƩ ern that the classicist 
rebellion took place. In the Polish context such a rebellion was especially biƩ er, associ-
ated with all sorts of people and currents, starƟ ng with conservaƟ ves, Catholics and 
ending with the classical right, classical republicans, and, last but not least, also demo-
craƟ c, tradiƟ onal socialists. They were all united by a convicƟ on that recovery from the 
rubble of communism has to exclude mindless imitaƟ on of the European Union’s bu-
reaucraƟ c and someƟ mes ideological liberal paƩ ern, which has its own shortcomings 
and contradicƟ ons. The rebellion was united by the common denominator of culture 
being an independent variable, which could be used as a tool to strengthen eī ecƟ ve 
modernizaƟ on understood in a much narrower way, not in the monisƟ c, liberal ideo-
logical way of the new utopia, the one which was now considered to be a correct one, 
all the previous ones – including the Soviet one – being wrong.

In such a perspecƟ ve, for nearly all the classicists the cultures of the Eastern Eu-
ropean naƟ ons were not a problem, but a sine qua non condiƟ on of successful mod-
ernizaƟ on based on equality and solidarity of all European naƟ ons. One conservaƟ ve 
writer in Poland captured that aƫ  tude well in relaƟ on to his own intellectual and poliƟ -
cal formaƟ on, remarking that Poland

has a value on its own, and not as an imitaƟ on, since imitaƟ on has one characterisƟ c. It never 
matches an original. If we want to imitate, we will always be complaining that we are sƟ ll 
not European enough, Western enough, modern enough. The value of Poland, this which 
we love, and this which we hate is our disƟ ncƟ veness, our periphery, and not only this, that 
maybe one day we will become a normal European country and will gain the approval of true 
Europeans… In this context, why does the Polish right have to be the same as in the West? 
Polish history, Polish society, Polish economic and poliƟ cal problems are diī erent than in the 
majority of the Western countries, so why should we thoughtlessly ape the Western right, 
which has no relaƟ on to Polish poliƟ cs? Whoever understands Poland and the Polish right 
only as an imitaƟ on of the West is not only not a good Pole, but also a very bad European. 
The statement that the West is civilizaƟ onally higher than Poland [and Eastern Europe] is 
banal, but is this a reason not to idenƟ fy and describe the problems which appear in Europe? 
The European success is not one-dimensional. If compared with the [so-called] Third World it 
appears a paradise. If you compare it with Poland even A.D. 1989 – it will sƟ ll be a Promised 
Land. But does it mean that we cannot ask in which direcƟ on we are going, not to have our 
dreams and wishes discussed? For the conservaƟ ve right Europe is the enƟ re richness of 
culture, tradiƟ on, pride derived from our Western achievements. For the modernizers, Eu-
rope should say sorry all the Ɵ me, constantly fi ghƟ ng with itself, in addiƟ on forgeƫ  ng about 
ChrisƟ anity, once more saying sorry for colonialism, and [last but not least] in the name of 
human rights criƟ cizing Americans. Not only Poland but also Europe begins in such thinking 
unsure of itself, weak, ridden with inferiority complexes, in the name of poliƟ cal correctness 
capitulaƟ ng in confrontaƟ on with its own past. But conservaƟ ve republicanism, even with 
a naƟ onal Ɵ lt, is not anƟ -modern. ModernizaƟ on may help and can hinder strengthening of 
subjecƟ vity and idenƟ ty. A stronger and more eĸ  cient state and insƟ tuƟ ons, which belong 
without doubt to modernizaƟ on, serve the cause of naƟ onal idenƟ ty. ModernizaƟ on as a to-
tal dissoluƟ on of idenƟ ty, destrucƟ on of mores etc. destroys it. But do we really have to face 
only a choice between modernizaƟ on and the Middle Ages? Is the only acceptable model of 
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modernizaƟ on the one chosen by [post-1968] Western Europe. The very democraƟ zaƟ on of 
culture, sexual promiscuity or the negaƟ on of ChrisƟ an infl uence on the history of Europe 
will not cause Poland to become richer and that without that it will not have a network of 
modern highways. The role of the right should be rather to observe the contemporary scene 
and to sound an early warning of the costs of modernizaƟ on, against dangers, which for 
a poliƟ cal community stem from reckless modernizaƟ on. The task of the conservaƟ ves is 
not to rejoice the visible changes, and supporƟ ng transformaƟ ons, which they consider to 
be menacing for that which for the idenƟ ty of a naƟ on is most important. Despite the ap-
prehensions of the radicals, a return to the Ɵ mes before the French RevoluƟ on is impossible. 
But that does not mean the acceptance of everything that has happened later.32

The post-political model of modernization in Eastern Europe

A rising resistance to such post-poliƟ cal modernizaƟ on was expected. The economic 
cost of transformaƟ on was only part of it. Such modernizaƟ on neglected fi rst of all cul-
tural idenƟ ty, the durability of historical memory as a poliƟ cal factor, and the aƩ empts 
of Eastern European socieƟ es to defi ne themselves anew aŌ er the ravages of com-
munism. They had to decide which parts of their tradiƟ ons were to be discarded and 
which were to be recovered, forming a renewed core of their naƟ onal idenƟ fi caƟ on. 
AŌ er communism, Eastern Europe was trying to recover its sense of idenƟ ty. IdenƟ ty is 
a very much used and abused word, used both to secure one’s own moral and cultural 
world and to get as much power and rights against the others. But idenƟ ty in the con-
text of Eastern Europe meant a peculiar mental situaƟ on, self-awareness, jeƫ  soning 
of which amounted to symbolic violence. The very essence of idenƟ ty is not what has 
happened, but what is happening at a level one step higher, and one step deeper at 
the same Ɵ me, a way human beings arƟ culate their fate in relaƟ on to the surrounding 
world and a community as such. Here, the idenƟ ty reference points for Western and 
Eastern Europe were diverse, and in some parts, in fact, confl icƟ ng. Eastern Europe 
searched in its own tradiƟ ons for a solid ground, exactly at the moment when such 
tradiƟ ons in the European Union were increasingly defi ned as useless, bringing only 
confl icts. The basic Eastern European problem was “not so much the restoraƟ on of 
poliƟ cal freedom – this was done nearly automaƟ cally – but rather the rebuilding of 
the “old” surviving remnants of the pre-communist past. It was necessary to formulate 
anew or to acƟ vate the basic disƟ ncƟ ons, unveil the new meanings of the old concep-
Ɵ ons, to reacƟ vate mores, enliven insƟ tuƟ ons, to mend the ruptured past. And it was 
this problem which caused the major explosions of discussions in the post-communist 
reality. The recaptured negaƟ ve freedom did not solve the problem. There were many 
controversies concerning the quesƟ on to which currents in the past it was reasonable 
to build bridges, how to defi ne the concepts, how to perceive human nature, how to 
form the hierarchy of aims. For some the old was worthless and they tried, like in the 
state of nature, to build rules from scratch; others were searching for soluƟ ons by im-

32 M. Szuųdrzyŷski, Faųszywa alternatywa prawicy, „Rzeczpospolita”, 29–30.03.2008.
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porƟ ng the rules from outside. The argument became complicated, because in the 
case [of the post-communist socieƟ es] there was not even any consent as to which 
fragments of reality had survived the destrucƟ on of communism and which were lost.33 
That there is a need to rebuilt idenƟ ty, or a sense of community, no one doubts. But 
here the agreement ended. The cultural leŌ  and liberal-leŌ  intellectuals, the very core 
of the radicals, considered the point moot, like, for instance, the old doyen of Marxist 
historians Eric Hobsbaum who, in relaƟ on to Poland, remarked that conservaƟ sm there 
means “devising a tradiƟ on and its creaƟ on ex nihilo”.34

For the radicals to convince the Eastern Europeans that their tradiƟ on was gone 
was also part of an ideological scheme to prepare the fi eld for an intellectual oī ensive. 
Part of this oī ensive was a constant stress that in the West tradiƟ on was gone and the 
modern liberal society pointed simply and inexorably towards ciƟ zens as nomads bear-
ing rights and changing idenƟ Ɵ es at will. For this reason tradiƟ onal forms of building 
social solidarity had to be abandoned as obstacles to modern social solidarity. The laƩ er 
was to be based on welfare state guarantees, entering every vesƟ ge of human life and 
securing the rights of an autonomous subject. In such a perspecƟ ve tradiƟ onal ways of 
behavior were allegedly anachronisƟ c and redundant. In other words, the plan was not 
only to discard old tradiƟ ons, but to create a new tradiƟ on and new rituals, this Ɵ me 
poliƟ cally correct.35 The clash of radical modernizers and the tradiƟ onalists in Eastern 
Europe oŌ en forced both sides to revert to extreme posiƟ ons, bringing accusaƟ ons on 
both sides either of Jacobinist policies or reacƟ onary reversals, a shouƟ ng media match 
monitored closely from Western Europe and engaging both sides there too, with the 
liberal modernizers defi nitely being culturally dominant. There were nevertheless also 
weak aƩ empts to engage modernizaƟ on dialecƟ cally aŌ er the fall of communism, that 
is to accept its long-term features connected with technological progress, and some-
how to relate culture to it, which would not treat the laƩ er solely as a compensaƟ on for 
the former. This would require rethinking the tradiƟ on, or whatever was leŌ  of it aŌ er 
communism, and trying to build a new tradiƟ on accommodaƟ ng the old cultural code 
in the new condiƟ ons. But for this to be done the end of the culture wars in Eastern 
Europe was required, wars exacerbated by a motley of Western infl uences, mainly of 
the liberal-leŌ  import. Last but not least, this would require treaƟ ng Eastern Europe as 
a partner by the Western elites, and not, even if subconsciously, as a place of forced 
modernizaƟ on, including cultural colonizaƟ on. In such a situaƟ on an eī ort to mediate 
the technological modernizaƟ on introduced to Poland, as well as other Eastern Euro-
pean countries, in the context of world globalizaƟ on, seemed a task for the intellectu-
als of Eastern and Western Europe. In that task they uƩ erly failed.

The transnaƟ onal idenƟ ty of Europe, as the French conservaƟ ve poliƟ cal philoso-
pher Pierre Manent observed, and the liberal-leŌ  Jürgen Habermas agreed, is defi nite-
ly being created. This might certainly be a reality of contemporary Ɵ mes. The quesƟ on 

33 R. Legutko, Traktat o wolnoƑci, Gdaŷsk 2007, p. 79.
34 A. Bielik-Robson, Z. Krasnodħbski, NowoczeƑni czytelnicy Sienkiewicza…, p. 180.
35 This was a mythical view because the tradiƟ ons are sƟ ll strong in Western Europe too, let alone in 

the United States – countries which have a very strong social control of behavior.
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was, though, how it was to be created. That pertained closely to another paramount 
quesƟ on, who was sovereign in its creaƟ on. Whether this sovereign consisted of bu-
reaucraƟ c and ideological elites forming such an idenƟ ty from top down or of the na-
Ɵ ons forming it from boƩ om up. This problem seemed to be a crucial one and formed 
one of the major baƩ legrounds of ideas of the European Union project. The same goes 
for the meaning of the French and Dutch vetoes of the ConsƟ tuƟ onal Treaty in 2005 
or the Irish veto in 2007 of the Lisbon Treaty. The protest, apart from purely consƟ tu-
Ɵ onal-legal or economic maƩ ers, was precisely aimed at such a unifi caƟ on of Europe 
in which the bureaucraƟ c elites would totally disregard the wishes of the naƟ ons in-
volved. At another level, the protest wanted to raise the issue of development which, 
culturally, would have responsibility for the tradiƟ on and autonomy of parƟ cular cul-
tural enƟ Ɵ es, without sacrifi ce of them at the altar of some bureaucraƟ cally concocted 
future and progress.

Culture, tradition and religion after communism in Eastern Europe

The aforemenƟ oned problems could be looked upon in a larger context. This was 
the problem of what role of culture, and what kind of culture, there would be in the 
united Europe. Culture understood not as a mass-marketed commodity, or culture as 
a compensaƟ ng tool to put up with the ravages of modernizaƟ on, which is a standard 
neoconservaƟ ve approach. This neoconservaƟ ve approach to culture – the American 
or the European one – is somehow uƟ litarian, where an automaƟ c development and 
technological progress in all direcƟ ons and its social and psychological costs should be 
compensated by the old, tradiƟ onal, cultural values, including religion. This approach 
resembles the Marxist idea of, for instance, religion as an opiate of the people, or 
a tradiƟ onal criƟ que of it as simply a solace of the weak. But there is another mean-
ing of culture. Culture might be understood not as a compensaƟ on but as a source of 
limitaƟ on, as an expression of a parƟ cular view of life which is being annihilated by 
modernizaƟ on. The real baƩ leground inside of Western modernizaƟ on today is exactly 
between such a culture as providing a deeper and controlling sense of life, and culture 
understood either as a uƟ litarian tool of survival, as a compensaƟ on, or as a project of 
totally interchangeable idenƟ Ɵ es on a market. On this market sovereign autonomous 
selves create for themselves, by moral auto-creaƟ on, any conceivable private worlds of 
meaning, totally disjoined from the others.

In the liberal-leŌ  language, modernizaƟ on, as a task to be pursued in the name of 
the imagined goal of free fl oaƟ ng moral autonomous selves, requires an aggressive 
modernizaƟ on of culture. This aggressive modernizaƟ on sees as its task the widest pos-
sible “emancipaƟ on” from every conceivable insƟ tuƟ on and a form of thought blocking 
such a modernizaƟ on of free-fl oaƟ ng individuals. They are to be bearers of abstract, 
equal, non-discriminatory rights, defi ned more and more exponenƟ ally, according to 
an individual desire. This excludes by defi niƟ on any authority and any hierarchy of val-
ues being by defi niƟ on discriminatory; to wit it excludes culture in the classical sense 
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of the word, which becomes in such a case a problem, and inexorably an object of 
incessant manipulaƟ on. For instance, for the liberal New LeŌ  feminist Chantal Mouī e, 
emancipaƟ on from culture means an over-aƩ ack on any tradiƟ onal insƟ tuƟ ons such 
as, for instance, the family. For the Frankfurt School Habermas, whose infl uence on 
post-1968 European thought, educaƟ on and the intellectual vocabulary of the Euro-
pean elites has probably been as great as John Dewey’s infl uence on America in the 
20th century, the task was free, uncontaminated speech and discussion, with a hope of 
fulfi lling a promise of true democracy, equality and with this real human solidarity. This 
required a radical reconstrucƟ on of “repressive” structures of thought, looked upon 
from the point of view of a neutral observer, which meant in pracƟ ce Habermas him-
self and those sharing his views.

Such a culture and the society operaƟ ng according to its logic was to be based, in 
principle, on a new faith of a tolerant, open, inclusive society, based on a fi nal dispelling 
of false premises during a “liberaƟ ng” conversaƟ on without end. This fi nal dispelling 
of cultural, ideaƟ onal, allegedly false premises, an equivalent of Nietzsche’s “long lie,” 
included of course a liquidaƟ on of the false promises of religion and philosophy, as 
perpetuated over the centuries. This was a peculiar way of emancipaƟ on, converƟ ng 
a basic axiom of this new methodology that “God is dead” into another one where god 
was now to be language and conversaƟ on, which was supposedly to save us. Language 
and endless conversaƟ on was to liberate us from the way of the fl esh, from contem-
plaƟ ng even the possibility of universal, transcendental truth, and, last but not least, 
from trying to base a meaning of life, including the fi nal quesƟ on of the ulƟ mate source 
of morality, on something exterior to human auto-creaƟ on. Such an endless conversa-
Ɵ on of equal ciƟ zens, aimed at fi nal emancipaƟ on of consciousness, created an idolatry 
of parƟ cipatory democracy, treated as religion. An addiƟ onal postulate of such a con-
versaƟ on, non-discriminaƟ on, and an “inclusion” of every discourse, amounted in fact 
to a kind of universalizaƟ on and homogenizaƟ on of human existence into a dead-end 
blandness. This was expressed and masked at the same Ɵ me with an ever-increasing 
list of human rights, administered in fact by experts and courts.

Culture in the tradiƟ onal – T.S. Eliot’s – sense of the world, is treated in such a case 
as an obstacle, not in the sense of providing limitaƟ ons to human hubris, but exactly 
the opposite. It is an obstacle, a wrong kind of culture, which needs to be destroyed. 
This new, proper culture, decreed by experts, human-rights specialists and the courts, 
grounded the unity of the human race in a parƟ cular anthropology of the autonomous 
selves as a source of meaning, which by defi niƟ on tends to deny any boundaries. The 
aim is either to abolish such boundaries or to turn them into bridges. Such a method-
ology sees diī erences between cultures as ancient relics that have to be abandoned, 
because all human beings on earth are desƟ ned to adopt the same reference points 
and to live in accordance with the same model, that of human rights, properly defi ned 
by the new experts and courts, at this fi nal, but paradoxically, also a parƟ cular point 
in Ɵ me. With such a way of thinking, where culture is essenƟ ally the sum total of au-
tonomous defi niƟ ons of individual “selves”, the very noƟ on of limit having a universal 
potenƟ al, and based by defi niƟ on on a hierarchy of values objecƟ vely grounded in an 
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exterior ontology of being, appears as an aī ront to progress and to the universal per-
specƟ ve which both guides this progress and is its goal. The end result of such an ap-
proach is always the same, an incessant aƩ ack on tradiƟ onal culture, including religion. 
This is so since culture is defi ned as problemaƟ c per se, in view of the preconceived 
goal of the idea of “emancipated society” or “non-discriminated society”, or “demo-
craƟ c communicaƟ on speech”. Culture becomes an incessant object of la loƩ a conƟ -
nua of modernizing emancipators.

This problem of the relaƟ onship between culture and modernizaƟ on took, of 
course, central importance for the European thinkers from the beginning. It gained 
wider popularity with Max Weber’s quesƟ on which elements of culture should be su-
perior to control technological progress. This was by defi niƟ on a fundamental problem 
which had to be confronted in Western modernity by ChrisƟ anity, especially the Catho-
lic Church, the most doctrinally conscious of the problem at the end of the 20th cen-
tury, all this happening in the condiƟ ons of disintegraƟ on of the mainline Protestant 
churches. This dilemma was theologically captured by a major debate about modernity 
and its relaƟ on to ChrisƟ anity and revealed religion. It was symbolized on the one hand 
by Karl Rahner, with his idea of “an anthropological divide”, and on the other by Hans 
Urs von Balthasar, with his understanding of ChrisƟ anity as a sign of defi ance. This lat-
ter strategy seems to be gaining ground in contemporary Catholicism. It stood at the 
centre of John Paul II’s teaching, although he sƟ ll believed that it was possibly to en-
gage that kind of radical modernity into a meaningful argument. It is defi nitely crucial 
to the theological strategy of Benedict XVI, for whom such an argument is meaningless, 
at most forcing ChrisƟ anity to accept its basic axiological premises as a sine qua non 
condiƟ on of “dialogue”. This seems to be a revival of a fundamental problem which the 
Enlightenment, of the conƟ nental type at least, thought defi niƟ vely put to rest both 
culturally and certainly poliƟ cally, in a process of gradual and successful de-ChrisƟ an-
izaƟ on of the European public sphere.

But this poses a fundamental problem for the religious freedom and religious peo-
ple of Europe, and challenges the cultures of the Eastern European countries accepted 
into the Union. In Eastern Europe the role of ChrisƟ anity was fundamentally diī erent 
than in post-Enlightenment Western Europe, especially in the wake of the 1968 cultural 
revoluƟ on. The modern, liberal, post-1968 approach to culture and religion challenged 
precisely the funcƟ oning of ChrisƟ anity as a public partner of a reasoned argument, 
criƟ cally engaging liberal modernity and its proponents in a dialecƟ cal way, with a lan-
guage and anthropology derived from the outside of the liberal, monisƟ c modernity in 
order to save it. If religious liberty has to be truly retained, ChrisƟ anity cannot thus be 
treated in terms of private individuals’ beliefs confi ned to the autonomous insƟ tuƟ ons 
and private sphere and defended on the basis of mere tolerance. Religious liberty is in 
such a perspecƟ ve purely a maƩ er of private associaƟ ons and private choices about 
spiritual needs and personal relaƟ onships, and religious argument engaging liberal mo-
nisƟ c modernizaƟ on of culture is, at most, tolerated as a maƩ er of freedom of speech, 
not as an argument which has a right to be treated seriously in a reasoned debate in 
a public discourse.
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Liberal monism here treats religion, and ChrisƟ anity in parƟ cular, in an increasingly 
reducƟ onist way, thus redefi ning in such restricted terms the tradiƟ onal meaning of 
the freedom of religion and religious people. Religion in such a case is just a “spiri-
tual department” of liberal modernizaƟ on, one of the cultures of individual choices 
of parƟ cular autonomous selves, being here just religious people, and has no right to 
demand any legiƟ macy to represent anything else, let alone a pretension to the truth 
with which it wants to engage others in public.36 The only legiƟ mate language, from the 
point of view of liberal monisƟ c modernizers, has to be a language of a morally autono-
mous individual auto-creaƟ on. With that comes a corresponding demand to grant, in 
rights, every wish of it, without giving any reasons why they should be granted. The 
only grounds for acceptance is that individual’s desires to have it recognized in a cul-
ture, which by defi niƟ on disqualifi ed any possibility of judging, that is discriminaƟ ng 
between them. The right in such a case is a demand, and a defi niƟ on of human being 
and human dignity is tantamount to a totality of individual existence subjecƟ vely de-
fi ned and the demand to have such a subjecƟ ve choice uncondiƟ onally recognized.37

The Eastern European approach to culture aŌ er communism was insƟ nctually tradi-
Ɵ onal, an aƩ empt to recover lost tradiƟ ons, and to defi ne its idenƟ ty in the new condi-
Ɵ ons again. Part of that culture was of course ChrisƟ anity, which in Eastern Europe was 
since the 18th century an ally of freedom – mainly naƟ onal freedom, but during com-
munism also freedom understood as a protecƟ on of human rights. ChrisƟ anity was not 
defi ned as an enemy of freedom and rights there, the case which was the staple of the 
liberal post-Enlightenment conƟ nental elites. The sustenance of such a culture in East-
ern Europe, done by insƟ nct, in a haphazard, messy, pluralisƟ c and oŌ en populist way, 
was immediately and dramaƟ cally confronted by a liberal onslaught of modernizaƟ on 
from outside, that is the European Union and its liberal elites. But it was also confronted 
from inside by the liberal leŌ  and also post-communist elites, for whom liberal monisƟ c 
modernizaƟ on was not only the only legiƟ mate one, but gave a chance of forgeƫ  ng 
the past and with this the quesƟ on of possible retribuƟ on for the misdeeds commit-
ted. The liberal modernizers, for a number of reasons, had from the very beginning the 
upper hand, with a lack of unity and preparedness for a reasoned debate on the other 
side. The laƩ er, although intellectually outgunned, were nevertheless sustained by 
a tradiƟ onal cultural code and pracƟ cal insƟ ncts stemming from it and were numerical-
ly dominant, since the Eastern European socieƟ es had not been pulverized by Enlight-
enment culture since the 18th century as the Western socieƟ es had been. They had also 
been not subjected to the experiences of the breakthrough of cultural modernizaƟ on 
of the 1968 revoluƟ on. But having its intellectual elites dispersed and inƟ midated, they 
resorted to the only means of resistance available to them, which were oŌ en populist. 
The same reacƟ on has oŌ en been expressed by Muslims in Western Europe, even if for 
fundamentally diī erent reasons and in fact without the conceptual tools of reasoned 
argument which ChrisƟ anity has.

36 See on that for instance: R. J. Neuhaus, The Naked Public Square…; recently: C. L. Eisgruber, Religious 
Freedom and the ConsƟ tuƟ on, Cambridge 2007.

37 P. Manent, A World beyond PoliƟ cs?, Princeton 2006.
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The cultural war over the meaning of modernizaƟ on – including the most vital cul-
tural modernizaƟ on, its scope and pace, which has been visible in Eastern Europe aŌ er 
its inclusion in the European Union – was thus from the beginning biƩ er and engaged 
all sides. The problem does not want to go away, despite the fact that there are very of-
ten no clear-cut rules of argument exhibited in such discussions, with a total confusion 
of orders oŌ en present. On the part of the classicist camp the argument shows more 
in the way of insƟ ncts, oŌ en meshed with wrongly recognized issues, and thus some-
Ɵ mes wrong insƟ tuƟ onal soluƟ ons proposed. On the part of the liberal modernizers, 
however, the argument shows the zeal of ideologues knowing the course of history and 
the means how to get there, with a thinly hidden disdain on the part of the intellectual 
elites of this camp towards their own socieƟ es, whom they should supposedly serve. 
The recovery of tradiƟ on in Eastern Europe destroyed or crippled under communism 
was thus an urgent issue, especially so because the communist way of modernizaƟ on 
which was allegedly to make up for this destrucƟ on turned out to be a road to no-
where. It alienated even communist-friendly intellectuals, for whom communism was 
supposed to elevate their socieƟ es from backwardness, also cultural backwardness. 
This recovery of tradiƟ on and culture was long in the making, and referred to many 
currents in diī erent countries, someƟ mes taking quixoƟ c turns. The recovery of such 
tradiƟ ons oscillated mainly, though, around the concept of an open society as against 
the communist closed one, and the defense of human rights against communist abuses 
of power.

The most visible and infl uenƟ al language of resistance, however, especially in Po-
land, came from the most vocal revisionist intellectuals, the rebels in the communist 
camp, who used the language of liberal modernizers to a certain extent, operaƟ ng 
within the same conceptual Weltanschauung, dominant in culture, as their Western 
counterparts. They became a decisive part of the opposiƟ on, the former in general 
incapable of forming a viable counterpart to them for diī erent reasons. The post-re-
visionist opposiƟ on not only dominated the language but successfully monopolized 
channels of communicaƟ on with the dominant liberal-leŌ  intellectuals in the West, im-
posing on them their defi niƟ on of problems to be solved in Eastern Europe and defi n-
ing its tradiƟ onal cultures as a threat to the glorious future. Those former revisionists, 
now in general liberal-leŌ  intellectuals, wanted to recover only “good” – as defi ned by 
them – tradiƟ ons in Eastern Europe. Their intellectual opponents, arguing from other 
perspecƟ ves, language and tradiƟ ons were few, scaƩ ered, historically decimated by 
communist rule and alien to the Western elites in terms of language and anthropology, 
a case most blatantly visible during the so-called “Solidarity” revoluƟ on in Poland in 
1980–81. For such reasons the liberal, post-communist elites, employing terms such as 
“civil society”, “totalitarian” or “human rights”, were not only understood by insƟ nct by 
the Western liberal elites who mistrusted the rest of the opposiƟ on currents to com-
munism; they also dominated the discourse and the channels of communicaƟ ons with 
the West, including the monopolizaƟ on of language.

The debate over the state of Eastern Europe was mulƟ -faced and someƟ mes quix-
oƟ c, however. For instance, there was in the 1970s and the 1980s a mythical concept 
of cultural Middle Europe, visible in the wriƟ ngs of the Eastern European dissidents 
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and opposiƟ onists like Vaclav Havel, György Konrád or Adam Michnik. They dreamed 
about “anƟ -poliƟ cal poliƟ cs” as a means of resistance to the totalitarian regime, which 
seemed to compromise the Enlightenment reason for good, pushing its raƟ onalized 
logic into criminal absurdity during the communist way of modernizaƟ on. They came 
up with such ideas as “living in dignity” or “living in truth”, which sƟ ll referred to the 
tradiƟ onal concept of moral universality and in fact natural law language, even if sub-
consciously, which allowed some of them to recognize the Catholic Church in Poland as 
an ally in the fi ght for human rights, as was the case with the liberal-leŌ  Adam Michnik 
in his book The Church, the LeŌ  and Dialogue. Yet their stance was not confrontaƟ onal, 
oriented more towards civil disobedience, and had a more moral than poliƟ cal dimen-
sion. Such a stance was not only, as Vaclav Havel stated in the Ɵ tle of one of his most 
famous essays The Power of the Powerless, a means of retaining personal dignity un-
der communism. Communism could be characterized in the post-murderous Stalinist 
phase not so much by physical violence, which was not any more ubiquitous, but by 
mendacity permeaƟ ng all aspects of life, a form of a constant, symbolic, and psycho-
logical violence warping characters, resulƟ ng in a public, poliƟ cally correct language, 
which guaranteed ideological rule. In this sense, as Havel wrote, and as – from another 
angle – analyzed by Alain Besançon, the post-totalitarian system touched people at 
every step, but it did so with its ideological gloves on. This is why life in this system was 
so thoroughly permeated with hypocrisy and lies.

In such a system government by bureaucracy was called popular government, the 
working class was enslaved in the name of the working class, the complete degradaƟ on 
of the individual was in turn presented as his ulƟ mate liberaƟ on, the use of power to 
manipulate was called “the public control of power” and the arbitrary abuse of power 
was called “observing the legal code”, all that with the pretension of respecƟ ng human 
rights. In such a system repression of culture was defi ned as its development, the im-
perial expansion was universally presented as support for the oppressed, and military 
occupaƟ on was termed “fraternal assistance”. In addiƟ on, the exclusion of an indepen-
dent thought was jusƟ fi ed by the fact that it was unnecessary since the scienƟ fi c world 
view had already been discovered. The regime was capƟ ve to its own lies; that is why it 
had to falsify everything, the past, the present, the future and fi rst of all staƟ sƟ cs. The 
regime pretended to persecute no one, and to fear nothing, while at the same Ɵ me 
excluding any minimum of spiritual space so as not to allow any alternaƟ ve even to be 
suggested. That is why the Soviet-type communist modernizaƟ on seemed to compro-
mise any poliƟ cal means of a raƟ onal transformaƟ on of a society, coming out of the 
truly free fl ow of alternaƟ ve ideas. This was a radical criƟ que of the Enlightenment 
core idea, applied to Eastern European condiƟ ons under communism, an equivalent of 
the earlier manifesto of Theodore Adorno and Max Horkheimer, who applied it to the 
condiƟ ons of Western Europe in the aŌ ermath of the Second World War.

The discussion about anƟ -poliƟ cal poliƟ cs was thus a more universal reacƟ on than 
it seemed at the Ɵ me. It was a kind of escape from communism’s modernizaƟ on and 
submission, but was also an expression of a protest which also had its equivalent in 
the West, against the increasing submission to technocracy and modernity’s inhuman 
potenƟ al, of which communism was a part. In communism and in technocraƟ c capital-
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ism there was no room for “the freedom and disinterestedness tradiƟ onally thought 
to be the province of religious experience on the one hand and aestheƟ c experience 
on the other”, where a thinker, an arƟ st or a priest were consigned to the catacombs.38 
“I favor ‘anƟ -poliƟ cal poliƟ cs’”, remarked Vaclav Havel shortly aŌ er becoming president 
of Czechoslovakia and summarizing his earlier credo, “that is, poliƟ cs not as the tech-
nology of power and manipulaƟ on of cyberneƟ c rule over humans, or as the art of the 
useful, but poliƟ cs as pracƟ cal morality, as service to the truth, as essenƟ ally human 
and humanely measured care for our fellow humans. It is… an approach which, in this 
world, is extremely impracƟ cal and diĸ  cult to apply.”39

It is not a coincidence that such a movement against communism and against tech-
nocraƟ c, alienaƟ ng modernity began among the writers and arƟ sts. They were the 
fi rst to feel acutely this abandonment of the tradiƟ onal link between art and beauty, 
disinterestedness and moral anesthesia, a total cultural disaster. This cultural disaster 
was felt especially strongly under communism, because communism made a historical 
shortcut and decided to destroy all tradiƟ ons and insƟ tuƟ ons which stood in the way 
of modern society as it considered them to be necessary. But this mood was equally 
felt in the West. There was a diī erence, though. This cultural disaster, when beauty, 
metaphysics and contemplaƟ ve anthropological gravity was abandoned in modernity 
for technocraƟ c rules of behavior and a consumerist approach to life, including choice 
as a way of a moral fulfi llment, produced in the West a universal, total spirit of opposi-
Ɵ on on the part of art, the avant-garde’s project. This project transformed art, culture, 
in fact humaniƟ es as such into a purely debunking, negaƟ ve experience and enterprise, 
in which an arƟ st, a writer or a humanist was either a criƟ c or otherwise was not wor-
thy of respect. But the market in the West transformed this essenƟ ally modern spirit 
of rebellion against the technocraƟ c, bureaucraƟ c, consumerist society into another 
product of consumpƟ on, when a rebel became part of the establishment, and celebrity 
replaced aestheƟ c achievement rooted in existenƟ al gravity. Poseurs were nominated 
arƟ sts, and chutzpah turned out to be the best commodity in a culture when trans-
gression became a religion, when everything was possible and imaginable but nothing 
made sense any more, that is any existenƟ al gravity was absent.

This type of culture was easily accommodated by the rebellion of the 1960s with 
its noƟ on of “emancipaƟ on” and moral freedom of an autonomous “self” as the only 
way of realizing one’s life. TradiƟ onal culture, insƟ tuƟ ons, mores, and seƩ led ways of 
behavior were branded an enemy of true “self” and the cultural world became part of 
it, with art and literature becoming totally poliƟ cized. Art and culture became soldiers 
in a fi ght for good poliƟ cal causes which were in principle subversive, making art and 
culture, in a large respect, a propaganda tool of the poliƟ cal progressive causes. What 
was enƟ rely lost was not only the delight derived from culture and art, a sheer aesthet-
ic experience. As a consequence a tradiƟ onal, preeminent and fundamental feature of 
Western culture since anƟ quity was subverted and destroyed. Culture and art under-
stood reality then as a code to be deciphered, as an objecƟ ve reality in which a human 

38 R. Kimball, The End of Art, “First Things”, June/July 2008, p. 30.
39 In: R. Hughes, Culture and the Broken Polity, [in:] idem, Culture of Complaint, Oxford 1993, p. 29.
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being was at a loss. Man was looked upon as a creature who has to become, someone 
who really can be himself and understand himself only by acknowledging something 
that transcended him. In this sense aestheƟ cs, art, wriƟ ng was always subservient and 
serving an end which was bigger than art itself, although purely by arƟ sƟ c means. In 
short it was serving an innate metaphysical dimension of humanity, which religion was 
also doing by an enƟ rely diī erent and independent means. Such an art could be rebel-
lious, and oŌ en was. But it was a rebellion against idolatry of any insƟ tuƟ on, any idea, 
any arƟ fact in art or culture itself, which tried to make a defi niƟ on of this metaphysical 
dimension usurped for its own degraded, and also poliƟ cal, means.

But culture and art never understood its role as a rebellion against being as such, 
and never insƟ tuƟ onalized rebellion for the sake of a narcissisƟ c idolatry of the “self”, 
and its allegedly new road towards discovery of something authenƟ c. AuthenƟ city was 
now defi ned in the most primiƟ ve form as a rebellion against the metaphysical dimen-
sion of human existence, as a celebraƟ on of “me” against any constraints – insƟ tu-
Ɵ onal, conceptual, cultural – which by the very fact of their existence made the road 
to a full realizaƟ on of human life possible to discover. In this sense art, philosophy, lit-
erature, humaniƟ es in general – in short the very sources of culture – were “converted 
into instruments of terror… because these are no longer regarded, in good revoluƟ on-
ary logic, as disciplines and art forms, but as means of eradicaƟ ng all hitherto exisƟ ng 
images and concepts of man. The bomb and the bullet only hit human beings, they 
cannot abolish them as exemplars of existence; the word, when used deliberately not 
as logos [or art] but as anƟ -logos [or anƟ -art], is able to shame them into self-denial, 
self-aboliƟ on. In this sense, any fashionable modern doctrines are revoluƟ onary, they 
deny man as a subject: they isolate him in a meaningless world, so that he is forced to 
give up the axis of his being. Psychoanalysis, marxism, existenƟ alism, structuralism, 
either reduce man to elements in which he cannot recognize himself, towards which 
his sense of self, his consciousness, can build no bridges, or diminish man unƟ l he is 
dissolved in a structure, independent of him, overwhelming him”.40

This entrance into anƟ -art, anƟ -logos, anƟ -metaphysics of modern art and siding 
totally with “opposiƟ on”, “rebellion”, “emancipaƟ on” of the “self” was not done in iso-
laƟ on. Modernist art was born when the religious Weltanschauung collapsed and, as 
the fi rst real modernist arƟ st, Wassily Kandinsky remarked in 1913, “the province of 
art and the province of nature thus became more and more widely separated, unƟ l 
I was able to experience both as completely independent realms… the whole night-
mare of the materialisƟ c aƫ  tude, which has turned the life of the universe into an 
evil, purposeless game, is not yet over. The awakening soul is sƟ ll deeply under the 
infl uence of this nightmare” in the post-Darwinian, post-Marxian, post-Nietzschean 
and post-Freudian world”.41 The fi rst part of the Kandinsky statement is a perfect, if 
probably unconscious, expression of the defi niƟ on of modernity formulated already 

40 T. Molnar, The Counter-RevoluƟ on, New York 1969; B. Miner, Concise ConservaƟ ve Encyclopedia, 
New York 1996, p. 161–162.

41 W. Kandinsky, On the Spiritual in Art, [in:] H. Kramer, The Triumph of Modernism: The Art World, 
1987–2005, Chicago 2006, p. 5, 8.
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by Machiavelli. Machiavelli subverted the very idea of nature, unequivocally reject-
ing it. Nature was just a pure speculaƟ ve obstacle to clear-cut thinking, it consƟ tuted 
a nonhuman standard. Its uƟ lity for human aspiraƟ ons was none.42

This situaƟ on put the arƟ st, writer or philosopher in a spiritual nightmare, and the 
quesƟ on was asked what was to take the place of this failed world. Responses were as 
nervous as they were hysterical. For instance art as an abstracƟ on of the unrestrained 
arƟ st’s soul, art as a joke in Duchamp’s work, art as religion for the art’s sake. The same 
applied to culture as such, but all such aƩ empts treated art and culture as in fact use-
less, which made them choose a new master. Before, the master was a metaphysical di-
mension in a dynamic tension with insƟ tuƟ ons which allegedly represented it; now the 
master was poliƟ cs and the progressive cause of transforming this unjust, horrid world. 
Before long art and culture became slaves to a world which gave no vantage point of 
independence. Rebellion, and fi nally castrated rebellion, made of culture and art in 
general a pasƟ me no diī erent than football or tart, and subjected them to sheer forces 
of choice and consumpƟ on. Culture and art ceased to be serious, since they lost any 
reason why they should exist at all, apart from a markeƟ ng and marketed commodity. 
The loss of this mission of translaƟ ng human beings’ existence into a verƟ cal dimension 
which transcends them, killed culture as such, depriving it of any moral gravity, turning 
it solely into a commodity in a market and poliƟ cal causes.

The arƟ sts in Eastern Europe did not feel this way, because they had a sense of 
gravitas and a very clear moral dilemma of being deprived of any means of voicing their 
ideas in the condiƟ ons of freedom. The issue was freedom against the real totalitarian 
power which used the means of this power directly and mercilessly to destroy tradiƟ on, 
insƟ tuƟ ons, and morality as such. It was modernity executed by force, compressed in 
Ɵ me, according to a preconceived ideology. But fi rst of all, as Alexander Solzhenitsyn 
stated, it was power against truth, but in a much deeper way than an immediate poliƟ -
cal lie. The communist lie was a metaphysical lie. At the same Ɵ me, since it was so bla-
tant and since, on the other hand, tradiƟ onal culture, including ChrisƟ anity, was strong 
and alien to communist ideology in Eastern Europe, the communists had to portray 
such a tradiƟ onal culture as an evil which had to be baƩ led at every conceivable level. 
AnƟ -poliƟ cs in such a case seemed to be a preƩ y viable opƟ on, a restoraƟ on of moral 
gravitas which seemed to be not only disregarded by indiī erence, as was the case in 
the West, but baƩ led head on. The clarity of moral vision in such a situaƟ on was visible, 
and arƟ sts, as well as the Catholic Church, turned out to be natural representaƟ ves of 
society as subsƟ tuƟ ons of normal poliƟ cs, occupying this enviable posiƟ on of being 
the leaders of the people, defi ning for them a clear moral vision which was listened to. 
Nowhere else was this posiƟ on of arƟ st so high, and the posiƟ on of the Catholic Church 
so strong, as under communism in its late stages.43

42 T. V. McAllister, Revolt Against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin and the Search for a Post-liberal 
Order, Lawrence 1995, p. 31.

43 Very few refused to accept this posiƟ on, for instance Milan Kundera who, with his The Unbearable 
Lightness of Being considered the dilemmas of moral gravity under communism to be transitory and 
inconsequenƟ al. The Unbearable Lightness of Being was the fi rst postmodernist tract of personal 
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The idea of anƟ -poliƟ cal poliƟ cs was thus more a way of gaining ground in the con-
diƟ ons where poliƟ cs seemed to be compromised in Eastern Europe, and increasingly 
so in the West. This was a belief in the primacy of ethics over poliƟ cs; freedom was 
a kind of a moral idea, which could dispense of insƟ tuƟ ons, coercion, any oppression. 
In the wake of the 1968 revoluƟ ons in the West this theme neatly dovetailed with the 
revolt against any authoritarianism and “oppression”. The diī erence was that the new 
revoluƟ on of 1968 aimed mainly at the personal liberaƟ on and self-fulfi llment of an 
autonomous “self”, when the Eastern European anƟ -communist opposiƟ on aimed, in 
general, at the primacy of the universal ethical norms and in fact at the restoraƟ on of 
a universal culture. The primacy of ethics over insƟ tuƟ onal soluƟ ons was understand-
able in condiƟ ons where no legal poliƟ cal acƟ on was possible, the only weapon avail-
able against the totalitarian order. But this approach to poliƟ cs, being a search for the 
lost tradiƟ on to be salvaged from the ruin of the once alive part of the conƟ nent, also 
had unintended consequences. This was an inability to think about poliƟ cs as a maƩ er 
of confl ict, fricƟ on of ideas, as a fi ght for a modern state without which there was no 
way any civilized life was to be established. Vaclav Havel’s idea that the alternaƟ ve polis 
of the dissidents would provide the foundaƟ on of a new post-communist countries was 
naïve, let alone Solzhenitsyn’s idea that somehow post-Soviet Russia would produce 
anything superior to materialisƟ c America.44

As a consequence, aŌ er 1989 this search for the lost tradiƟ on was considered by 
the liberal-leŌ  elites to be dangerous. The anƟ -poliƟ cs discussion in terms of the bad 
totalitarian government vs. the good moral society turned out to be an ill-conceived 
dichotomy, which leŌ  mainly liberal-leŌ  intellectuals defi ning the transiƟ on to the new 
liberal-democraƟ c system, not well equipped to deal with confl ict, clash of interests 
and diī erent concepƟ ons of the poliƟ cal order and social policy. The discussion took 
especially dramaƟ c turns as the naƟ ons of Eastern Europe grasped for diī erent strands 
of their cultural and symbolic tradiƟ ons. The major problem, of course, was the fact 
that the only opposiƟ on to communist rule was the intellectual opposiƟ on, in large 
part of revisionist rebellion against communism from inside, and such intellectuals, sƟ ll 
clinging to the images of an ideal order, were a substanƟ al part of the transformaƟ on 
movements. They were by character anƟ -poliƟ cal, and considered poliƟ cs a danger-
ous game to be suppressed, not realizing that the strong state required stark poliƟ -
cal choices and an ability to juggle diī erent pressures. In addiƟ on, they came to the 

redempƟ on in communism not through ethics, but through personal license. The enemy, roughly 
speaking, was the same, the means to be applied diī erent. Norman Podhoretz thinks that Kundera 
was immoral and he was right, but his defi niƟ on of modernity, also under communism, was prob-
ably closer to the truth than Solzhenitsyn’s or Michnik’s deliberaƟ ons of a deeper sense of moral 
fi ght. See: N. Podhoretz, An Open LeƩ er to Milan Kundera, [in:] The Norman Podhoretz Reader, ed. 
T. L. Jeī ers, New York 2004, p. 228–239.

44 See on this: P. A. Lawler, Havel’s Postmodern View of Man in the Cosmos, “PerspecƟ ves on PoliƟ cal 
Science” 1997, No. 26; idem, The Dissident CriƟ cism of America, [in:] The American Experiment, 
ed. P. A. Lawler, R. M. Schaefer, Lanham 1994; as for Solzhenitsyn’s views see: Harvard Address in 
1978, [in:] The Solzhenitsyn Reader: New and EssenƟ al WriƟ ngs. 1947–2005, ed. E. E. Ericson Jr., 
D. J. Mahoney, Delaware 2006, p. 561–576.
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conclusion that this transiƟ on from communism to liberal democracy was essenƟ ally 
tantamount to social and economic administraƟ on. The liberal-leŌ  intellectuals fi t here 
perfectly both the anƟ -poliƟ cal middle class ethos of entrepreneurs and the European 
Union, soon to be open to Eastern Europe, where poliƟ cs slowly began to resemble 
a deŌ  management of problems by bureaucraƟ c elites and experts with ciƟ zens shoved 
aside. No wonder, then, that the new Eastern European elites both brought on this anƟ -
poliƟ cal ethos and, desperately keen to modernize their countries, began, aŌ er joining 
the EU, to treat the Western bureaucraƟ c and media elites, pracƟ cing post-poliƟ cal 
poliƟ cs, as their natural allies against their potenƟ ally dangerous socieƟ es grappling for 
the recovery of tradiƟ ons.

This situaƟ on of monopolizing a language and policies, according to such logic, 
could not last forever and portended trouble. It disregarded the existence of a strong 
state and vibrant poliƟ cs as the only means to reassert, in the new condiƟ ons, the par-
Ɵ cular idenƟ Ɵ es and cultures of naƟ ons in Eastern Europe, but also precluded the very 
discussion about the pace and shape of modernizaƟ on, the only way the new dramaƟ c 
problems to be decided aŌ er the fall of communism could be contained there within 
civilized boundaries. In other words, the liberal-leŌ  dominant intellectuals in Eastern 
Europe wanted to deliver their socieƟ es fi rst to the new Promised Land without con-
fl ict, before this confl ict could reassert itself in the condiƟ ons of post-poliƟ cal European 
Union, thus, in the cultural condiƟ ons of radical individualism, the middle-class values 
and administraƟ on subsƟ tuted for poliƟ cs. The West had two hundred years for this 
type of poliƟ cs to emerge, Eastern Europe had several years. This could produce either 
an explosion or a modernizaƟ on by blatant, postcolonial imitaƟ on, with a deŌ  change 
of language, educaƟ on and media culture, with demonizaƟ on of poliƟ cal process and 
confl ict as anƟ -liberal and European. This approach was also connected with the socio-
logical theory, dominant since the 1950s, and slowly ending, of modernizaƟ on as an 
ironclad determinist process.

Liberalism vs. conservatism in Europe

For the radical modernizers, therefore, democracy was not only understood as a po-
liƟ cal order, but as a desired and expected state of society, culture and individual ex-
istence in general. From the perspecƟ ve of such a cultural model the new countries 
of Eastern Europe were not only poliƟ cally inferior, they were also crippled by an ad-
diƟ onal shortcoming, the very fact of the communist regime’s “freezing” of tradiƟ onal 
cultures and insƟ tuƟ ons which were at the same Ɵ me considered the real basƟ ons 
of resistance against communism, for instance the tradiƟ onal family or the Catholic 
Church. From the post-1960s Western perspecƟ ve such insƟ tuƟ ons were considered 
an anachronism, to be quickly shaped into their proper role in the new liberal society. 
This tradiƟ onal mode of culture and insƟ tuƟ ons could not thus be treated, as it was 
thought in the new post-communist reality, as an asset to be recovered, reinvigorated 
and used for the general recovery of free socieƟ es and states, the natural basis of the 
organic civil society.
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They were defi ned, from the liberal-leŌ  Western perspecƟ ve and the Eastern Euro-
pean post-colonial elites which supported it, as obstacles to the successful moderniza-
Ɵ on of Eastern Europe along the Western road. Not only was the tradiƟ onal poliƟ cal 
sphere radically “liberated”, the goal immediately achieved, but also “repressive” social 
relaƟ ons were to be radically overhauled. Family relaƟ ons, relaƟ ons between men and 
women, parents and children, defi niƟ on of the family, legiƟ mate and non-legiƟ mate 
authority of the Catholic Church, “good” and “bad” civil society, insƟ tuƟ ons’ defi ni-
Ɵ on of normality which, arbitrarily imposed by the “oppressive” tradiƟ onal culture, 
was to be destroyed. There was at the same Ɵ me to be an enƟ re public inclusion of all 
minoriƟ es’ mores, with public educaƟ on treated as a means of this new formaƟ on of 
consciousness. Culture in general was to be subject to thorough revision. This new po-
liƟ cal-cultural “religion” was a poliƟ cally correct language of the media and dominant 
culture and treated the cultures of Eastern Europe as a “problem”, when a large part 
of the Eastern European socieƟ es looked at their cultures as a blessing, which helped 
them survive the subjugaƟ on. At the real front line, a fundamental culture war was 
brewing, where on the one side were the dominant liberal elites of the West together 
with the liberal modernizing elites of Eastern Europe, including the post-communist 
elites, and on the other the majoriƟ es of Eastern European socieƟ es. The post-colonial 
paƩ ern of integraƟ on of Eastern Europe into the exisƟ ng European Union, with the 
elites of both making an alliance against the “naƟ ves”, began to emerge.

In such a perspecƟ ve there were thus three formal freedoms to be won as a pack-
age of this liberal modernizaƟ on of Eastern Europe. The fi rst was poliƟ cal, the formal 
restoraƟ on of democracy with free elecƟ ons, insƟ tuƟ ons, consƟ tuƟ ons, separaƟ on of 
powers, independent judiciary, poliƟ cal parƟ es, pluralisƟ c press, or freedom of associa-
Ɵ on and speech. The second was economic, restoraƟ on of a free market, part of the 
economic modernizaƟ on aŌ er the ravages of communist rule and the earlier underde-
velopment of Eastern Europe. The third was socio-cultural, the pracƟ cal execuƟ on of 
the liberal-leŌ  paradigm of “private is poliƟ cal”, the baƩ le cry of the “emancipaƟ on” 
movements of the 1960s. The European project has been, poliƟ cally, economically but 
also culturally, symbolically speaking, shaped by the elites of the 1968 generaƟ on. This 
liberal-leŌ  generaƟ on has successfully redefi ned the tradiƟ onal cultural code of Eu-
rope and also the terms of modernizaƟ on. The biƩ er discussions about reference to 
ChrisƟ anity in the preamble of the fi rst version of the ConsƟ tuƟ onal Treaty in 2005 was 
just one example of this. A patronizing, ignorant and condescending condemnaƟ on by 
the European liberal elites, aided by the monopolized channels of informaƟ on of the 
Eastern European liberal elites, towards some of the East-Central European countries 
for their allegedly widespread prevalence of “racism, xenophobia and homophobia”, 
was another. Cultural diī erences have been considered by the liberal-leŌ  elites both in 
the “old” and the “new” Europe as a problem to be quickly removed, in the tradiƟ on of 
the post-colonial ruling class, rather than a tribute to diversity and freedom of common 
Europe of naƟ ons with diī erent tradiƟ ons.

This visible cultural riŌ  between the two parts of the European conƟ nent signifi ed 
yet deeper diī erences. Culture became the fi eld of a biƩ er fi ght about idenƟ ty. The 
new, post-1960s anthropology was based on an autonomous moral individual, a carrier 
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of rights, increasingly defi ned by his subjecƟ ve will against community and culture. As 
a consequence legiƟ mate power relaƟ ons were defi ned in the broadest possible terms, 
and democracy was understood as equality of moral claims. Choice was the king, de-
mocracy and freedom were its instrument. Moral freedom completed this project of 
total democraƟ zaƟ on which began with Kant and Rousseau and moved to a new phase 
of post-metaphysical, postmodernist type of poliƟ cs. All philosophy became poliƟ cs, 
because poliƟ cs and meaning of life became the free moral choice of an unencumbered 
self. Man was liberated from all Ɵ es and authoriƟ es, all metaphysical concepts, all loyal-
Ɵ es and all loves but himself. As Frederick Nietzsche stated a long Ɵ me ago, “we burned 
the ships and there is no going back”. Such a state of society and culture increasingly 
began to become a reality in the West with insƟ tuƟ ons devised to accommodate this 
change, which took a generaƟ on. Such an approach prevents as a consequence the for-
maƟ on of any lasƟ ng human Ɵ es, liquidates even Enlightenment reason as oppressive 
and wants it removed as a tool of authoritarian cultural construct. It creates a society 
operated by the will of an individual, destroying any vesƟ ge of authority and insƟ tu-
Ɵ on which might portend a rise of a new oppression. All three models of “liberaƟ on”, 
claimed liberal radicals, were thus to be implemented in Eastern Europe at once, as 
a precondiƟ on of real modernizaƟ on and a condiƟ on of a successful catching-up with 
the West, as represented by a conceptually, allegedly “closed” European Union.

The approach to the rule of law was here also symptomaƟ c. The radicals essenƟ ally 
agreed that technical and organizaƟ onal modernizaƟ on was taken for granted by ev-
eryone. But such a stance did not exclude – it could not – a discussion of what in fact 
the essence of the community as such was and should be. And here the real confl ict 
began. The radicals considered a return or conƟ nuaƟ on of tradiƟ onal images about the 
community, of the essenƟ ally pre-communist order, as a problem; the classicists, as 
organicists, did not see any problem with that. The laƩ er knew that tradiƟ onal mores 
can and should evolve, but not necessarily according to the images of the liberal-leŌ  
ideologues. Thus as one Polish publicist wrote – belonging to the liberal leŌ , of the 
New LeŌ -radical feminist type – for the classicists, or the Right in Poland (whatever 
this meant) the quesƟ on of idenƟ fy was to be leŌ  to itself, without “driving people 
crazy with any project… let us stay with our inconsequence, hypocrisy, mulƟ plicity of 
posiƟ ons. But it is high Ɵ me that the Poles should be induced to self-defi niƟ on, to 
ask quesƟ ons about who we really are and in which direcƟ on our cultural posiƟ on 
pushes us. This is a diĸ  cult quesƟ on because the division between modern Poland 
and tradiƟ onal Poland does not divide the society, but cuts through every person. Our 
tradiƟ onal part somehow coexists with the modern part, and the former has a repre-
sentaƟ on in the media and in poliƟ cs, is visible in the public sphere and supported by 
the state – for instance by religious classes at school. The second has a support mainly 
in the free market. Both demand fulfi llment, that is why we go in the morning to church 
and in the evening we switch serials about lesbians and gays or pornographic fi lms. 
Because the modern needs are fulfi lled by the market, we can somehow funcƟ on this 
way. But a lack of self-expression exhibiƟ ng themselves in discussions about philoso-
phy of life in the long run is dangerous… market individualism will not do. I would like… 
to have a detailed sociological portrait of the Poles… then poliƟ cs would relate to this 
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properly recognized and self-conscious-society, and not to any ideological constructs. 
Because today the naƟ on or society are such ideological constructs… In the majority 
of the Western states a consensus on the side of modernity is being forged: open to 
compromises and other life choices. That is, diī erent “others” are included, as are the 
state facilitates, for instance the legal regulaƟ ons concerning homosexual unions. We 
constantly achieve consensus on the side of the tradiƟ on. This pushes us away from 
modernizaƟ on and from Europe. As for Poland it is normal here; as for Europe and the 
world, quite strange”.45

This statement can be treated as a typical example of modernizers of the liberal-leŌ  
radical camp, stated in opaque Orwellian language. First of all it puts an enemy in the 
dock of falsely construed alternaƟ ve posiƟ ons. The Polish modernity, which tries to 
grapple with the tradiƟ on and real modernity which should be emulated. No choice, 
no shades here. Dunin did not noƟ ce, for instance, a fascinaƟ ng discussion about Polish 
republicanism which may consƟ tute a signifi cant contribuƟ on to the European market 
of ideas.46 Second, her posiƟ on assumes that there exists one set, textbook model of 
“European” cultural modernizaƟ on, towards which Poland and Eastern Europe must 
go – in other words, that there is an iron law of modernizaƟ on and Europe has fi nally 
recognized it. She is right in a sense that this model does indeed exist and is composed 
mainly of the liberal-leŌ  image of how the new Europe should look. But this model is 
not only contested, it is also in many parts considered to be dysfuncƟ onal and in need 
of revision. Third, she portrays extremely controversial issues, for instance the rights of 
homosexuals, as human rights and not as social rights: for instance as far as so-called 
“homosexual marriages” are concerned, the proponents have a duty to give reasons 
why they should be granted, something which is so far done solely on the basis of 
a new anthropology taken for granted as a fact of life of all, and delegiƟ mizing other 
points of view. In Europe this is a controversial and contested issue too. She also treats 
the Charter of Fundamental Rights as a point of reference for a true European – a docu-
ment not only poorly wriƩ en, but containing mainly values of the cultural liberal leŌ  
put forth as universal values. Something which has to be argued is portrayed as seƩ led, 
and in comparison with that fact, Polish or Eastern European disƟ ncƟ veness is consid-
ered illegiƟ mate and in need of constant revision.

It is thus safe to conclude that such an unrefl exive liberal modernizaƟ on in Eastern 
Europe aŌ er 1989, which has been dominant, has been based on many ideological 
premises, hidden complexes of superiority on the part of Western elites, and com-
plexes of inferiority on the part of the liberal Eastern European elites. For this reason it 
subverted, rather than aided, the great task of the unifi caƟ on of the whole conƟ nent as 
a sphere of free people and naƟ ons. This has been so since it has threatened the very 
idenƟ ty of these new naƟ ons of Eastern Europe, included in the European Union. They 
were simply told that to become full, authenƟ c Europeans they had to cease fi rst to be 
themselves, as a precondiƟ on of their success as a civilizaƟ on.

45 K. Dunin, Dziwaczna Polska, “Europa”, 31.05.2008, p. 19.
46 See on that: eadem, Rzecz niezwykųa, Kraków 2007, esp. “Preliminaria”, p. 13–43; M. Kornat, 

Rzecz pospolita przedrozbiorowa i rozbiory jako doƑwiadczenie europejskie; E. Opaliŷski, Obywatel 
i paŷstwo, “PrzeglČd Polityczny” 2004, No. 67–68, p. 104–112.
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Wizy amerykaÍskie dla Polaków – fakty i mity

JuǏ przeszųo od 20 lat w stosunkach Polski ze Stanami Zjednoczonymi jak mantra wraca 
problem wiz amerykaŷskich dla obywateli polskich. RodzČ siħ mity potħgowane przez 
krzykliwe tytuųy tabloidów, narastajČ naiwne nadzieje i caųkiem faųszywe oczekiwania. 
Jedna sprawa, która nie budzi wČtpliwoƑci, to fakt asymetrii – od 1990 r. Amerykanin 
przybywajČcy do Polski, na mocy jednostronnej decyzji rzČdu polskiego nie potrzebuje 
wizy, pieczħđ StraǏy Granicznej RP umoǏliwia mu pobyt 90-dniowy, o ile ma on cha-
rakter turystyczny. Nie ponosi teǏ Ǐadnej opųaty. Natomiast czħsto bywa, Ǐe obywatele 
polscy w celu uzyskania wizy amerykaŷskiej przechodzČ przez swoisty tor przeszkód. 
Sytuacja ta ulegaųa czasami pogorszeniu lub poprawie, podobnie jak opųata wizowa, 
wynoszČca w zųotówkach równowartoƑđ ok. 100 dolarów – wiħcej lub mniej: w zaleǏ-
noƑci od kursu wahaŷ waluty amerykaŷskiej. W przeszųoƑci, do roku 1989, zasadČ byųo, 
Ǐe wizħ amerykaŷskČ Polak mógų otrzymađ ųatwiej, trudno byųo natomiast o paszport. 
Dzisiaj jest odwrotnie.

Od poųowy lat 90. sprawa ewentualnego, niemal mitycznego „zniesienia wiz”, sta-
ųa siħ jednym z elementów rozmów na najwyǏszym szczeblu (prezydent, premier, mi-
nistrowie spraw zagranicznych). Po 2003 r. i wsparciu ataku amerykaŷskiego na Irak 
i Afganistan, w polskiej opinii publicznej zaczħųa krČǏyđ naiwna i nieprawdziwa teza, 
Ǐe wizy do USA „bħdČ zniesione”, a nawet, Ǐe „bħdzie ruch bezwizowy jak do paŷstw 
Unii”. Takie twierdzenia wynikaųy gųównie z niewiedzy i bųħdnego z gruntu przekonania, 
Ǐe Polska, jako dųugoletni wierny sojusznik USA, bħdzie – bo musi byđ – specjalnie trak-
towana. Wyrazem tego specjalnego podejƑcia miaųy byđ wųaƑnie uųatwienia wizowe czy 
nawet likwidacja wiz w ogóle, co jest juǏ zupeųnym nonsensem.

Czym naprawdħ jest wiza? Jest to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy 
lub pobyt na terenie obcego paŷstwa, wystawiane cudzoziemcom przez przedstawi-
cielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tego paŷstwa. W niektórych wy-
padkach wiza moǏe byđ teǏ uzyskana na przejƑciach granicznych. Wiza ma zazwyczaj 
postađ naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróǏy, moǏe teǏ 
mieđ postađ stempla lub wpisu1.

1 www.wikipedia.org./wiki/Wiza (17.10.2010).
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To, czy w podróǏy do konkretnego paŷstwa potrzebna jest wiza, zaleǏy od indy-
widualnych umów miħdzynarodowych miħdzy konkretnymi krajami lub organizacjami 
miħdzynarodowymi (takimi jak Unia Europejska) i ma charakter czħƑciowy (nie jest 
ustalane bezwarunkowo i bezterminowo). Umowy o ruchu bezwizowym zazwyczaj sČ 
dwustronne, jednak zdarzajČ siħ równieǏ umowy jednostronne, co oznacza, Ǐe np. oby-
watele jednego kraju mogČ wjeǏdǏađ do drugiego bez wizy, a obywatele tego drugiego, 
aby wjechađ do pierwszego, muszČ posiadađ wizħ. Przykųadem tego sČ wųaƑnie Stany 
Zjednoczone, których obywatele mogČ do wielu krajów (w tym i do Polski) wjeǏdǏađ 
bez wizy, a obywatele Polski, aby wjechađ do Stanów Zjednoczonych, muszČ uprzednio 
uzyskađ wizħ do tego kraju. Przeciwnym przykųadem jest np. Tunezja, która w sierpniu 
2009 r. uchyliųa jednostronnie obowiČzek wizowy wobec obywateli Polski, podczas gdy 
obywatele Tunezji chcČcy odwiedziđ Polskħ, nadal muszČ posiadađ odpowiedniČ wizħ2.

Ruch bezwizowy wystħpuje w zasadzie miħdzy krajami zwiČzanymi ze sobČ w jakiƑ 
sposób politycznie, gospodarczo lub militarnie, jakkolwiek sČ od tego liczne wyjČtki. SČ 
teǏ nieliczne kraje, które na podstawie wųasnego prawa imigracyjnego zniosųy obowiČ-
zek wizowy dla obywateli wszystkich krajów Ƒwiata (zwykle sČ to maųe paŷstwa wy-
spiarskie, ǏyjČce gųównie z turystyki). Informacje na temat obowiČzku wizowego moǏna 
uzyskađ w przedstawicielstwie dyplomatycznym danego paŷstwa i dane takie powinny 
byđ ogólnie dostħpne.

Wiza wydana przez ambasadħ lub konsulat danego kraju zazwyczaj nie gwarantuje 
bezwarunkowego wjazdu jej posiadacza do tego kraju. Wiza moǏe równieǏ w kaǏdej 
chwili zostađ anulowana lub uniewaǏniona. OsobliwoƑciČ systemu amerykaŷskiego, za-
czerpniħtego zresztČ z wzorów i pragmatyki brytyjskiej, jest fakt, Ǐe jedynČ najwyǏszČ 
i bezapelacyjnČ decyzjħ wizowČ o wpuszczeniu lub niewpuszczeniu do jednego z tych 
krajów podejmowaų samodzielnie i autonomicznie urzħdnik imigracyjny na granicy. Od 
jego decyzji nie byųo – i nie ma – odwoųania. A zatem wiza amerykaŷska gwarantuje 
jej posiadaczowi tylko to, Ǐe moǏe stawiđ siħ do kontroli granicznej. Problemy wizowe 
sČ teǏ potħgowane przez przestarzaųČ, posiadajČcČ wiele luk, chociaǏ wiele razy no-
welizowanČ, ustawħ o obywatelstwie polskim z 1962 r. Dochodzi do tego, Ǐe Polak, 
który ma waǏny paszport polski i amerykaŷski, po przyjeǍdzie do Polski okazuje tylko 
paszport polski i w czasie pobytu nie podlega Ǐadnym ograniczeniom. Natomiast wy-
jeǏdǏajČc, paszport amerykaŷski okazuje przy kontroli biletowej, a chwilħ póǍniej przy 
kontroli granicznej okazuje paszport polski. Przy kontroli biletowej trzeba bowiem oka-
zađ paszport polski z wizČ USA lub paszport amerykaŷski, a przy kontroli granicznej 
lepiej pokazađ paszport polski, jeƑli pobyt trwaų dųuǏej niǏ 3 miesiČce. Natomiast przy 
kontroli przyjazdowej w USA warto okazađ znowu paszport amerykaŷski, gdyǏ kontrola 
jest szybsza i sprawniejsza.

To zawsze wywoųywaųo zdziwienie i protesty w sytuacji, gdy przybysza odprawiano 
najbliǏszym rejsem z powrotem do kraju wyjazdu lub kraju trzeciego. Opinia publiczna 
nie rozumiaųa – i dalej sųabo rozumie – Ǐe spotkanie z amerykaŷskim urzħdnikiem na 
granicy jest decydujČce i rodzi daleko idČce skutki prawne. Warto pamiħtađ, Ǐe odmo-
wa wpuszczenia na terytorium USA wynika z bardzo wielu kazuistycznie okreƑlonych 
powodów. NajwaǏniejsze z nich to:

2 Ibidem.
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– podawanie we wniosku wizowym nieprawdziwych informacji o sobie, swojej sytua-
cji Ǐyciowej i osobistej itp.,

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ USA byųa karana za przestħpstwo(a) kryminalne lub to-
czy siħ przeciwko niej postħpowanie karne w sČdzie (nie obowiČzuje zasada uznania 
tylko prawomocnego skazania),

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ moǏe zagraǏađ bezpieczeŷstwu USA, jego obywatelom 
i mieszkaŷcom,

– osoba chcČca wjechađ do USA trudniųa siħ lub trudni przemytem towarów, których 
wwóz jest zabroniony,

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ nie potrafi  przedstawiđ wystarczajČco silnych zwiČzków 
ze swoim krajem zamieszkania (np. brak meldunku),

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ zamierza wyjechađ do USA w celach innych niǏ zezwala 
na to okreƑlona wiza (np. posiadajČc wizħ turystycznČ, zamierza pracowađ lub za-
mieszkađ nielegalnie poprzez nielegalne przedųuǏenie sobie pobytu),

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ do USA nie potrafi  jasno okreƑliđ celu swojej podróǏy 
albo przepisy imigracyjne nie przewidujČ wydania wizy do wjazdu w deklarowanym 
celu,

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ nie jest wystarczajČco przygotowana do rozpoczħcia 
podróǏy (nie posiada biletów na podróǏ i zakwaterowania),

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenia 
podróǏy) waǏnego w USA i waǏnego na czas pobytu,

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ nie posiada waǏnych szczepieŷ, wymaganych przy wjeǍ-
dzie do USA (o ile sČ wymagane),

– osoba ubiegajČca siħ o wizħ nie posiada dobrego, moralnego charakteru,
– osoba ubiegajČca siħ o wizħ USA otrzymaųa juǏ wczeƑniej odmowħ lub odmowy wy-

dania wizy i nie potrafi  udokumentowađ, Ǐe wczeƑniejsze powody odmowy ustaųy,
– osoba ubiegajČca siħ o wizħ jest obywatelem kraju majČcego bardzo sųabe lub Ǐad-

ne zwiČzki z USA,
– osoba ubiegajČca siħ o wizħ jest chora na chorobħ zakaǍnČ, np. gruǍlicħ, syfi lis, 

AIDS,
– osoba ubiegajČca siħ o wizħ naruszyųa uprzednio przepisy wizowe/imigracyjne 

USA,
– paszport osoby ubiegajČcej siħ o wizħ wkrótce straci waǏnoƑđ,
– osoba ubiegajČca siħ o wizħ nie wykorzystaųa wczeƑniej wydanej wizy do USA bez 

waǏnych powodów,
– sČ inne powody wymienione w przepisach imigracyjnych lub uznane przez urzħdni-

ka imigracyjnego kraju docelowego za wystarczajČcČ podstawħ do odmowy wyda-
nia wizy3.
Czy zatem marzenia Polaków o mitycznym ruchu bezwizowym do USA sČ uzasadnio-

ne? W ostatnich latach przywileje uzyskiwania wiz uproszczonych uzyskaųa wiħkszoƑđ 
paŷstw europejskich. Obywatele Europy Zachodniej od dawna korzystali z tego przywi-
leju. Czy jest to jednak korzystne? Obecna sytuacja jest taka, Ǐe jeǏeli obywatel polski 
uzyska wizħ turystycznČ klasy „B”, to na mocy decyzji urzħdnika imigracyjnego, moǏe 

3 Dane za: Home Security Dept., ImigraƟ on Handbook, Washington D.C. 2009.
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przebywađ legalnie w USA maksymalnie 180 dni. Wiza uzyskana w trybie uproszczonym 
gwarantuje tylko 90-dniowy pobyt i tak samo wymaga wypeųnienia prostego, ale niety-
powego formularza wjazdowego i formularza odprawy celnej, z czym czħƑđ podróǏnych 
nadal sobie nie radzi, powodujČc kolejki i opóǍnienia przy odprawie granicznej.

Istnieje teǏ tzw. wiza elektroniczna. System wiz elektronicznych posiadajČ Stany 
Zjednoczone w ramach systemu ESTA, obejmujČcego kraje objħte programem ruchu 
bezwizowego „Visa Waiver Program”, a takǏe Australia – w ramach ETA oraz (dla kra-
jów Unii Europejskiej) eVisitor. Australijskim systemem eVisitor objħta jest równieǏ 
Polska. CharakterystycznČ cechČ wiz elektronicznych jest to, Ǐe otrzymuje siħ je w pro-
sty i szybki sposób po wypeųnieniu odpowiedniego formularza na specjalnej stronie 
internetowej.

Wiza elektroniczna jest pewnČ formČ ruchu bezwizowego (chociaǏ Australia, 
w przeciwieŷstwie do Stanów Zjednoczonych, wciČǏ nazywa swój system ETA i eVisitor 
„wizČ”) i stanowi jedynie koniecznoƑđ uzyskania specjalnego, elektronicznego zezwole-
nia na wjazd i pobyt przez okreƑlony czas w danym kraju. Zezwolenie takie uzyskuje siħ 
przez Internet zazwyczaj w ciČgu kilku sekund (czasem kilku minut) od chwili wysųania 
odpowiedniego formularza znajdujČcego siħ na okreƑlonej stronie internetowej. Wnio-
sek lub formularz o zezwolenie na pobyt, w zaleǏnoƑci od kraju, wypeųnia siħ na 2–3 dni 
przed planowanČ podróǏČ. Potwierdzenie uzyskania zezwolenia na pobyt otrzymuje siħ 
pocztČ elektronicznČ. Zalecane jest jego wydrukowanie i zabranie ze sobČ w podróǏ do 
kraju docelowego, w celu ewentualnego okazania go urzħdnikowi imigracyjnemu na 
granicy danego kraju4.

Obecnie wygodnČ i coraz szerzej stosowanČ praktykČ sČ wizy turystyczne do USA 
waǏne przez 10 lat od daty wystawienia, umoǏliwiajČce wielokrotne wjazdy i wyjazdy 
do i z USA. Wizy te – które w Polsce dostaje ok. 30% petentów – gwarantujČ teǏ moǏli-
woƑđ maksymalnego czasu pobytu w USA do 180 dni. W ostatnich latach amerykaŷskie 
wųadze imigracyjne (podlegajČce obecnie Home Security Department) z wielkČ skrupu-
latnoƑciČ badajČ takǏe dokumenty wyjazdowe. W interesie podróǏnego leǏy zatem do-
pilnowanie, aby czħƑđ zwrotna druku I-49 przy wyjeǍdzie z USA trafi ųa do wųadz imigra-
cyjnych. Zaniedbania mogČ bowiem skutkowađ utrudnieniem przy kolejnych wjazdach 
lub uzyskaniu nowej wizy5.

Obywateli polskich oburza teǏ fakt relatywnie wysokich opųat za rozpatrzenie 
wnios ku wizowego do USA, nawet decyzja negatywna takǏe podlega opųacie, a pieniČ-
dze nie sČ zwracane6. Obecnie opųaty za wizy (czyli rozpatrzenie wniosku wizowego) do 
USA wynoszČ:
– wizy turystyczne, biznesowe, studenckie, tranzytowe: 140 dolarów,
– kategorie wizowe H, L, O, P, Q i R (kategorie wiz upowaǏniajČcych do pracy w USA): 

150 dolarów,

4 Ibidem.
5 Autor przez kilka miesiħcy korespondowaų z wųadzami imigracyjnymi USA, które nie wziħųy od niego 

potrzebnego druku przy wjeǍdzie do Kanady z terytorium USA. Mogųo to dowodziđ, Ǐe nigdy nie 
opuƑcių USA!

6 Podobne praktyki stosowaųa Kanada, przy czym do czasu zniesienia wiz jakoƑđ obsųugi w Ambasadzie 
Kanadyjskiej w Warszawie (kolejki i arogancja) byųa bardzo zųa.
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– wiza kategorii E (wizy inwestycyjne): 390 dolarów,
– wiza kategorii K (wiza narzeczeŷska): 350 dolarów.
Opųatħ za wizħ dokonuje siħ w zųotówkach, wedųug kursu dolara z danego dnia. 

Uųatwienia dla obywateli polskich w postaci systemu Waiver nie wejdČ w Ǐycie, do-
póki liczba odmów nie spadnie poniǏej 10% wszystkich aplikujČcych o wizħ USA. Nie 
jest to warunek trudny do speųnienia, obecny poziom odmów siħga ok. 13%, a parħ lat 
temu byųo to ok. 30%.

Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, radykalnie spadų kurs i war-
toƑđ dolara, co w poųČczeniu z moǏliwoƑciČ legalnej i lepiej opųacanej pracy w wiħkszoƑci 
krajów Unii Europejskiej, zahamowaųo emigracjħ zarobkowČ, najczħƑciej nielegalnČ. Po 
drugie, wniosek wizowy jest wypeųniany i wysyųany internetowo, z czym wiħkszoƑđ apli-
kujČcych nie moǏe sobie poradziđ. Osoby i fi rmy trudniČce siħ zawodowo dziaųalnoƑciČ 
w zakresie poƑrednictwa wizowego sČ zainteresowane wypeųnianiem i przesyųaniem 
wniosków nawet bez Ǐadnych szans powodzenia. To powoduje wzrost liczby odmów.

Prezydent USA nic tu zrobiđ nie moǏe, bo jest zwiČzany precyzyjnym zapisem usta-
wy. Speųnienie warunków ustawy otworzy wreszcie zamkniħtČ furtkħ, ale korzyƑci 
z tego faktu bħdČ nie realne, ale propagandowe. Jak dalece siħga naiwnoƑđ ludzka, do-
wodzi rozmowa z anonimowym urzħdnikiem Ambasady USA w Warszawie, który opi-
saų petentów odpowiadajČcych na przykųadowe pytanie o pobyt najbliǏszych czųonków 
rodziny w USA. Petent odpowiedziaų, Ǐe owszem, trójka rodzeŷstwa jest w USA. Jak 
dųugo? Piħđ lat. Co tam robiČ? PrzebywajČ na wycieczce7. Inny kandydat pytany o brak 
Ƒrodków na dwumiesiħczny pobyt (tylko 150 dolarów), wyjaƑnių urzħdnikowi w czasie 
rozmowy, Ǐe nie jest to problem, gdyǏ jest zawodowym rzeǍnikiem i na pewno znajdzie 
sobie pracħ w USA8. A ludzie ci starajČ siħ o wizy turystyczne!

Wiadomo teǏ powszechnie, Ǐe wiedza o przepisach i procedurach nie jest mocnČ 
stronČ Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicČ. Autor, zaųatwiajČc drobnČ sprawħ 
w Konsulacie RP w Nowym Jorku w 1993 r., byų Ƒwiadkiem awantury wywoųanej przez 
paniČ w Ƒrednim wieku, która oskarǏaųa pracowników konsulatu o komunizm (!), zųo-
dziejstwo, ųapownictwo i temu podobne rzeczy. Po chwili okazaųo siħ, Ǐe syn owej pani 
nie moǏe wjechađ do USA, bo chođ ma paszport polski, to z powodu niezalegalizowane-
go pobytu matki, Amerykanie odmawiajČ mu wydania wizy. A oskarǏaųa o to pracowni-
ków polskiego konsulatu… Wiele podobnych historii znajČ polscy urzħdnicy konsularni 
i dyplomatyczni w USA.

ReasumujČc, sČ szanse, Ǐe w koŷcu Polska speųni warunki ustawowe i Ǐe Kongres 
USA wpisze nasz kraj na listħ paŷstw korzystajČcych z przywileju systemu Waiver. 
Wsparcie tych dziaųaŷ u wpųywowych polityków amerykaŷskich przez sųabe i wzajem-
nie skųócone organizacje polonijne jest iluzoryczne. Uzyskanie tego przywileju ma ra-
czej wymiar symboliczny. Czy jest to istotnie przywilej, to juǏ inna sprawa. Trzeba teǏ 
pamiħtađ, Ǐe Europa likwiduje kontrole graniczne i upraszcza ruch osobowy w zwiČzku 
z rozszerzaniem strefy Schengen, to jest obszaru swobodnego przepųywu ludzi we-
wnČtrz granic Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych natomiast, z powodu wzro-
stu zagroǏenia terroryzmem i podnoszenia poziomu bezpieczeŷstwa, jest odwrotnie. 

7 Nasz wywiad, „Fakt”, 16 czerwca 2008, s. 3.
8 Ibidem.
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Po to, Ǐeby pojechađ chođby na chwilħ do kraju sČsiedniego, Kanady lub Meksyku, na-
wet obywatel amerykaŷski musi teraz mieđ przy sobie paszport. Prawo jazdy juǏ nie 
wystarczy. Buduje siħ kosztowny mur bezpieczeŷstwa zabezpieczajČcy przed nielegalnČ 
imigracjČ z Meksyku i coraz bardziej uszczelnia dųugČ i trudnČ do zabezpieczenia granicħ 
z KanadČ. Kroki te z pewnoƑciČ wynikajČ teǏ z socjotechniki, a majČ na celu wykazanie, Ǐe 
ogromne Ƒrodki przeznaczane na bezpieczeŷstwo nie idČ na marne, co jest oczywiƑcie 
dyskusyjne. Trudno sobie bowiem wyobraziđ, Ǐeby jakikolwiek terrorysta przekroczyų 
legalnie granicħ USA, poddaų siħ badaniu odcisków palców i procedurom imigracyjnym. 
Wųadze USA ǏČdajČ teǏ ostatnio przesyųania list pasaǏerów przed wylotem samolotu dla 
sprawdzenia ich przed przybyciem do USA. Europa i inne paŷstwa opierajČ siħ temu, 
chođ nie wiadomo, jak dųugo opór ten bħdzie skuteczny.

W Polsce dųugo jeszcze bħdČ pokutowađ bųħdne przesČdy o „zniesieniu wiz do USA” 
i innych rzekomych uųatwieniach. Przeciwnie, liczyđ siħ naleǏy z jeszcze bardziej restryk-
cyjnym nastawieniem amerykaŷskich wųadz imigracyjnych. DoƑwiadczyų tego niedawno 
znany artysta, lider grupy „Zakopower”, SebasƟ an Karpiel-Buųecka. OtóǏ zostaų zapro-
szony na wystħp do USA, a polscy organizatorzy dla oszczħdnoƑci polecili mu uzyskađ 
wizħ turystycznČ. Na granicy Karpiel uczciwie odpowiedziaų, Ǐe przyjechaų na tournée 
artystyczne, a zatem, Ǐe bħdzie pracowađ i zarabiađ. To spowodowaųo natychmiastowe 
zawrócenie go do Polski w atmosferze skandalu podgrzewanego przez tabloidy. A od 
poczČtku winien byų nieodpowiedzialny organizator wystħpów, który chciaų zaoszczħ-
dziđ na kosztach i nie wyrabiađ droǏszej wizy typu „H” uprawniajČcej do pracy, z której 
uzyskaniem zresztČ nie byųoby Ǐadnego problemu!9

Wydaje siħ, Ǐe duǏo jeszcze wody w WiƑle i Potomaku upųynie, zanim sprawa wiz 
amerykaŷskich dla Polaków przestanie byđ bez koŷca dyskutowanym problemem, wo-
kóų którego roƑnie frustracja i nieporozumienia. Ameryka to piħkny i wielki kraj. Ale 
Ǐeby legalnie do niego wjechađ, trzeba czasem pokonađ tor przeszkód – i to nie jest juǏ 
przyjemnoƑciČ.

9 „Gazeta Krakowska”, 9 kwietnia 2010, s. 4.
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BezpieczeÍstwo energetyczne a klimat. 
Kierunki dzia�aÍ paÍstw regionu nordyckiego

Przyroda dostarcza czųowiekowi ogromnie zróǏnicowane dobra, takie jak: ǏywnoƑđ, pa-
liwa naturalne, czysta woda, zdrowa ziemia, ochrona przed powodziami i erozjČ, leki 
i wiele innych korzyƑci. Dobre samopoczucie czųowieka jest caųkowicie zaleǏne od 
„usųug ekosystemu”, a mimo to traktuje je najczħƑciej jako dobra publiczne poza ryn-
kiem i kategoriČ ceny. Z reguųy nie postrzega ich w charakterze aktualnego „kompasu 
ekonomicznego”, co z kolei powoduje, Ǐe wzrost populacji, zmiany sposobu odǏywiania 
siħ, urbanizacja i zmiany klimatyczne, prowadzČ do zanikania bioróǏnorodnoƑci i degra-
dacji ekosystemów. Konsekwencje tego stanu czųowiek odczuwa na sobie. PowyǏsze 
zagadnienia wyjČtkowo precyzyjnie opisuje raport The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity1.

Produkcja energii i jej zuǏycie wiČǏČ siħ z wpųywem na Ƒrodowisko naturalne czųo-
wieka. Problemem nie jest sama produkcja czy zuǏycie energii, ale fakt, Ǐe stanowiČ 
one pochodnČ przeróbki paliw kopalnych. W praktyce oznacza to emisjħ CO2, dajČcČ 
efekt cieplarniany. ChRL, nie podajČc Ǐadnych liczb, przyznaje, Ǐe dorównaųa pod tym 
wzglħdem USA. Wedųug naukowców z amerykaŷskiego Narodowego Laboratorium 
w Oak Ridge, w 2007 r. USA wyemitowaųy do atmosfery co najmniej 1,6 mld ton dwu-
tlenku wħgla, a ChRL nie mniej niǏ 1,8 mld ton. Ocenia siħ, Ǐe roczna Ƒwiatowa emisja 
CO2 wynosi ųČcznie ok. 8,5 mld ton2.

Wyzwania energetyczne a ochrona yrodowiska i zmiany klimatyczne

Bezpieczeŷstwo energetyczne paŷstw europejskich i ochrona ich Ƒrodowiska natural-
nego sČ nierozerwalnie ze sobČ zwiČzane. W zwiČzku z tym, przyszųoƑđ sektora ener-

1 Raport TEEB opublikowano 29 maja 2008 r. Prace nad nim rozpoczħto w 2007 r. z inicjatywy ministra 
S. Gabriel (RFN) i S. Dimasa, komisarza odpowiedzialnego w KE za ochronħ Ƒrodowiska. IntencjČ 
byųo promowanie lepszego zrozumienia ekonomicznych korzyƑci, jakie daje przyroda i Ƒrodowisko. 
PowyǏszy raport jest czħƑciČ dziaųaŷ, które bħdČ kontynuowane w latach 2009–2010.

2 Zob. informacje agencyjne: tom, PAP, 02.11.2008, www.wyborcza.pl (03.11.2008).
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getycznego bħdzie zaleǏeđ od nowoczesnych technologii, m.in. od CCS – technologii, 
oddzielania i magazynowania CO2

3. Ustalenia przyjħte na szczycie w Brukseli (marzec 
2007 r.), dotyczČce 20% ograniczenia emisji CO2, osiČgniħcia 20% udziaųu energii ze Ǎró-
deų odnawialnych oraz 20% ograniczenia zuǏycia energii do 2020 r., sČ dla wielu krajów 
bardzo duǏym wyzwaniem4.

Na konferencji COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC wraz z IV SesjČ Spotkania Stron Protokoųu 
z Kioto), w Poznaniu, rolħ prymusa odegraųy kraje skandynawskie. Norwegia zadekla-
rowaųa, Ǐe do 2020 r. obniǏy emisjħ dwutlenku wħgla o 30% (w stosunku do 1990 r.). 
Jeszcze dalej chce iƑđ Szwecja: w tym samym czasie planuje ograniczyđ emisjħ aǏ o 35%. 
Podobnie Wielka Brytania, planujČca ciħcia emisji o 42% do 2020 r. Administracja pre-
zydenta B. Obamy zapowiada, Ǐe gospodarka USA miaųaby w 2020 r. powróciđ do po-
ziomu emisji z 1990 r. (oznacza to 40% obniǏkħ emisji CO2).

Jak stwierdzių Yvo de Boer – sekretarz Ramowej Konwencji ONZ na rzecz Zmian Kli-
matu: „Rynkowe mechanizmy fi nansowe wspierajČce redukcjħ emisji mogČ przyczyniđ 
siħ do sfi nansowania dziaųaŷ ųagodzČcych i adoptujČcych do zmian klimatycznych”5. 
W tym kontekƑcie waǏne sČ istniejČce mechanizmy rynkowe, tj. Mechanizm Czyste-
go Rozwoju (CDM) i Mechanizm Wspólnych WdroǏeŷ (CEM), a w ich ramach projekty 
stymulujČce inwestycje, które doprowadzajČ do ograniczenia emisji i mogČ mieđ duǏy 
wpųyw na zmiany klimatyczne. W 51 krajach jest obecnie zarejestrowanych 1246 ta-
kich projektów. DotyczČ one m.in. elektryfi kacji i wychwytywania gazów ze skųadowisk 
Ƒmieci.

Na szczególnČ uwagħ zasųuguje opracowanie „Climate 2050. The Road to 60–80 
percent reducƟ ons in the emissions of greenhouse gases in the Nordic countries”6. 
Ocenia ono tħ problematykħ z punktu widzenia paŷstw nordyckich do 2050 r. Opcje 
i towarzyszČce koszty redukcji emisji CO2 w nordyckim sektorze energii i transportu oraz 
zmniejszenia gazów niewħglowych, bazowaųy na znanych technologiach i sČ oszacowa-
ne. Dla potrzeb analizy nordyckiego sektora energii uǏywa siħ energetycznego modelu 
Markal-Nordic, podczas gdy redukcja emisji w innych sektorach oparta jest na pojedyn-
czych istniejČcych technologiach i towarzyszČcych im kosztach. W analizie nordyckich 
emisji do 2050 r. przyjħto zaųoǏenia ich zmniejszenia do okoųo 40% w stosunku do 1990 r. 
(mówi siħ nawet o 60%), co w kosztach odpowiada wielkoƑci 0,5–1% BNP. Natomiast 
osiČgniħcie zmniejszenia emisji o 80% w nordyckim sektorze energii jest trudne z uwa-
gi na inne Ǎródųa emisji gazów, w tym szczególnie sektor rolnictwa i transport. W od-
niesieniu do transportu warto wspomnieđ dokument7 przygotowany przez NordyckČ 

3 Produkcja energii elektrycznej przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiČzaŷ tego typu moǏe byđ 
droǏsza nawet o 30%.

4 Temperaturħ dyskusji w tej sprawie oraz propozycje zmian w handlu emisjami CO2 opisywano m.in. 
w: „The Guardian”, 18.09.2008, „Die Presse”, 16.10.2008, „Svenska Dagbladet” i „Dagens Nyheter”, 
21.10.2008.

5 Cyt. za agencjami: mapi, PAP, www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka (03.12.2008).
6 Tema Nord 2007: 535, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2007, s. 1–59.
7 Trafi kafgivter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO2 – udledning? Norden, Nordisk 

Ministerråd, Copenhagen 2009, s. 132–134.
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Radħ Ministrów przy wspóųpracy z The Ecological Council in Denmark, The Swedish 
Society for Nature ConservaƟ on i Friends of the Earth Norway, z udziaųem The Fin-
nish AssociaƟ on for Nature ConservaƟ on oraz Orkusetur and Umferdastofa z Islandii. 
Opracowanie to pokazuje moǏliwoƑci zmniejszenia tzw. efektu klimatycznego poprzez 
sterowanie opųatami i podatkami w transporcie prywatnym i komercyjnym. Z natural-
nych wzglħdów dotyczy to w mniejszym stopniu Finlandii i Islandii niǏ Danii, Szwecji 
i Norwegii. Cena zakupu samochodu, podatki paliwowe, wybór modelu pojazdu wyda-
jČ siħ najbardziej wpųywajČcymi na ksztaųtowanie tendencji przyjaznych dla Ƒrodowiska 
naturalnego. Pozytywnym przykųadem takich rozwiČzaŷ byųo wprowadzenie:
– zróǏnicowanych rejestracyjnych opųat (skutkowaųo szybkim wprowadzeniem katali-

zatorów) w Szwecji w 1987 r.,
– opųat rejestracyjnych w Danii i Norwegii (od 2007 r.), zróǏnicowanych w zaleǏnoƑci 

od emisji CO2 i wielkoƑci spalania.
RównieǏ znaczČca wymiana od stycznia 2008 r. w Finlandii parku samochodowego 

na nowy i nowoczesny, skutkuje wyraǍnie zmniejszeniem emisji CO2.
RzČd duŷski zamierza wprowadziđ regulacje prawne zobowiČzujČce fi rmy dystrybu-

cji paliw do sprzedaǏy wszystkich rodzajów benzyny i oleju napħdowego z zawartoƑciČ 
5,75% biopaliwa. Eksperci oceniajČ, Ǐe bħdzie to krok pozytywny. Zdaniem sceptyków 
jednak, wČtpliwy jest jego pozytywny efekt dla Ƒrodowiska naturalnego, albowiem ist-
nieje ryzyko konfl iktu z politykČ podatkowČ rzČdu duŷskiego, gdyǏ dodatki biopaliw 
spowodujČ wzrost cen paliw. Wniosek ten potwierdza takǏe ocena Konfederacji Duŷ-
skiego Handlu i Usųug (Dansk Erhverv) sugerujČca, Ǐe jedynČ kwesƟ Č niejasnČ jest, czy 
obywatele i fi rmy Danii bħdČ ponosiđ koszt realizacji przez rzČd celów przyjħtych przez 
Uniħ EuropejskČ. Duŷskie Stowarzyszenie InǏynierów Doradców pozytywnie oceniųo 
zamierzenia rzČdu, wskazujČc efekt w postaci ograniczenia emisji CO2 oraz nawoųu-
jČc do wprowadzenia przez rzČd obowiČzku 10% udziaųu biopaliw od 2010 r.8 Wedųug 
przyjħtego przez rzČd Danii porozumienia, wszystkie rodzaje paliw transportowych na 
stacjach benzynowych Danii majČ od 2008 r. zawierađ 2% dodatek biopaliw. W 2009 r. 
udziaų ten w Danii miaų wzrosnČđ do 3%, a w 2010 r. do 5,75%. Duŷski Minister Trans-
portu i Energii, Flemming Hansen, stwierdzių, Ǐe nowe przepisy przyczyniČ siħ do znacz-
nego ograniczenia emisji CO2 przez sektor transportu (zuǏywajČcy 60% caųkowitej kon-
sumpcji ropy naŌ owej w Danii), a w niedalekiej przyszųoƑci Duŷczycy bħdČ jeǍdziđ na 
„zielonej” benzynie i „zielonym” oleju napħdowym9.

Jak stwierdzių B. Dahl10

Region nordycki jest czħƑciČ Europy, a UE czynnikiem ųČczČcym w Europie. UwaǏam, Ǐe 
ta narodowa wspóųpraca nordycka i europejska kooperacja sČ waǏne, poniewaǏ my wszy-
scy jesteƑmy obywatelami Ƒwiata11, którego najwiħkszym i najwaǏniejszym Ƒrodowiskowym 

8 Wymóg wprowadzenia 5,75% udziaųu biopaliw do 2010 r. zostaų przyjħty przez kraje UE w 2003 r.
9 „Jyllands-Posten, 10.06.2007.
10 B. Dahl przewodniczy Grupie Centrum w Radzie Nordyckiej, jest wiceprzewodniczČcČ Komitetu Kul-

tury i Edukacji. Posųanka do Parlamentu Danii, czųonkini Det radykale Venstre (Danish Social Liberal 
Party).

11 Northwest and Northeast Challenges, www.norden.org (24.09.2008).
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wyzwaniem naszych czasów sČ zmiany klimatyczne. Aby je powstrzymađ, naleǏy zreduko-
wađ skalħ emisji gazów cieplarnianych, a to wymagađ bħdzie przeobraǏeŷ Ƒwiatowych syste-
mów energetycznych. Polityka energetyczna musi pomagađ w zagwarantowaniu przyszųych 
dostaw energii i kreowađ niezbħdne przemiany. Miħdzynarodowa wspóųpraca w sprawach 
klimatu to przesųanka, a zarazem instrument dokonywania opųacalnych, sprawiedliwych 
i trwaųych rozwiČzaŷ12.

Bez wČtpienia daje to regionowi nordyckiemu moǏliwoƑđ intensyfi kacji i organizacji 
swojego wspólnego wkųadu w zagadnienia klimatyczne. StČd pomysų organizacji „Nordic 
Climate SoluƟ ons” (25–26 listopada 2008 r. w Bella Center w Kopenhadze), konferencji, 
która dodatkowo wzmocniųa poczucie zapotrzebowania na energiħ odnawialnČ, a tym 
samym implikuje dalszy rozwój. Poprawia równieǏ moǏliwoƑci nordyckich spoųeczeŷstw 
w zakresie przystosowania siħ do zmian klimatycznych. Ta konferencja i wystawa (za-
razem), pracuje teǏ na rzecz wzmocnienia nordyckich sių konkurencyjnoƑci i stworzyųa 
dla nich nowe moǏliwoƑci handlowe. DziƑ bowiem kaǏdy z krajów nordyckich specjali-
zuje siħ, a nawet przoduje, w jakiejƑ dziedzinie zapobiegajČcej zmianom klimatycznym. 
Z reguųy dotyczy to tzw. czystych i zielonych technik.

Warto równieǏ podkreƑliđ wagħ dziaųaŷ podejmowanych w ramach tzw. Wymia-
ru Póųnocnego. U podųoǏa tej koncepcji leǏaųa m.in. potrzeba jak najskuteczniejszego 
wykorzystania potencjaųu tkwiČcego nie tylko w bogactwie unikatowej przyrody, ale 
przede wszystkim w zasobach surowców kopalnych i predyspozycjach gospodarczych 
Póųnocy. Przed Wymiarem Póųnocnym UE, w aktualnej fazie jego ewoluowania, sto-
jČ obecnie bardzo trudne zadania. Rozumiaųa je doskonale wiħkszoƑđ uczestników 
I Konferencji Parlamentarnej w sprawie Wymiaru Póųnocnego (28 lutego–1 marca 
2007). Na pierwszym miejscu wymieniali oni koniecznoƑđ wspólnego przeciwstawie-
nia siħ gwaųtownym zmianom klimatycznym. Rejon Arktyki odgrywa w tym procesie 
szczególnČ rolħ13.

Paŷstwa regionu nordyckiego sČ tradycyjnie bardzo silnie zaangaǏowane w ochronħ 
Ƒrodowiska naturalnego14. MajČ teǏ wielkie ambicje, aby swČ wyjČtkowČ w tej kwesƟ i 
pozycjħ, wykorzystywađ dla poprawy Ƒrodowiska nie tylko w samym regionie, ale teǏ 
na obszarach sČsiedzkich, zarówno w wymiarze europejskim, jak i miħdzynarodowym. 
SwČ wspóųpracħ w tym zakresie opierajČ na zasadzie highest appropriate level of ambi-
Ɵ on15. To praktyczny sposób na podwyǏszenie narodowych standardów ochrony Ƒrodo-
wiska, ale takǏe nordyckiego, europejskiego i miħdzynarodowego.

Szwedzcy naukowcy naleǏeli do tych, którzy jako pierwsi odkryli skutki kwaƑnych 
deszczów. To odkrycie staųo siħ punktem zwrotnym dla pierwszej Konferencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie Ƒrodowiska (Sztokholm 1972), której kontynuacjČ byųa 
konferencja w Rio de Janeiro w 1992 r. DziƑ premier Szwecji F. Reinfeldt za gųówny cel 
w okresie szwedzkiego przewodnictwa w UE (2009 r.) uznaų doprowadzenie do wypra-

12 Global Challenges – Nordic OpportuniƟ es!, norden-news, www.norden.org, 18.03.2008 (24.03.2008), 
zob. równieǏ: Norden samlas kring klimaƞ rågorna, norden-nyheter, www.norden.org (06.05.2008).

13 Ponadto jako plaƞ orma wspóųpracy z RosjČ, Wymiar Póųnocny moǏe przyczyniđ siħ do poprawy bez-
pieczeŷstwa energetycznego Unii Europejskiej.

14 Szerzej na ten temat zob.: Nordiska ministerrådet. Miljöavdelningen, www.norden.org.
15 Facts on Nordic Co-operaƟ on, www.norden.org/fakt ab (29.09.2008).



BezpieczeÍstwo energetyczne a klimat. Kierunki dzia�aÍ paÍstw regionu nordyckiego

209

cowania nowej umowy w sprawie klimatu miħdzy USA, EuropČ i AzjČ. AmbicjČ Szwecji 
jest peųnienie roli katalizatora w tych procesach. Zmiany klimatyczne byųy teǏ gųównym 
tematem jego rozmów z byųym wiceprezydentem USA A. Gorem (30 marca 2007 r.). 
Podobna tematyka zdominowaųa wizytħ szwedzkiego premiera na Islandii (poczČtek 
kwietnia 2007). Dla tego wyspiarskiego paŷstwa zjawisko ocieplenia klimatu stanowi 
powaǏne zagroǏenie – czħƑđ wyspy moǏe bowiem znaleǍđ siħ w przyszųoƑci pod wodČ. 
Obserwatorzy szwedzkiej sceny politycznej zauwaǏajČ, Ǐe F. Reinfeldt jest bardzo aktyw-
ny w kwesƟ ach zwiČzanych z klimatem16. Po objħciu stanowiska premiera szwedzkiego 
rzČdu, F. Reinfeldt zaczČų poƑwiħcađ coraz wiħcej czasu na dyskusje o konsekwencjach 
zmian klimatycznych. W zwiČzku z tym, Ǐe Protokóų z Kioto nie zostaų ratyfi kowany przez 
wiele paŷstw, pojawiųo siħ pytanie, czy jest szansa na wypracowanie rozwiČzaŷ na skalħ 
globalnČ, które poparųyby nie tylko paŷstwa europejskie, ale takǏe USA, Chiny i Indie. 
F. Reinfeldt uwaǏa, Ǐe Szwecja powinna w tych procesach odgrywađ istotnČ rolħ, gdyǏ 
jego kraj osiČgnČų duǏy postħp w rozwijaniu ekologicznych technologii i moǏe byđ po-
Ƒrednikiem miħdzy róǏnymi paŷstwami.

NaleǏy jednak pamiħtađ o tym, Ǐe problemów zwiČzanych z klimatem nie bħdzie 
moǏna rozwiČzađ bez udziaųu przemysųu17. MoǏe on bowiem stymulowađ rozwój tech-
nologii przyjaznych Ƒrodowisku. W opinii szwedzkiego premiera, obecnie jako sukces 
komercyjny fi rmy wymieniajČ wųaƑnie stosowanie proekologicznych rozwiČzaŷ18.

The Nordic Environment AcƟ on Plan 2005–200819 stworzyų zaųoǏenia dla wspóųpra-
cy w zakresie ochrony Ƒrodowiska regionu nordyckiego w powiČzaniu z obszarami sČ-
siedzkimi, Regionem Arktycznym, UE i innymi miħdzynarodowymi punktami odniesie-
nia. Program kųadzie nacisk zarówno na integracjħ sektorowČ, jak i wspóųpracħ róǏnych 
grup z sektora ochrony Ƒrodowiska.

The Environment AcƟ on Plan skupiaų siħ na czterech gųównych tematach:
– Ƒrodowisku i zdrowiu,
– morzu,
– przyrodzie, kulturze Ƒrodowiska i dziaųalnoƑci w plenerze,
– zrównowaǏonym rozwoju miħdzy produkcjČ a konsumpcjČ.

Byųa to konsekwencja zaųoǏenia, Ǐe do problematyki Ƒrodowiska nie powinno pod-
chodziđ siħ w izolacji, lecz traktowađ jČ jako czħƑđ wiħkszej caųoƑci20. Cztery lata do-
Ƒwiadczeŷ tego Planu dostarczyųy wytycznych dla wspóųpracy i skutkowaųy rezultatami, 
które wzmocniųy pozycjħ krajów nordyckich jako pioniera zagadnieŷ Ƒrodowiskowych. 
NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe mowa jest o regionie, w którym troska o naturħ, ochronħ przyro-
dy, zachowanie biologicznej rozmaitoƑci, krajobraz, kulturalnČ róǏnorodnoƑđ i kultural-
ne Ƒrodowisko, sČ na porzČdku dziennym. Inne waǏne priorytety tego Planu dziaųania 
obejmujČ Ƒrodowisko i zdrowie, Ƒrodowisko i rolnictwo oraz Ƒrodowisko i gospodarkħ. 

16 Natomiast w kampanii przed wrzeƑniowymi wyborami w 2006 r. byų to jego sųaby punkt.
17 Nordisk klimaƟ nsats inför FN:s klimatkonferens, www. norden.org (28.20.2008).
18 „Dagens Nyheter”, 10.04.2007.
19 Nordycka Rada Ministrów przeznaczyųa 40 mln koron duŷskich (tj. 5% wųasnego budǏetu) na wspóų-

pracħ na rzecz Ƒrodowiska, szerzej na ten temat: Facts on Nordic Co-operaƟ on…
20 Nordiska ministerrådet…
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Konsumenci majČ prawo do zdrowych produktów i najlepszej moǏliwej o nich infor-
macji, czego potwierdzeniem jest przyjħty symbol i etykieta nordyckiego Ƒrodowiska 
– ųabħdǍ.

W swej fi nalnej analizie Environment AcƟ on Plan ukazuje praktyczne wprowadzenie 
Ƒrodowiskowych sekcji, zwiħkszajČcych strategiħ zrównowaǏonego rozwoju w regionie 
nordyckim i obszarach sČsiedzkich (the Adjacent Areas) w latach 2005–2008. Strategia 
na rzecz zrównowaǏonego rozwoju skupia siħ na obszarach, w których kraje nordyckie 
sČ zainteresowane wspólnym udziaųem, gdzie moǏna znaleǍđ szczególnie dobre okazje 
dla promocji zrównowaǏonego rozwoju, a nordycka wspóųpraca generuje synergiħ, do-
daje wartoƑci i znaczenia. Strategia ta stanowi gųówne narzħdzie wdraǏania zrównowa-
Ǐonego rozwoju w zasadniczym nurcie wszystkich prac podejmowanych przez NordyckČ 
Radħ Ministrów.

Godnymi podkreƑlenia sČ równieǏ te wskaǍniki, które dotyczČ wspóųpracy z EstoniČ, 
BotwČ, LitwČ i RosjČ. Przygotowany zostaų równieǏ specjalny program na rzecz Rosji21. 
Kooperacja z republikami baųtyckimi i FederacjČ RosyjskČ ma skupiđ siħ na tych obsza-
rach polityki UE, w których wymienione kraje majČ wspólne zainteresowania, tzn. po-
wietrze i czystoƑđ wód morskich, wspieranie rozwoju umiejħtnoƑci w zakresie Ƒrodowi-
skowych programów administracji. Zagadnienie to ostro skomentowaųa B. Dahl:

Miħdzynarodowa wspóųpraca jest decydujČca, jeƑli mamy cokolwiek osiČgnČđ w tych ob-
szarach [klimat, ekologia, polepszenie stanu Ƒrodowiska – przyp. R.M.C.]. To moǏe byđ trud-
ne w takim kraju, jak Rosja, gdzie demokracja jest w niedorozwoju i gdzie Kreml decyduje 
o wysųaniu czoųgów do sČsiednich krajów na Kaukazie. Tak wiħc musimy popierađ wszystkie 
pozytywne siųy w tym kraju. Musimy poprzeđ wųadze, które chcČ demokratycznego rozwoju 
w Rosji. JesteƑmy sČsiadami, a w poųudniowej Danii dzielimy Morze Baųtyckie z duǏymi mia-
stami jak St. Petersburg i Kaliningrad. JeƑli mamy walczyđ z zanieczyszczeniami i wzrostem 
plantacji alg w naszym wspólnym morzu, musimy robiđ to razem22.

IstotnČ rolħ w tych dziaųaniach odgrywa The Environment Finance CorporaƟ on 
(NEFCO)23, która uczestniczy w projektach majČcych znaczČcy, pozytywny wpųyw na 
Ƒrodowisko naturalne krajów nordyckich, szczególnie na morzu i w powietrzu, ale rów-
nieǏ w projektach tworzonych dla poprawy Ƒrodowiska przez modernizacjħ przemysųu 
i elektrowni.

Z racji rozszerzenia UE, geografi cznie dziaųalnoƑđ tħ ukierunkowano na póųnocno-
-zachodniČ Rosjħ i Ukrainħ. WaǏnČ czħƑciČ nordyckich priorytetów dotyczČcych obsza-
rów sČsiadujČcych jest Region Arktyczny, w szczególnoƑci jego zrównowaǏony rozwój. 
Zagadnienia ochrony Ƒrodowiska akcentuje równieǏ The Nordic Council of Ministers 
Arcitc Programme of CooperaƟ on24. W Ƒwietle wspomnianego The Nordic Environment 
AcƟ on Plan 2005–2008, arktyczna strategia skupiaųa siħ na zmianach klimatu i przeciw-
dziaųania zanieczyszczeniom – czynnikach, które majČ zasadniczy wpųyw na Ƒrodowisko 
i dobrobyt w Regionie Arktycznym.

21 Nordiska miljöinvesteringsbdaget, NEFCO, www.nefco.fi .
22 Northwest and Northeast Challenges…
23 Ibidem, zob. równieǏ: Nordiska investringsbanken, NIB, www.nib.fi .
24 ArkƟ ska Samarbetsprogrammet, www.norden.org.
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Fundamentalnym zaųoǏeniem wspóųpracy nordyckiej na rzecz Ƒrodowiska w ra-
mach UE jest zasada najwyǏszego poziomu kompetencji w tej sprawie. Paŷstwa nor-
dyckie interpretujČ i wprowadzajČ w Ǐycie regulacje unijne jako standardy minimalne. 
Nie ogranicza to ich wųasnych decyzji dotyczČcych realizacji znacznie wyǏszego po-
ziomu wymagaŷ w tym zakresie u siebie. Przedstawiciele Nordyckiej Rady Ministrów 
regularnie uczestniczČ w dyskusjach na temat Ƒrodowiska na forum Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. MajČ wymieniađ siħ informacjami, dyskuto-
wađ i lobbowađ w sprawie kierunków polityki na rzecz Ƒrodowiska oraz przygotowywađ 
rozwiČzania, zanim UE podejmie ostateczne decyzje.

Dotychczasowe doƑwiadczenia wskazujČ, Ǐe koordynacja wysiųków i wspóųpraca 
w okreƑlonych pųaszczyznach, stwarzajČ paŷstwom nordyckim najwiħksze moǏliwoƑci 
wpųywania na decyzje i prezentacjħ ich punktu widzenia na forum instytucji miħdzyna-
rodowych. W ostatnich latach grupa tych krajów zgųosiųa wiele inicjatyw w ramach UN 
Environmental Programme (UNEP) oraz UN Commission for Sustainable Development 
(CSD)25. Z myƑlČ o podnoszeniu ƑwiadomoƑci dotyczČcej ochrony Ƒrodowiska w regionie 
nordyckim oraz potrzeby dalszej wspóųpracy w tym zakresie, Rada Nordycka przyznaje 
corocznie Nature and Environment Prize26. Nagroda za integracjħ Ƒrodowiskowych wy-
siųków oraz inne wybitne osiČgniħcia w pracy na rzecz przyrody Ƒrodowiska naturalne-
go, przeznaczona jest dla przedsiħbiorstw, organizacji, mediów i osób prywatnych27.

Nordyccy parlamentarzyƑci dyskutowali takǏe o wpųywie globalnego kryzysu fi nan-
sowego na politykħ klimatycznČ i przedsiħwziħcia w zakresie innowacji. W trakcie dwu-
dniowego GlobalisaƟ on Forum28 na Islandii, w sporzČdzonej wspólnie opinii stwierdzili, 
Ǐe w okresie globalnych zmian, wspóųpraca nordycka nigdy nie byųa tak waǏna, jak te-
raz. We wspólnym artykule premierzy piħciu paŷstw nordyckich napisali:

OdpowiedziČ na wyzwania ze strony Ƒrodowiska naturalnego jest rywalizacja tworzona 
przez nowe kreatywne idee i metody pozwalajČce tworzyđ „zielone miejsca pracy” w „zie-
lonym spoųeczeŷstwie”. WųaƑnie to pragniemy nazywađ „zielonym wzrostem, który naszym 
zdaniem moǏe przynieƑđ korzyƑđ nam w regionie nordyckim, jak i reszcie Ƒwiata29. [...] Aktyw-
na praca nad miħdzynarodowČ odpowiedziČ w sprawie klimatu musi byđ naszČ kontynuo-
wanČ ambicjČ. JeƑli bħdziemy dziaųađ wspólnie, to kraje nordyckie mieđ bħdČ waǏnČ rolħ do 
speųnienia. RównieǏ wtedy, gdy trzeba pokazađ, Ǐe moǏliwe jest ųČczenie wzrostu ekonomicz-
nego z produkcjČ ǏyczliwČ dla Ƒrodowiska30.

Premierzy podkreƑlili równieǏ fakt, Ǐe ich kraje stajČ siħ liderami w zakresie odna-
wialnych Ǎródeų i wydajnoƑci energii, i to jest wųaƑnie gųówny powód, dla którego paŷ-

25 Szerzej na ten temat zob.: Nordiska ministerådet, Miljöardelningen, www.norden.org.
26 Nordiska rådets Natur – och miljöpris, www.norden.org.
27 BudǏet tej nagrody wynosi 350 tys. koron duŷskich rocznie.
28 To byųo juǏ drugie z kolei Forum organizowane przez NordyckČ Radħ Ministrów przy wspóųpracy 

z przedstawicielami aktualnej prezydencji, w tym przypadku Islandii.
29 PMs Call for Growing Nordic Co-operaƟ on, nor Eden, www.norden.org (11.03.2009). Wspomnia-

ny artykuų premierów zamieszczono w „Dagens Näringsliv” w Norwegii, „PoliƟ ken” w Danii oraz 
„EUobserver”.

30 Ibidem.
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stwa te muszČ robiđ wiħcej dla innowacji, badaŷ i technologicznego rozwoju. Dodatko-
wo, stwierdzeniem:

Konieczne jest, by kraje nordyckie kontynuowaųy poparcie dla wolnego handlu, otwar-
tych gospodarek i pokazaųy Ƒwiatu, Ǐe poglČdy i stanowiska wolne od protekcjonizmu prowa-
dzČ do wziħcia narodowej, regionalnej i globalnej odpowiedzialnoƑci w trudnym czasie31,

premierzy paŷstw nordyckich wysųali waǏny sygnaų do innych czųonków spoųecznoƑci 
miħdzynarodowej. Tym bardziej, Ǐe kraje nordyckie, podobnie jak Unia Europejska, 
postawiųy ambitne cele dotyczČce energii i klimatu. Realizacja tych zaųoǏeŷ wymagađ 
bħdzie w znaczČcej skali integracji odnawialnej energii w europejskim systemie energe-
tycznym, gdzie jednym z naprawdħ gųównych wyzwaŷ jest zaprojektowanie inteligentnej 
sieci elektrycznej, która bħdzie mogųa tym siħ zajČđ. Bħdzie to czħƑđ gųównego, nowego 
przedsiħwziħcia Unii Europejskiej, w ramach SmartGrids, w którym Nordic Energy Rese-
arch pracowađ ma z 19 innymi partnerami z 11 krajów. Dotyczyđ bħdzie ono badaŷ nad 
inteligentnymi rozwiČzaniami na rzecz wyzwaŷ energetycznych przyszųoƑci. W pierw-
szej kolejnoƑci wspóųpraca obejmie publikacje zwiČzane z tematykČ systemów przesyųu 
i dystrybucji energii. SmartGrids to tzw. ERA-NET (The European Research Area, ERA 
i podlegajČce mu programy ERA-NET), majČ one stworzyđ ramy wspóųpracy badawczej 
miħdzy partnerami w caųej UE. W ramach wspóųpracy SmartGrids, The Nordic Energy 
Research pracowađ bħdzie w oparciu o doƑwiadczenia w miħdzynarodowej wspóųpra-
cy badawczej, specjalistycznČ wiedzħ organizacji oraz doƑwiadczenie przedsiħbiorstw 
z nordyckiego rynku elektrycznoƑci. SmartGrids ma takǏe odegrađ kluczowČ rolħ przy 
wprowadzaniu planu dziaųania UE o nazwie „Energy Policy for Europe”. Nordyckie kraje 
juǏ dziƑ korzystajČ ze znaczČcej iloƑci energii odnawialnej (okoųo 64%). PosiadajČ teǏ 
dobrze zorganizowany miħdzypaŷstwowy rynek elektrycznoƑci.

PracujČc razem, wnoszČ istotny wkųad do ich partnerstwa. Do grona partnerów 
naleǏy takǏe Nordic Energy Research, the Research Council of Norway i Energinet.dk 
z Danii, wkrótce doųČczy The Swedish Energy Agency i rady badawcze z Botwy i Estonii32. 
Na kolejnym spotkaniu ministrów, w Umeå (Szwecja, wrzesieŷ 2008 r.) uznano, Ǐe nale-
Ǐy przyspieszyđ dziaųania wspólnego nordyckiego rynku elektrycznoƑci. Tym bardziej, Ǐe 
harmonizacja tego rynku od pewnego czasu byųa podstawowym tematem nordyckich 
spotkaŷ poƑwiħconych wspóųpracy w regionie. Decyzje podjħte w Umeå majČ uųatwiđ 
zastosowanie nordyckiej perspektywy w odniesieniu do przydziaųu gwarantowanych 
dostaw i zwiħkszonych moǏliwoƑci dziaųaŷ na rynku miħdzynarodowym. Region staų siħ 
juǏ bowiem globalnym liderem wspóųpracy energetycznej. Ministrowie stwierdzili teǏ:

Skuteczniejszemu systemowi operujČcemu na wiħkszym rynku i z wiħkszymi szansami 
dla krajów w zakresie przydziaųu elektrycznoƑci, pomoǏe gwarancja dostaw. RównieǏ harmo-
nizacja polepszy warunki dla graczy na tym rynku i wygeneruje dynamiczny sektor bizneso-
wy, którego wzrost przekroczy granice paŷstw33.

31 Ibidem.
32 Szerzej na ten temat zob.: norden, news, www.norden.org (24.09.2008).
33 Major Step Towards a Joint Electricity Market, norden, news, www.norden.org (30.09.2008).
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Kraje nordyckie majČ doskonaųe warunki wstħpne do rewolucyjnych wrħcz rozwiČ-
zaŷ dotyczČcych dostaw energii i jej uǏycia z racji znacznych zasobów energii odnawial-
nej. W tym zakresie majČ Ƒwiatu wiele do zaoferowania, równieǏ jako lider w stosowa-
niu i rozwoju technologii na rzecz Ƒrodowiska. Doradcy zajmujČcy siħ innowacyjnoƑciČ 
w Nordic InovaƟ on Center (NICe) wierzČ, Ǐe zwiħkszenie nordyckich wysiųków na rzecz 
innowacji (bazujČcych na generalnym rozpoznaniu potrzeb uǏytkowników) mogųoby 
stanowiđ klucz do zrównowaǏonego wzrostu i nowej „zielonej aktywnoƑci”34 w regionie 
nordyckim. Taki kierunek myƑlenia wspiera teǏ Miħdzynarodowa Agencja Energii (IEA), 
deklarujČc potrzebħ globalnej rewolucji energetycznej wyraǏajČcej siħ w zwiħkszeniu 
wydajnoƑci i lepszym uǏytkowaniu energii.

Przykųadów takiej dziaųalnoƑci nie brakuje, wspomnieđ tu moǏna o World Bioener-
gy, _wiatowym Forum poƑwiħconym odnawialnym Ǎródųom energii, które otworzyųa 
szwedzka nastħpczyni tronu ksiħǏniczka Wiktoria 27 maja 2008 r.35 Zaprezentowano na 
nim zasady funkcjonowania powstajČcej w Szwecji elektrociepųowni opalanej wyųČcz-
nie biopaliwami. Rozpocznie ona pracħ w 2010 r. i wytwarzađ bħdzie rocznie ok. 100 
MWh ciepųa oraz 50 MWh energii elektrycznej. JednČ trzeciČ paliwa zuǏywanego w po-
wstajČcej siųowni ma stanowiđ sųoma. Rocznie spalađ siħ bħdzie w niej 75 tys. ton sųomy. 
Zdaniem szwedzkich specjalistów, sųoma jest doskonaųym, lecz zbyt maųo docenionym 
biopaliwem. Milion ton sųomy zuǏytej w piecach elektrowni pozwala na wyprodukowa-
nie 4 TWh energii.

Z kolei norweski koncern energetyczny StatoilHydro zapowiedziaų budowħ pierw-
szej na Ƒwiecie pųywajČcej elektrowni wiatrowej. Miaųa ona rozpoczČđ pracħ jesieniČ 
2009 r. Opanowanie budowy takich urzČdzeŷ otwiera nowe perspektywy w dziedzinie 
energetyki wiatrowej „Wiatry na morzu sČ silniejsze i bardziej staųe, dysponujemy (na 
morzu) duǏo wiħkszymi obszarami i unikamy konfl iktów, z jakimi zwiČzana jest budowa 
takich elektrowni na lČdzie” – wyjaƑniųa Alexandra Bech Gjoerv, kierujČca w koncernie 
dziaųem nowej energetyki. PųywajČca elektrownia ma powstađ na Morzu Póųnocnym, 
10 km od brzegów wyspy Karmoy – przy zachodnim wybrzeǏu Norwegii. Instalacja skųa-
da siħ z wiatrowej turbiny o mocy 2,3 MW umieszczonej na specjalnej boi, podobnej do 
tych, które stosuje siħ w konstrukcji plaƞ orm wiertniczych. Zanurzenie boi moǏna regu-
lowađ dziħki zmianom objħtoƑci pųynnego balastu. W przypadku pųywajČcej elektrowni 
boja ta ma od powierzchni morza siħgađ na gųħbokoƑđ 100 m i byđ przymocowana do 
dna trzema kotwicami. Na boi stanie 65-metrowej wysokoƑci i 8-metrowej Ƒrednicy 
wieǏa turbiny wiatrowej. RozpiħtoƑđ skrzydeų turbiny bħdzie miaųa ok. 80 m. Koszt bu-
dowy tej pionierskiej konstrukcji, którČ moǏna bħdzie przemieszczađ i kotwiczyđ na mo-
rzu, majČcym gųħbokoƑđ od 120 do 700 m, wyniesie ok. 52 mln euro.

34 Stanowi to nawiČzanie do ogųoszenia (w paǍdzierniku 2008 r.) przez Sekretarza Generalnego ONZ 
Ban Kee-Moona tzw. Zielonej Inicjatywy Ekonomicznej (the Green Economy IniƟ aƟ ve), póǍniej 
znanej jako „Green New Deal”, w której namawiaų Ƒwiatowych liderów do pobudzenia globalnej 
gospodarki przez zastosowanie stabilizujČcych narzħdzi i wskaǍników wspomagajČcych energiħ od-
nawialnČ.

35 W 2006 r. powoųano Szwedzko-PolskČ Plaƞ ormħ ZrównowaǏonej Energii (Swedish-Polish Sustai-
nable Energy Plaƞ orm), w ramach której dziaųajČ szwedzki The InternaƟ onal InsƟ tute for Industrial 
Environmental Economics (IIIEE) z Lund oraz warszawski Instytut Paliw i Energii Odnawialnej.
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NajdųuǏszy na Ƒwiecie podmorski energetyczny kabel NorNed (Norge-Nederland) 
ofi cjalnie oddano do uǏytku równoczeƑnie w holenderskim Eemshaven oraz w norwe-
skim Feda. Koszt inwestycji wyniósų 495 mln euro. Kabel zaczħto produkowađ w lutym 
2005 r., ukųadađ na morskim dnie w kwietniu 2006 r., a ostatni odcinek, przy brzegu 
Norwegii, poųoǏono w 2007 r. Nastħpnie budowano jeszcze urzČdzenia brzegowe, po-
ųČczenia z sieciami energetycznymi itp. Podmorski kabel ųČczČcy Holandiħ i Norwegiħ 
ma 580 km i waǏy 47 tys. ton. Najwiħksza gųħbokoƑđ, na jakiej go uųoǏono, to 410 m. 
W trakcie budowy wykonano 18 skrzyǏowaŷ z kablami telekomunikacyjnymi oraz gazo-
ciČgami. KaǏde skrzyǏowanie zabezpieczono, pokrywajČc je haųdami kamieni.

NorNed przystosowany jest do napiħcia 450 kV, a jego wydajnoƑđ to 700 MW. Taka 
wielkoƑđ energii jest wystarczajČca do zaspokojenia potrzeb 400-tysiħcznego mia-
sta. Konstruktorzy poųČczenia zastosowali w nim tzw. technologiħ wysokonapiħciowČ 
– High voltage direct current – HVDC. Nie wymaga ona poƑrednich stacji wzmacnia-
jČcych. TakČ samČ technologiħ wykorzystano m.in. przy budowie o poųowħ krótszego 
(245 km), kabla energetycznego SwePol pomiħdzy PolskČ a SzwecjČ.

Koncepcja NorNed opiera siħ na wymianie energii pomiħdzy NorwegiČ a HolandiČ. 
Jest teǏ jednym z waǏnych elementów powstajČcej sieci poųČczeŷ energetycznych ma-
jČcych objČđ wszystkie paŷstwa UE.

Fiŷskiemu koncernowi Fortum i norweskiemu Sargas, dziħki zastosowaniu urzČdzeŷ 
oczyszczajČcych najnowszej generacji, udaųo siħ osiČgnČđ rekordowe, bo przekraczajČce 
95%, ograniczenie emisji dwutlenku wħgla36. Nowe urzČdzenia zostaųy zainstalowane 
w opalanej wħglem sztokholmskiej elektrowni Vartavarket, naleǏČcej do fi ŷskiego 
koncernu energetycznego. Technologia wychwytywania CO2 (dwutlenku wħgla) zosta-
ųa opracowana przez specjalistów norweskiej fi rmy Sargas z Oslo oraz naukowców ze 
sztokholmskiej Politechniki Królewskiej (KTH) oraz MassachuseƩ s InsƟ tute of Techno-
logy (MIT) w USA. Metoda nazywana Ultra Low Emissions Technology (ULET), testowa-
na przez kilka miesiħcy w szwedzkiej elektrowni, okazaųa siħ w peųni skuteczna nie tylko 
w warunkach laboratoryjnych, ale równieǏ przy zastosowaniu jej w przemyƑle. Wųadze 
koncernu Fortum stwierdziųy, Ǐe dziħki ULET wħgiel moǏe byđ traktowany jako czyste 
i bezpieczne, ekologiczne paliwo.

Badania i rozwój – prze�amywanie negatywnych relacji 
miÆdzy postÆpem a degradacj� yrodowiska

Najwiħkszym obecnie wyzwaniem dla krajów nordyckich jest wypracowanie strategii 
pozwalajČcej utrzymađ równowagħ miħdzy ochronČ i trwaųoƑciČ Ƒrodowiska, bezpie-
czeŷstwem dostaw energii oraz rozwojem gospodarki i wzrostem dobrobytu. Wedųug 
zgodnych opinii, energia ze Ǎródeų odnawialnych musi zastČpiđ paliwa kopalne, aby 
umoǏliwiđ uniezaleǏnienie siħ od ich ograniczonych zasobów oraz zmniejszyđ emisjħ 
CO2 do atmosfery. Takiemu rozwiČzaniu moǏe sųuǏyđ aktualny rozwój wiedzy techno-

36 M. Haykowski, depesza PAP ze Sztokholmu, 17.06.2008.
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logicznej umoǏliwiajČcej stosowanie nowych sposobów efektywnego wykorzystania 
energii. „Wierzħ, Ǐe kraje nordyckie mogČ byđ prekursorami w rozwoju pozytywnych 
dla Ƒrodowiska technologii energetycznych”, powiedziaų M. Vanhanen, premier Finlan-
dii, a sekretarz generalny Nordyckiej Rady Ministrów, Halldór Ásgrimsson dodaų: „My 
w Skandynawii mamy dųugČ tradycjħ wolnego rynku, a nordyckich przedsiħbiorstw od 
dųuǏszego juǏ czasu uǏywaliƑmy do dziaųania w obszarach, w których byųa wolna i glo-
balna konkurencja”37.

PowyǏsze sųowa oddajČ w istocie jednČ z cech charakterystycznych dla krajów nor-
dyckich, mianowicie spoųecznČ ƑwiadomoƑđ, Ǐe innowacyjne technologie i rozwiČzania 
dotyczČce energii majČ do odegrania istotnČ rolħ w przeųamywaniu dotychczasowych 
negatywnych zwiČzków pomiħdzy rozwojem a degradacjČ Ƒrodowiska. Realizowađ to 
winny przez zapewnienie wystarczajČco czystej i bezpiecznej energii. Chodzi o trwaųoƑđ 
politycznego i ekonomicznego celu, zgodnie z którym nastħpowađ bħdzie zwiħkszenie 
efektywnoƑci wykorzystania energii, pojawiČ siħ bodǍce sųuǏČce wprowadzaniu techno-
logii niskowħglowych. Elementy te, poųČczone ze stabilnym rynkiem, ustalČ wųaƑciwy 
kierunek odpowiadajČcy zmianom postħpowania.

MoǏna stwierdziđ, Ǐe dzisiejszy Ƒwiat stoi wobec dwóch wyzwaŷ: zwiħkszenia pro-
dukcji energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeŷ powstajČcych w wyniku uǏytkowa-
nia paliw kopalnianych. Prognozy wskazujČ, Ǐe zapotrzebowanie na energiħ wzroƑnie 
w nastħpnych 25 latach o 50%, przy jednoczesnym znaczČcym wzroƑcie emisji CO2. StČd 
w energetyce tak waǏne sČ inwestycje w czyste technologie. Wychwytywanie i ma-
gazynowanie CO2, tzw. CCS, jest jednak niezwykle trudne. Zwųaszcza, gdy policzy siħ 
objħtoƑđ emitowanego CO2 i to, jakie rurociČgi i powierzchnie magazynowe sČ do tego 
potrzebne38. BudǏet norweskiej grupy badawczo-wdroǏeniowej wynosi równowartoƑđ 
ponad 38,6 mln euro39; jej zadaniem jest opracowanie ekonomicznie opųacalnych tech-
nologii przechwytywania i magazynowania CO2, emitowanego gųównie przez przemysų 
energetyczny. Umowħ zawarųy: SINTEF Holding AS (najwiħkszy skandynawski fundusz, 
fi nansujČcy rocznie okoųo 2 tysiħcy projektów badawczych w dziedzinie nowych tech-
nologii w Norwegii i na Ƒwiecie), NTNU (Norweski Uniwersytet Techniczno-Przyrod-
niczy w Trondheim, jedna z najbardziej renomowanych uczelni w kraju), Aker Clean 
Carbon (wyspecjalizowana spóųka naleǏČca do norweskiego koncernu Aker AS). Ponad-
to dziaųalnoƑđ grupy wspierađ bħdzie paŷstwowa spóųka Gassnova SF, powoųana dla 
rozwiČzywania problemów zwiČzanych z emisjČ CO2. Gassnova przekazaųa na potrzeby 
pierwszej fazy prac badawczych 4,1 ml euro. Umowa przewiduje, Ǐe grupa bħdzie pra-
cowađ przez 8 lat, w pierwszym rzħdzie zajmujČc siħ technologiami przechwytywania 
i magazynowania dwutlenku wħgla emitowanego przez elektrownie wħglowe i gazo-
we. W sektorze tym pracuje ponad 4 tys. wielkich instalacji, które odpowiadajČ za 40% 

37 Wypowiedzi na spotkaniu premierów krajów nordyckich w Punkaharju, Finlandia, 18–19 czerw-
ca 2007 r. [tųumaczenie moje – R.M.C.]; Environmental and Energy Technology Niche, „Norden” 
10.05.2007, www.norden.org (04.02.2008).

38 ObiecujČce badania sČ prowadzone w Lublinie, gdzie z CO2 i wody pod wpųywem sztucznej fotosyn-
tezy powstaje alkohol, zob.: „Rzeczpospolita”, 27.11.2008, Rozmowa z W. Pawlakiem, Unia Europej-
ska nie zatrzyma globalnego ocieplenia.

39 Powstaųa w sierpniu 2008 r.
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globalnej emisji CO2. Norwegowie chcČ wųČczyđ do wspóųpracy najwiħksze Ƒwiatowe 
koncerny energetyczne. Grupa wiČǏe teǏ swČ dziaųalnoƑđ z programem SOLVit40. RzČd 
norweski zapowiedziaų zwiħkszenie w 2009 r. o 70% nakųadów na badania nad tech-
nologiami ograniczajČcymi emisjħ CO2. MoǏe to oznaczađ przekazanie na ten cel sumy 
nawet 230 mln euro41. Norwegia to dobry przykųad, potwierdzajČcy ogólnonordyckie 
zainteresowanie rozwojem przyjaznych technik i technologii majČcych zwiČzek z ochro-
nČ Ƒrodowiska i przeciwdziaųaniem zagroǏeniom klimatycznym. W paǍdzierniku 2008 r. 
Nordycka Rada Ministrów zatwierdziųa budǏet w wysokoƑci 480 mln koron szwedzkich, 
przeznaczony na badania dotyczČce klimatu, energii i ochrony Ƒrodowiska naturalne-
go w latach 2009–2013. Ma to stworzyđ krajom nordyckim „nowe biznesowe okazje”, 
zwiČzane chođby z tematami: „ZrównowaǏona bioenergia” czy „Nanotechnologia a wy-
dajnoƑđ energii”.

Przypomnieđ naleǏy, Ǐe we wszystkich defi nicjach bezpieczeŷstwa energetycznego 
wyjČtkowo mocno jest podkreƑlany aspekt ochrony Ƒrodowiska42. Nie moǏna wiħc mó-
wiđ np. o bezpieczeŷstwie dostaw, nie uwzglħdniajČc roli odnawialnych Ǎródeų energii 
w zapewnieniu tego bezpieczeŷstwa. NaleǏy teǏ pamiħtađ, Ǐe wƑród paŷstw czųonkow-
skich UE istnieje spór dotyczČcy polityki w sektorze energii (aspekty energii atomowej 
i liberalizacji rynku), zagraǏajČcy ambitnemu celowi UE: uzyskaniu wiħkszej samowy-
starczalnoƑci w wyniku wykorzystania nowych Ǎródeų energii, przy jednoczesnym ogra-
niczeniu emisji gazów cieplarnianych i utrzymaniu wzrostu gospodarczego, rozwoju 
i eksportu technologii oraz stworzeniu tysiħcy nowych miejsc pracy. Przed kaǏdČ z kolej-
nych prezydencji w UE staje to samo trudne zadanie – przekonanie pozostaųych szefów 
paŷstw i rzČdów do historycznego porozumienia w sprawach polityki energii i zmian 
klimatycznych, rozpoczynajČcych przemysųowČ rewolucjħ w zakresie energii, poprawy 
ochrony Ƒrodowiska naturalnego oraz utrzymania wzrostu gospodarczego w Europie.

22 stycznia 2008 r. Komisja Europejska ofi cjalnie przedstawiųa pakiet reform, które 
majČ doprowadziđ do radykalnego ograniczenia emisji CO2 i powstrzymađ zmiany klima-
tyczne. O 20% KE chce zredukowađ emisjħ dwutlenku wħgla do atmosfery, zwiħkszyđ 
udziaų odnawialnych Ǎródeų energii i oszczħdnoƑci energetyczne. Wszystko to do 2020 r. 
„Propozycje sČ ambitne, ale do osiČgniħcia […] Przy jednym ogniu Europa upiecze do-
datkowČ pieczeŷ i zmniejszy uzaleǏnienie od importowanych Ǎródeų energii, zwųaszcza 
ropy i gazu”43. Nowy pakiet propozycji ograniczenia poziomu emisji dwutlenku wħgla 
do atmosfery dla Szwecji oznacza koniecznoƑđ speųnienia wielu trudnych wymogów, 
które jednak minister Ƒrodowiska Andreas Carlgren uznaų za realistyczne. Podczas wizy-
ty w Brukseli minister spotkaų siħ z przedstawicielami KE oraz z europarlamentarzystami 

40 Jest to powoųana przez UE sieđ wspierajČca rozwiČzywanie najróǏniejszych problemów unijnych. 
Norwegia jest czųonkiem tego programu, zob. M. Haykowski, PAP, 14.08.2008.

41 Zdaniem dziennikarzy z „Dagsavisen”, 01.03.2009, Norwegia pragnie byđ najwiħkszym eksporterem 
przyjaznej Ƒrodowisku energii w Europie.

42 Szerzej na ten temat zob.: R. M. Czarny, Dylematy energetyczne paŷstw regionu nordyckiego, Kielce 
2009, s. 59–66.

43 K. Niklewicz, R. Zasuŷ, D. Pszczóųkowska, 3 razy 20 na 2020 rok – ekologiczny plan UE, www.gazeta.
pl/gospodarka (23.01.2008).
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i podkreƑlaų, Ǐe Komisja oczekuje od Szwecji przejħcia inicjatywy w zakresie redukcji 
emisji oraz zwiħkszania udziaųu energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Minister 
akcentowaų, Ǐe jest to zgodne z ambicjami zgųaszanymi przez szwedzkie wųadze. Szwecja 
naleǏy obecnie do czoųówki paŷstw w dziedzinie ekologii (ponad 40% zuǏywanej energii 
pochodzi ze Ǎródeų odnawialnych). Komisja Europejska bħdzie zapewne domagađ siħ, 
aby odsetek ten zwiħkszyų siħ do 50% do 2020 r. JednoczeƑnie Szwecja bħdzie musiaųa 
dokonađ ograniczenia emisji gazów o 20%. WczeƑniej wicepremier i minister przemysųu 
– Maud Olofsson, wyraǏaųa obawy, Ǐe Szwecji trudno bħdzie wypeųniđ te ǏČdania. Mini-
ster A. Carlgren jest jednak optymistČ. W jego opinii, konieczne bħdČ kolejne inwesty-
cje w elektrownie wiatrowe oraz produkcjħ bioenergii44.

Przed trudnym zadaniem stoi równieǏ Finlandia – emisje dwutlenku wħgla majČ byđ 
zmniejszone o ok. 16%, zaƑ udziaų energii odnawialnej ma wzrosnČđ z poziomu 28,5% 
aǏ do 38% do roku 2020. Pakiet KE wzbudzių silny sprzeciw fi ŷskich Ƒrodowisk przemy-
sųowych, a rzČd obawia siħ osųabienia konkurencyjnoƑci fi ŷskiego przemysųu ciħǏkie-
go. Finlandia naleǏy do czoųówki europejskiej, jeƑli chodzi o wykorzystywanie energii 
odnawialnej i paradoksalnie ten „dobry start” jest przyczynČ, dla której ustanowione 
dla Finlandii wymogi sČ wyǏsze niǏ przeciħtne puųapy dla innych krajów czųonkowskich. 
Wedųug ministra fi nansów Jyrki Katainena, naleǏy zwiħkszyđ wykorzystanie drewna, 
a takǏe energii wiatru i wodnej. Obecnie w Ministerstwie Finansów Finlandii trwa dys-
kusja nad tym, jak zróǏnicowađ system podatków za szkodliwe emisje. Tarja Cronberg, 
fi ŷska minister pracy z ParƟ i Zielonych, podkreƑla, Ǐe wysokie puųapy dotyczČce ener-
gii odnawialnej naleǏy traktowađ jako wyzwanie, a nie zagroǏenie45. W opinii Federacji 
Przemysųu Energetycznego przyjħte rozwiČzanie bħdzie kosztowne dla Finlandii, która 
juǏ osiČgnħųa, a nawet przekroczyųa puųap wyznaczony przez Wspólnotħ. W zwiČzku 
z tym, jako limit docelowy dla Finlandii, UE wymieniųa wskaǍnik 40%, a premier Maƫ   
Vanhanen wspomniaų o 35%. Zdaniem Federacji Przemysųu Energetycznego sČ to wiel-
koƑci zdecydowanie zawyǏone. Juha Naukkarinen – prezes federacji – stwierdzių:

WiČǏČce zobowiČzanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych bħdzie niezwykle kosz-
towne dla spoųeczeŷstwa. Instrumentalne i sterowane ograniczenie Ǎródeų pozyskiwania 
energii odbije siħ niekorzystnie na funkcjonowaniu rynku. Ponadto Ministerstwo Handlu 
i Przemysųu zamierza wprowadziđ rozwiČzanie, zgodnie z którym czħƑđ wpųywów z opųat 
z tytuųu dystrybucji energii elektrycznej przeznaczane bħdzie na dotowanie energii wytwa-
rzanej ze Ǎródeų odnawialnych. To wszystko nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen energii. 
Finlandia podjħųa zobowiČzanie bez jakiejkolwiek kalkulacji kosztów46.

Dodaų, Ǐe znacznie bardziej poǏČdane byųyby zdecydowane dziaųania zapobiegajČce 
ocieplaniu siħ klimatu w tych paŷstwach, którym daleko jeszcze do poziomu osiČgniħte-
go przez Finlandiħ. J. Naukkarinen uwaǏa obecne subwencje i system handlu emisjami 
dwutlenku wħgla za instrumenty zupeųnie wystarczajČce, by propagowađ proekologicz-
ne noƑniki energii.

44 „Dagens Nyheter”, 23.01.2008.
45 „Helsingin Sanomat”, YLE, 23.01.2008.
46 Cyt. za: „Taloussanomat”, 10.03.2007.
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W ramach realizacji planu, zgodnie z którym w 2020 r. 20% energii zuǏywanej w UE 
ma pochodziđ ze Ǎródeų odnawialnych, fi rma konsulƟ ngowa Econ Pöyry opracowaųa 
plan zobowiČzaŷ poszczególnych krajów unijnych do zwiħkszenia wykorzystania energii 
odnawialnej. Z projektu wynika, Ǐe udziaų energii odnawialnej w Danii powinien wzros-
nČđ z 17% obecnie, do 32% w 2020 r., a wyǏsze wymagania powinny zostađ postawione 
jedynie wobec Luksemburga i Irlandii. Duŷska minister ds. klimatu i energii, Connie 
Hedegaard, wyraziųa niezadowolenie z faktu, Ǐe Komisja Europejska zamierza okreƑliđ 
wymagania wobec poszczególnych paŷstw czųonkowskich UE na podstawie ich PKB. 
W ten sposób najwiħkszy wkųad w osiČgniħcie unijnego celu bħdČ musiaųy wnieƑđ paŷ-
stwa najbogatsze. Jej zdaniem, KE powinna uwzglħdniđ równieǏ dotychczasowe wysiųki 
paŷstw czųonkowskich w zakresie wykorzystania energii ze Ǎródeų odnawialnych47 (od 
1997 r. Dania zwiħkszyųa udziaų energii odnawialnej z 7,5% do 17%).

Warto podkreƑliđ, Ǐe w 2007 r. duŷska branǏowa organizacja przedsiħbiorstw sek-
tora energii (Dansk Energi – DE) zaprezentowaųa ocenħ, wedųug której inwestycje 
w energiħ przyjaznČ dla Ƒrodowiska naturalnego daųyby najwiħkszy efekt poza grani-
cami Danii. Z tego wzglħdu kraje UE, chcČc do 2020 r. uzyskađ przyjħty cel 20% udzia-
ųu energii ze Ǎródeų odnawialnych w caųkowitym zuǏyciu energii, winny podejmowađ 
inwestycje w odnawialne Ǎródųa energii i technologie energooszczħdne tam, gdzie 
mogČ one przynieƑđ najwiħkszČ korzyƑđ. Stanowisko takie zakųada potrzebħ myƑlenia, 
w pierwszym rzħdzie w kategoriach europejskich, a w drugim na poziomie narodowym. 
Wedųug powyǏszej oceny zarówno duŷscy politycy, jak i ich wyborcy, musieliby nauczyđ 
siħ Ǐyđ myƑlČ, Ǐe mogČ najwiħcej uzyskađ z zainwestowania posiadanych Ƒrodków nie 
w Danii, lecz w wymagajČcy sektor energii Europy _rodkowo-Wschodniej. Wizja DE fi -
nansowania technologii energooszczħdnych w Europie _rodkowo-Wschodniej stanowi 
dla wielu przedsiħbiorców przekroczenie pewnych granic, niemniej taka sytuacja wy-
stČpi w przyszųoƑci (ale nie wczeƑniej niǏ po 2015 roku)48.

Jak dotČd polityka w sektorze energii byųa sprawČ wewnħtrznČ kaǏdego kraju, obec-
nie istnieje potrzeba oszczħdnego podziaųu pracy oraz gwarancji wųaƑciwej lokalizacji 
inwestycji energetycznych. Dotychczasowy niski poziom integracji narodowych rynków 
elektrycznoƑci krajów czųonkowskich UE powoduje, Ǐe nie ma teraz moǏliwoƑci sprzeda-
Ǐy za granicħ duŷskiej energii wiatrowej w okresach jej najwiħkszej produkcji (w okresie 
wystħpowania silnych wiatrów). Wydaje siħ, Ǐe warunkiem efektywnego wykorzystania 
odnawialnych Ǎródeų energii w UE oraz uzyskania jej ujednoliconych cen, jest otwarcie 
narodowych rynków energii. StČd potrzeba zainicjowania ƑciƑlejszej wspóųpracy w dzie-
dzinie energii z rzČdami paŷstw nordyckich, Niemiec, Holandii i Polski w celu utworze-
nia poųČczonego regionalnego rynku energii.

Paŷstwem, które w regionie nordyckim ma wizerunek najbardziej przyjaznego 
Ƒrodowisku i klimatowi, jest Szwecja. Badanie prowadzone przez „Norden i Focus” 
(Oslo) wykazaųo, Ǐe jeden na trzech badanych Skandynawów (Norwegowie, Szwedzi, 
Duŷczycy), bez wahania typowaų pozytywnie wųaƑnie Szwecjħ, z kolei za kraj najmniej 
przyjazny Ƒrodowisku i klimatowi, ci sami badani uznawali Daniħ. Wszyscy responden-

47 „Jyllands-Posten”, 18.01.2008.
48 „Børsen”, 13.02.2007.
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ci byli teǏ zdania, Ǐe kraje nordyckie majČ szczególnČ rolħ do speųnienia w dziaųaniach 
na rzecz ochrony klimatu49. W trakcie spotkania nordyckich premierów w Punkaharju 
(Finlandia, 18–19 czerwca 2007 r.), dyskutowano o roli regionu nordyckiego w pro-
cesach globalizacji. Szefowie rzČdów zadecydowali o dČǏeniu do bardziej fachowego, 
widocznego i rozwiniħtego regionu, w którym wdraǏanie nowych, trwaųych i skutecz-
nych technologii i rozwiČzaŷ energetycznych winno odgrywađ rolħ kluczowČ. Przemysų 
regionu nordyckiego ma istotne kompetencje i osiČgniħcia w tym zakresie, a eksport 
technologii w dziedzinie energii, realizowany przez paŷstwa tego regionu wywoųuje 
duǏe wraǏenie na globalnych rynkach zarówno w USA, Chinach, Indiach, jak i w no-
wych krajach UE. Dobrym przykųadem jest tutaj Finlandia, znajdujČca siħ wƑród Ƒwia-
towych liderów technologii siųowni wiatrowych. Fiŷski przemysų wytwarza wszystkie 
kluczowe komponenty, wųČczajČc generatory, konstrukcje do budowy wieǏ, wųókna 
szklane, podpory, zasilanie Ƒmigieų oraz przeciwoblodzeniowe sensory i systemy dla 
ųopat, Ƒmigieų i turbin, np. instalowanych w obszarach arktycznych. WartoƑđ aktualne-
go eksportu technologii siųowni wiatrowych wzrosųa piħciokrotnie od 1996 r. (ponad 
200 mln euro)50. Z kolei norweskie koncerny w 2007 r. zawarųy porozumienie z Shel-
lem o wspóųpracy przy wykorzystaniu CO2 w celu zwiħkszenia wydobycia ropy. Zgodnie 
z planem gaz wydobywany z pola Heidrun (Norwegia) ma byđ przesyųany rurociČgiem 
do nowej elektrowni gazowej w Tjeldbergodden. Powstaųy CO2 ma zostađ przesųany 
z powrotem do pola Heidrun oraz pola Draugen, wpompowany do odwiertów i na-
stħpnie wykorzystany przy jej wydobyciu. ElektrycznoƑđ wyprodukowana w elektro-
wni bħdzie przesyųana na plaƞ ormy, które obecnie wykorzystujČ gaz i emitujČ duǏe 
iloƑci CO2 i NOx. Elektrownia i pozostaųe elementy projektu bħdČ najwczeƑniej gotowe 
w latach 2010–2012. Statoil uzyskaų juǏ koncesjħ na budowħ elektrowni speųniajČcČ 
wymogi ustawy o energii. Zdaniem Paŷstwowego Inspektoratu ds. Zanieczyszczeŷ, 
koncesja musi byđ uwarunkowana istnieniem oczyszczalni CO2. Realizacja projektu 
wymaga znacznej pomocy ze strony paŷstwa. Komisarz UE ds. energii A. Piebalgs po-
zytywnie oceniųa projekt, stwierdzajČc, Ǐe o ile uda siħ go zrealizowađ, Europa uzy-
ska elektrowniħ gazowČ wyposaǏonČ w oczyszczalniħ CO2 oraz zastosuje iniekcje CO2 
w celu zwiħkszenia wydobycia ropy (na wiele lat przed USA)51. Pomoc paŷstwa przy 
budowie elektrowni gazowych z oczyszczalniami CO2 moǏe byđ poczČtkiem nowej, in-
teresujČcej koncepcji technologicznej, ale nie powinna ona byđ udzielona bez rozwa-
Ǐenia innych wariantów ograniczenia emisji CO2

52.
W przyszųoƑci wymagania i popyt na czyste, bezpieczne i trwaųe rozwiČzania w za-

kresie produkcji dostaw energii rosnČđ bħdČ wyjČtkowo dynamicznie. Oznacza to do-
datkowe moǏliwoƑci dla konkurencyjnego nordyckiego biznesu. To z kolei rodzi koniecz-

49 Badania prowadzone przez „Norden i Focus”, zob.: „Dagsavisen” 20.12.2007.
50 „AŌ enposten”, 09.03.2007.
51 Ibidem.
52 „Dagsavisen”, 09.03.2007, stwierdza, Ǐe zdaniem specjalistów, ewentualny wkųad paŷstwa w rea-

lizacjħ projektu Statoil/Shell moǏe wynieƑđ ok. 3 mld koron. Poza tym rzČd pokryje w duǏej czħƑci 
(ok. 2 mld koron) koszty budowy oczyszczalni CO2 przy elektrowni w Kaarstoe. W sumie rachunek za 
uzyskanie czystej energii wyniósųby w najbliǏszych 4 latach ok. 5 mld koron.
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noƑđ umieszczenia tej problematyki w centrum uwagi oraz zaawansowanych dziaųaŷ na 
rzecz tworzenia i szerzenia wiedzy o innowacyjnych technologiach energii53.

Badania i wymiana wiedzy to priorytetowe obszary inwestycji w krajach nordyckich. 
Jako caųoƑđ plasujČ siħ one znacznie powyǏej Ƒredniej europejskiej, a nakųady Szwecji 
i Finlandii w tej dziedzinie osiČgnħųy juǏ cel, jakim dla Unii Europejskiej jest przekrocze-
nie 3% GNP na badania i rozwój do 2010 r.

W kontekƑcie miħdzynarodowym kraje nordyckie sČ zbyt maųe, by zostađ zauwa-
Ǐonymi na polu naukowym. W zwiČzku z globalizacjČ, coraz waǏniejsza staje siħ wiħc 
wspóųpraca ponad granicami, w przypadku tych krajów naturalna, uųatwiona przez fakt, 
Ǐe wykazujČ one tak wiele podobieŷstw. Zdaniem Kari Kvesetha – przewodniczČcego 
ZarzČdu NordForsk: „Nordycka wspóųpraca nie jest jednak celem samym w sobie, lecz 
sposobem, by osiČgnČđ narastajČce umiħdzynarodowienie badaŷ”54. Budowanie na-
rodowych inicjatyw przy wspóųpracy z krajowymi podmiotami typu oƑrodki i rady ba-
dawcze, sprzyja bardziej efektywnemu poǏytkowaniu istniejČcych zasobów, szczególnie 
w sytuacji, gdy pracujČcy razem nordyccy naukowcy i uniwersytety tworzČ pewnČ 
„masħ krytycznČ”, a tym samym lepsze warunki dla badaŷ wysokiej jakoƑci. Wobec na-
rastajČcych wyzwaŷ globalizacyjnych powiħksza to ich rozeznanie sytuacji i moǏliwoƑđ 
wpųywania na okreƑlone decyzje i kierunki badaŷ. Globalizacja to nie tylko wyzwania, 
ale równieǏ szczególne okazje otwierajČce siħ przed dynamicznČ naukČ i sprawnČ or-
ganizacjČ. To dzisiaj wyjČtkowo waǏne zadanie, moǏe nawet najwaǏniejsze, dla nauki 
krajów nordyckich, która ma dųugie tradycje, jeƑli chodzi o podejmowanie wyzwaŷ na-
wet w sytuacjach trudnych. KreatywnoƑđ w tym zakresie stwarza podstawy do dalszego 
wzrostu ekonomicznego i rywalizacji, tak w odniesieniu do poszczególnych krajów, jak 
i caųego regionu. Swoboda prowadzenia badaŷ i moǏliwoƑđ ich strategicznego ukierun-
kowania na okreƑlone cele, pozwalajČ rozwiČzywađ problemy spoųeczne i stanowiČ do-
bry fundament dalszego rozwoju spoųeczeŷstwa opartego na wiedzy.

Miħdzynarodowa Agencja Energii (IEA) zadeklarowaųa, Ǐe naleǏy zapoczČtkowađ 
globalnČ rewolucjħ przez polepszenie wydajnoƑci i zmniejszenie zuǏycia energii. Za-
gadnienie to staųo siħ gųównym tematem spotkania nordyckich premierów w ramach 
Forum Globalizacyjnego na Islandii w lutym 2009 r. Nordyckie Centrum InnowacyjnoƑci 
(NIC) oczekuje, Ǐe przedstawiona tam inicjatywa „Nordic Excellence in Research”, sta-
nie siħ plaƞ ormČ, która zachħci nordycki biznes do wspóųpracy i utrzymania standar-
dów. Klasyczne rozumienie innowacji, jako skųadowej procesu badaŷ, jest wkompono-
wane w funkcjonowanie spoųeczeŷstwa przemysųowego, którego gospodarczy wzrost 
i dobrobyt nie moǏe byđ mierzony jedynie skalČ fi zycznej wymiany produktów. Bardziej 
znaczČcČ wydaje siħ zdolnoƑđ wprowadzania nowych pojħđ, doƑwiadczeŷ i umiejħtno-
Ƒci polegajČcych na przyciČganiu najlepszych Ƒrodowisk. Dzisiejsza innowacyjnoƑđ staųa 
siħ zdecydowanie bardziej demokratyczna, w tym sensie, Ǐe jej najwaǏniejszym Ǎród-

53 Nordic Energy InnovaƟ on, New Trends in Nordic Energy InnovaƟ on, Pre-seminar, 29 November 
2007, Oulu – Finland, Norden, Nordic Energy Research; zob. równieǏ: www.nordicinnovaƟ on.net.

54 Research – the Key to Future Growth, NORDEN – the Top of Europe, February 2009, www.norden.
org/topofeurope, wiħcej na ten temat zob.: www.nordforsk.org; www.analysnorden.org/analysnor-
den/default.asp.
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ųem nie jest nauka, ale raczej potrzeby uǏytkowników. Badania staųy siħ jednym z wielu 
Ǎródeų innowacyjnoƑci, co pokazujČ osiČgniħcia w ramach UE czy studia innowacyjnoƑci 
realizowane przez 250 tys. europejskich przedsiħbiorstw55.

Ten typ procesów rozwojowych realizujČ USA, Wielka Brytania, starajČ siħ go wpro-
wadzađ organizacje takie, jak UE czy OECD, w których kraje nordyckie odgrywajČ istotnČ 
rolħ. Jako odpowiedǍ na wyzwania globalizacji, Nordyckie Centrum Innowacji rozpoczħ-
ųo prace z nowymi innowacyjnymi programami. Wedųug „2008 European AƩ racƟ veness 
Survey”56, opublikowanego przez Ernst & Young, okazuje siħ, Ǐe zdaniem 834 miħdzy-
narodowych decydentów, w gronie paŷstw nordyckich jedynie Szwecja uwaǏana jest 
za naleǏČcČ do grona dziesiħciu najbardziej dynamicznych krajów Ƒwiata w dziedzinie 
innowacji i edukacji. To musi dawađ do myƑlenia nordyckim premierom.

Zwyciħzcami w skali globalnej – bez wzglħdu na to, czy chodzi o regiony, paŷstwa 
czy przedsiħbiorstwa – z duǏČ dozČ prawdopodobieŷstwa bħdČ ci, którzy nie tylko po-
trafi Č organizowađ prace w zakresie innowacyjnoƑci, odpowiadajČc na aktualne wyzwa-
nia spoųeczeŷstwa, ale przede wszystkim szybko znajdowađ moǏliwoƑci wprowadzania 
praktycznych rozwiČzaŷ.

Podsumowanie

Paŷstwa regionu nordyckiego sČ wyraǍnie zróǏnicowane pod wzglħdem zasobów su-
rowców energetycznych: od bogatej w ropħ i gaz Norwegii, energetycznie samowy-
starczalnej Danii, poprzez posiadajČcČ zasoby energii hydro- i geotermicznej Islandiħ, 
stawiajČcČ na ekspansjħ biopaliw i realizujČcČ ambitnČ politykħ na rzecz energii odna-
wialnej Szwecjħ, aǏ do skazanej na import energii z Rosji, ale i próbujČcej energiħ tħ 
oszczħdzađ, Finlandiħ.

Kraje te ųČczy wspóųpraca w dziedzinie bezpieczeŷstwa energetycznego – jako wy-
zwanie nie tylko na dziƑ, ale i na dajČcČ siħ przewidzieđ przyszųoƑđ. Jej istotČ jest po-
trzeba wypracowania zarówno krajowej, jak i wspólnej strategii, pozwalajČcej utrzy-
mađ równowagħ pomiħdzy ochronČ i trwaųoƑciČ Ƒrodowiska, bezpieczeŷstwem dostaw 
energii oraz rozwojem gospodarki i wzrostem dobrobytu. Praktycznym tego wyrazem 
jest dbaųoƑđ o Ƒrodowisko naturalne, dywersyfi kacja dostaw energii, troska o rezerwy 
strategiczne, stosowanie nowoczesnych technologii w energetyce oraz wyjČtkowo in-
tensywne poszukiwanie nowych technik i technologii w zakresie odnawialnych Ǎródeų 
energii.

Jako caųoƑđ, kraje nordyckie reprezentuje bardzo szerokie spektrum kompetencji 
i technik w zakresie efektywnoƑci wykorzystania róǏnych Ǎródeų energii, poczČwszy od 

55 New Times Demand New Strategies for Nordic InnovaƟ on Co-operaƟ on, NORDEN – the Top of 
Europe, February 2009. Podano tam, Ǐe zdaniem OECD, miħdzynarodowego systemu studiów IBM, 
Booz, Allen Hamilton i innych, badania stanowiČ mniej niǏ 15% procesów innowacyjnoƑci, www.
norden.org/topofnorden.

56 Zob.: www.nordicinnonaƟ on.net.
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bioenergii, poprzez solarnČ i wiatrowČ, aǏ do energii geotermicznej57. Obejmuje wųaƑ-
ciwie caųy pakiet obecnych moǏliwoƑci w tym zakresie. StČd jest zupeųnie naturalne, Ǐe 
w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiČzaŷ, Ƒwiatowi decydenci zwracajČ swČ uwagħ na 
ten region.

Zainteresowanie bezpiecznym i najbardziej korzystnym surowcem energetycznym, 
przejawiane dotČd na marginesie dyplomacji wiħkszoƑci krajów nordyckich, znalazųo siħ 
obecnie w jej strategicznym centrum. JeƑli przeanalizuje siħ moǏliwych rywali i ryzyko 
wysiųków w celu zaopatrzenia energetycznego oraz przyjmie siħ duǏe prawdopodobieŷ-
stwo konfl iktów o ropħ i gaz, to pojawia siħ nowy, wyjČtkowo waǏny dziaų, który moǏna 
okreƑliđ mianem energetycznej polityki zagranicznej paŷstw regionu nordyckiego. Jej 
tezy nie tylko alarmujČ, ale teǏ powodujČ pewne przegrupowanie w polityce poszcze-
gólnych krajów. Wydaje siħ, Ǐe w wiħkszym niǏ dotychczas stopniu kwesƟ e problemów 
energetycznych okreƑlajČ ich stosunki z krajami eksporterami, krajami tranzytowymi 
i innymi uǏytkownikami energii.

Nowe, miħdzynarodowe uwarunkowania nie oznaczajČ jednak, Ǐe caųa aktywnoƑđ 
krajów nordyckich to jedynie wynik bogatej perspektywy czy uƑwiadomienia sobie ko-
niecznoƑci wspólnego reagowania na wyzwania i moǏliwoƑci stworzone przez procesy 
globalizacji. Region tego typu, posiadajČcy szczególnČ specyfi kħ, z duǏČ dozČ prawdo-
podobieŷstwa bħdzie miejscem wspóųpracy krajów wchodzČcych w jego skųad, równieǏ 
funkcjonalnej, gdyǏ jest w znaczČcym stopniu motywowany wųasnČ, wewnħtrznČ trady-
cjČ, spójnoƑciČ i doƑwiadczeniami. Jego silnČ stronČ nadal bħdzie elastycznoƑđ, zdolnoƑđ 
przystosowywania dziaųaŷ do nowych potrzeb oraz kreatywnoƑđ w podejmowaniu 
nowych inicjatyw.

Paŷstwa regionu nordyckiego sČ znakomitym potwierdzeniem tezy, Ǐe w obliczu 
moǏliwoƑci i wyzwaŷ tworzonych przez procesy globalizacji, nie zawsze wielkoƑđ popu-
lacji, skala produkcji czy siųa armii muszČ decydowađ o znaczeniu i moǏliwoƑciach roz-
wiČzywania istotnych kwesƟ i, tak w wymiarze regionalnym, jak i globalnym (oczywiƑcie 
przy zaųoǏeniu kontynuacji pokojowego procesu rozwojowego). Globalizacja stawia te 
kraje wobec nowych wyzwaŷ, ale równieǏ kreuje szereg nowych szans dla caųego regio-
nu. W odniesieniu do wielu z nich, kraje nordyckie mogČ osiČgnČđ wiħcej, wspóųdziaųa-
jČc. Zrozumienie tego imperatywu staųo siħ uƑwiadomionČ koniecznoƑciČ, rodzČcČ nie 
tylko potrzebħ przygotowania siħ do okreƑlonych zagadnieŷ czy zapobiegania im, ale 
wrħcz podjħcia kroków wyprzedzajČcych.

Problematyka bezpieczeŷstwa energetycznego w regionie póųnocnym zostaųa 
w ostatnich latach wzbogacona o interesujČcČ próbħ koegzystencji czynnika rywalizacji 
ze wspóųpracČ, koniecznČ i niejako wymuszonČ przez okolicznoƑci, technikħ i technolo-
giħ oraz siųy przyrody. Rywalizacja dotyczy przede wszystkim wyƑcigu o energetyczne 
zasoby Arktyki. Ropa i gaz oraz powstajČce szlaki transportowe to obiekty szczegól-
nych staraŷ Rosji, Kanady, USA, Norwegii i Danii. Sprawy te budzČ równie silne emocje 
i ogromne zainteresowanie takǏe Szwecji, Finlandii i Islandii. Trudno wiħc siħ dziwiđ, 

57 R. M. Czarny, Paŷstwa regionu nordyckiego wobec problemu bezpieczeŷstwa energetycznego, [w:] 
Nowy wymiar partnerstwa polsko-niemieckiego w Europie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, 
red. E. Cziomer, Kraków 2008.
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Ǐe rywalizacja o dostħp do energetycznych skarbów Póųnocy staje siħ coraz ostrzejsza 
i mniej przewidywalna. Eksploracja zasobów surowcowych, korytarz transportowy 
i problematyka ochrony Ƒrodowiska naturalnego to strategiczne elementy okreƑlajČce 
dzisiejszČ i przyszųČ sytuacjħ w tym rejonie, istotnym nie tylko w ukųadzie regionalnym, 
ale oddziaųujČcym na polityczne, ekologiczne i energetyczne uwarunkowania globalne.

W tym kontekƑcie bezpieczeŷstwo energetyczne staje siħ synonimem bezpieczeŷ-
stwa narodowego oraz bezpieczeŷstwa ekonomicznego. Rodzi to caųy szereg implika-
cji politycznych i ekonomicznych, tak dla poszczególnych krajów skandynawskich, jak 
i ich wspóųpracy. SzczególnČ uwagħ skupia na sobie waǏny aktor eksploracyjnej sceny 
Dalekiej Póųnocy – Federacja Rosyjska, oraz jej relacje z NorwegiČ i pozostaųymi paŷ-
stwami nordyckimi.





Erhard Cziomer 

Strategia wewnÆtrznego zjednoczenia Niemiec 
1989/1990 oraz jej implikacje polityczne 

dla Helmuta Kohla

Wprowadzenie

DwadzieƑcia lat temu, na przeųomie roku 1989 i 1990 – w ciČgu niespeųna dziesiħciu 
miesiħcy dokonaųo siħ pierwsze w historii pokojowe zjednoczenie Niemiec. Z dzisiej-
szego punktu widzenia moǏna stwierdziđ, Ǐe nie byųo ono dzieųem przypadku, ale na-
stħpstwem trzech wspóųzaleǏnych ze sobČ elementów wielkiego procesu przemian 
spoųeczno-politycznych, wewnħtrznych i miħdzynarodowych w Europie oraz w skali 
ogólnoƑwiatowej:
• stopniowego przezwyciħǏenia konfl iktu Wschód–Zachód (1946–1989),
• zainicjowania po 1985 r. koncepcji „przebudowy i nowego myƑlenia” przez Michaiųa 

Gorbaczowa w ZSRR, która skoŷczyųa siħ niepowodzeniem i doprowadziųa w osta-
tecznoƑci, pod koniec 1991 r., do rozpadu ZSRR,

• „Jesieni Ludów” w krajach Europy _rodkowo-Wschodniej w 1989 r., której efek-
tem byų upadek realnego socjalizmu oraz zainicjowanie transformacji systemowej, 
rozwiČzania RWPG (1990) i Ukųadu Warszawskiego (1991). NiezaleǏnie od oceny 
poszczególnych elementów powyǏszego procesu, moǏna przyjČđ, Ǐe wydarzenia 
te, w tym równieǏ w Polsce, sprzyjaųy pokojowemu zjednoczeniu Niemiec zarówno 
w aspekcie wewnħtrznym, jak i zewnħtrznym.
Celem poniǏszej analizy jest syntetyczne przedstawienie strategii RFN w dČǏeniu 

do zjednoczenia wewnħtrznego Niemiec w 1989/1990 r. Zakųadaųa ona wykorzystanie 
sprzyjajČcych okolicznoƑci zewnħtrznych, w tym przebiegu tzw. procesu 2 + 4 (wios-
na–jesieŷ 1990 r.), czyli rozmów dwóch paŷstw niemieckich – RFN i NRD oraz czterech 
mocarstw (USA, ZSRR, Wielka Brytania i Francja), odpowiedzialnych od 1944/1945 do 
1990 r. za „Niemcy i Berlin jako caųoƑđ” – by doprowadziđ do zjednoczenia przez przy-
stČpienie NRD do RFN. Ze wzglħdu na potencjaų ekonomiczny, przemyƑlanČ koncep-
cjħ oraz strategiħ dziaųania, to RFN zdominowaųa proces zjednoczenia wewnħtrznego. 
Uųatwiųo to rzČdowi Helmuta Kohla wdroǏenie w szybkim tempie jednoƑci paŷstwowej 
Niemiec.
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Ze wzglħdu na ograniczone ramy opracowania zasygnalizowane zostanČ wybrane 
aspekty ksztaųtowania siħ strategii RFN w oƑrodku decyzyjnym w Bonn, na tle rozwoju 
spoųeczno-politycznego NRD, przedstawiony bħdzie teǏ krótki komentarz do kluczo-
wych wówczas decyzji: zawarcia miħdzy RFN a NRD unii gospodarczo-walutowej, ukųadu 
wyborczego oraz ukųadu zjednoczeniowego. Koŷcowa czħƑđ opracowania przedstawia 
implikacje forsowania strategii zjednoczeniowej dla kanclerza Helmuta Kohla, a epilog 
sprowadza siħ do kilku uwag na temat roli Kohla w obchodach 20. rocznicy przywróce-
nia jednoƑci Niemiec w 2009 r. oraz przypadajČcej w 2010 r. jego 80. rocznicy urodzin.

Ze wzglħdu na ogrom problematyki badawczej, w tym publikowanych Ǎródeų, rów-
nieǏ o charakterze archiwalnym, literatury naukowej i publicystyki na powyǏszy temat, 
Ƒwiadomie zrezygnowano miħdzy innymi z rozbudowania i stosowania drobiazgowych 
przypisów. Obszerny przeglČd bibliografi czny najbardziej wartoƑciowych Ǎródeų i opra-
cowaŷ naukowych na powyǏszy temat zawierajČ miħdzy innymi publikacje autora ni-
niejszego tekstu oraz J. Sawczuka1. Szczegóųowe informacje, bieǏČce recenzje, materiaųy 
Ǎródųowe i publikacje naukowe odnoƑnie do wszystkich aspektów zjednoczenia Nie-
miec zamieszczajČ regularnie dwa specjalistyczne periodyki niemieckie – „Deutschland 
Archiv. ZeitschriŌ  fuer das vereinigte Deutschland” (Hanower) oraz „ViertelsjahrheŌ e 
fuer Zeitgeschichte” (Monachium).

Na marginesie warto zaznaczyđ, Ǐe do dziƑ podstawowe znaczenie dla kaǏdego bada-
cza wewnħtrznych i zewnħtrznych aspektów zjednoczenia Niemiec w 1989/1990 r. ma 
obszerna publikacja – Deutsche Einheit (JednoƑđ niemiecka)2. Zawiera ona unikatowe 
notatki, protokoųy poufnych spotkaŷ, rozmów telefonicznych, telegramów, tajnych ra-
portów i ekspertyz itp., pochodzČce z zasobów Urzħdu Kanclerskiego. PowyǏszČ edycjħ 
uzupeųniajČ cztery obszerne analizy merytoryczne w serii Geschichte der deutschen Ein-
heit (Historia jednoƑci niemieckiej), przygotowane przez wybitnych historyków i polito-
logów niemieckich, zwiČzanych lub sympatyzujČcych z gųównČ wówczas parƟ Č rzČdzČ-
cČ – CDU i kanclerzem Helmutem Kohlem. Trzy byųy poƑwiħcone takim wewnħtrznym 
aspektom jednoƑci niemieckiej, jak: styl rzČdzenia i decyzje kanclerza Kohla w polityce 
niemieckiej 1982–19893, przygotowanie unii gospodarczo-walutowej4, przezwyciħǏenie 
podziaųu Niemiec w relacjach RFN–NRD5, oraz aspektom zewnħtrznym zjednoczenia 

1 Zob.: E. Cziomer, Historia Niemiec wspóųczesnych 1945–2005, Warszawa 2006; idem, Zimna wojna 
a kwesƟ a podziaųu i jednoƑci Niemiec, [w:] Zimna wojna (1946–1989) i jej konsekwencje dla ųadu 
miħdzynarodowego, red. B. Koszel, S. Wojciechowski, Poznaŷ 2007, s. 85–126; idem, Historyczne 
aspekty polityki jednoƑci niemieckiej RFN 1949–1989, [w:] Zamkniħcie kwesƟ i niemieckiej 1989–
–1991. Studia i szkice, red. J. Sawczuk, Opole 2007, s. 9–26; J. Sawczuk, Od status quo do planu 
Kohla, Opole 2005.

2 Deutsche Einheit. Dokumente zur DeutschlandpoliƟ k. SonderediƟ on aus den Akten des Bundeskanz-
leramtes 1989/1990, Bearbeitetet von H. J. Kuesters, D. Hoī mann, München 1998.

3 K.-R. Korte, DeutschlandspoliƟ k in Helmut Kohls KanzlerschaŌ . RegierungsƟ l und Entscheidungen 
1982–1989, München 1998.

4 D. Grosser, Das Wagnis der Waehrungsuns-, WirtschaŌ s- und Sozialunion. PoliƟ sche Zwänge im 
Konfl ikt mit ökonomischen Regeln, München 1998, s. 2.

5 W. Jaeger, Die Überwindung der Teilung. Der innerdeutsche Prozess der Vereinigung 1989/90, Mün-
chen 1998, s. 3.
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Niemiec6. Opublikowanie powyǏszych pozycji w lecie 1998 r. nie byųo dzieųem przypad-
ku. NajbliǏsze otoczenie kanclerza Kohla zakųadaųo bowiem, Ǐe pogųħbione naukowe 
uzasadnienie zasųug Kohla jako „kanclerza jednoƑci niemieckiej”, pozwoli kolejny raz 
wygrađ wybory parlamentarne chadecji i liberaųom w jesieni 1998 r. Staųo siħ jednak 
inaczej, gdyǏ wybory do Bundestagu 27 wrzeƑnia 1998 r. wygraų Gerhard Schröder 
z SPD. Wspólnie z parƟ Č Sojusz ‘90/Zieloni stworzyų on nowy rzČd koalicyjny; byų kan-
clerzem federalnym w latach 1998–2005. BezpoƑrednio po przejħciu urzħdu umoǏliwių 
szybki dostħp do akt Urzħdu Kanclerskiego, zwiČzanych z ksztaųtowaniem siħ jednoƑci 
Niemiec w 1989/1990 r., wybitnemu historykowi, od lat zajmujČcemu siħ historiČ SPD 
i relacjami NRD–RFN. Efektem tych badaŷ byųo nieco zmodyfi kowane spojrzenie na 
temat procesu ksztaųtowania siħ jednoƑci niemieckiej w latach 1961–1990, a wiħc od 
budowy do upadku muru berliŷskiego7. Autor wykorzystaų w poniǏszym opracowaniu 
równieǏ wyniki wųasnych obserwacji, miħdzy innymi z okresu pobytu naukowo-badaw-
czego w Bonn od wiosny do koŷca lata 1990 r., kiedy przygotowywano i wdraǏano po-
szczególne fazy zjednoczenia8.

Ogólne uwarunkowania, za�o�enia i wdro�enie strategii 
zjednoczeniowej RFN wobec NRD od jesieni 1989 do wiosny 1990 r.

Od chwili masowych ucieczek mieszkaŷców NRD latem 1989 r. – przez kraje trzecie – do 
RFN, rzČd federalny w Bonn zajmowaų bardzo ostroǏne, lecz zdecydowane stanowisko 
w kwesƟ i swojego ustawowego obowiČzku opieki nad Niemcami. UchodǍcy z NRD znaj-
dowali w RFN schronienie, a w wielu wypadkach takǏe pracħ oraz moǏliwoƑđ staųego 
pobytu. RównoczeƑnie utrzymywano regularny kontakt z wųadzami NRD. Wysųannicy 
Kohla prowadzili rozmowy z przewodniczČcym Rady Paŷstwa NRD Erichem Honecke-
rem, a po jego ustČpieniu, kanclerz sam rozmawiaų telefoniczne z jego nastħpcČ, Ego-
nem Krenzem. SzybkoƑđ przemian wewnħtrznych w NRD zaskoczyųa jednak zarówno 
wųadze paŷstwowe i parƟ e polityczne, jak i spoųeczeŷstwo RFN. Wszelkie dziaųania rzČ-
du federalnego oraz rzČdów krajowych w RFN zmierzaųy jednak do tego, aby w NRD 
nie doszųo do gwaųtownych wstrzČsów, które mogųyby doprowadziđ do nieobliczalnych 
skutków wewnħtrznych i miħdzynarodowych. Jeszcze podczas przedstawiania „Raportu 
na temat sytuacji narodu w podzielonych Niemczech” 8 listopada 1989 r. w Bundesta-
gu, Kohl nie wierzyų w szybkie zjednoczenie Niemiec, gdyǏ apelujČc do demonstrantów 
na ulicach NRD o spokój i rozwagħ, domagaų siħ zarazem przestrzegania praw czųowieka 
i prawa do samostanowienia dla mieszkaŷców wschodnich Niemiec. Po otwarciu muru 
berliŷskiego 9 listopada 1989 r. Kohl przerwaų na krótko ofi cjalnČ wizytħ w Polsce i udaų 
siħ na wiec do Berlina Zachodniego, a nastħpnie na posiedzenie rzČdu w Bonn. Gest 

6 W. Weidenfeld, AußenpoliƟ k für die deutsche Einheit. Die Entscheidungsjahre 1989/90, München 
1998, s. 4.

7 Zob.: H. PoƩ hoī , Im SchaƩ en der Mauer, DeutschlandspoliƟ k 1961–1990, Berlin 1999.
8 Zob. szerzej: E. Cziomer, Historia Niemiec 1945–1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od po-

dziaųu do jednoƑci, Kraków 1992.
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powyǏszy wynikaų z doƑwiadczeŷ historycznych, poniewaǏ po rozpoczħciu budowy 
muru berliŷskiego 13 sierpnia 1961 r., ówczesny kanclerz RFN Konrad Adenauer nie 
przybyų do Berlina Zachodniego, co naraziųo go na zarzuty i w konsekwencji przynio-
sųo CDU/CSU znacznČ utratħ gųosów w wyborach do Bundestagu w tym samym roku. 
W RFN wybory do Bundestagu zaplanowano wprawdzie dopiero na koniec 1990 r., ale 
kampania wyborcza nieformalnie juǏ siħ rozpoczħųa. Opozycyjna SPD zdecydowanie wy-
stħpowaųa przeciwko dČǏeniu do zjednoczenia Niemiec, gdyǏ uwaǏaųa to za caųkowicie 
nierealistycznČ koncepcjħ. Stanowisko to po 9 listopada 1989 r. ulegųo zmianie, ale tylko 
niektórzy politycy socjaldemokratyczni, jak np. Brandt, opowiadali siħ za przyspiesze-
niem dziaųaŷ na rzecz jednoƑci niemieckiej. Natomiast wielu polityków, w tym desygno-
wany z ramienia SPD kandydat na kanclerza – Oskar Lafontaine, nadal kwesƟ onowaųo 
celowoƑđ i realnoƑđ zjednoczenia Niemiec. RzČd CDU/CSU/FDP rozpoczČų jednak, po 
deklaracji rzČdu Modrowa, konsultacje w Berlinie Wschodnim odnoƑnie do sposobu re-
alizacji zaproponowanej przez niego – „wspólnoty traktatowej” (VertragsgemeinschaŌ ) 
NRD–RFN. Po otwarciu muru berliŷskiego 9 listopada 1989 r. kontakty NRD–RFN ule-
gųy rozszerzeniu we wszystkich dziedzinach, a RFN uzyskaųa wiħkszy wpųyw na rozwój 
wewnħtrzny NRD.

W tej sytuacji Kohl zdecydowaų siħ – ku zaskoczeniu deputowanych, opinii krajowej 
i miħdzynarodowej – przedstawiđ w Bundestagu 28 listopada 1989 r. podczas debaty 
nad budǏetem, dziesiħciopunktowy „Plan stopniowego przezwyciħǏenia podziaųu Nie-
miec i Europy”. Zawieraų on propozycje udzielenia przez RFN szerokiej pomocy NRD 
po gruntownych zmianach politycznych i gospodarczych. Pomoc miaųa objČđ rozbu-
dowħ infrastruktury, telekomunikacjħ, ochronħ Ƒrodowiska naturalnego itp. Dopiero 
po zmianie konstytucji oraz wprowadzeniu w NRD zasad gospodarki wolnorynkowej 
miaųo stopniowo dojƑđ do „tworzenia struktur konfederacyjnych”. Zakųadano w koŷco-
wej fazie powolne ksztaųtowanie federacji niemieckiej, a wiħc zwiČzek obu paŷstw nie-
mieckich. Ostatecznym etapem byųoby zjednoczenie Niemiec, w zaleǏnoƑci od rozwoju 
sytuacji wewnħtrznej i miħdzynarodowej. Kohl rozpatrywaų bowiem ksztaųtowanie pro-
cesu jednoƑci niemieckiej na tle realizacji postanowieŷ Aktu koŷcowego KBWE, integra-
cji zachodnioeuropejskiej itp. W RFN reakcja na powyǏszy plan byųa pozytywna, chođ 
zarówno opozycyjna SPD, jak i wspóųrzČdzČca FDP uwaǏaųy, Ǐe w wyniku jego realizacji 
dojdzie do zbyt pospiesznych dziaųaŷ. Ponadto projekt nie zawieraų Ǐadnej wzmianki 
na temat gwarancji dla zachodniej granicy Polski. ZresztČ w tej ostatniej sprawie Kohl 
nie chciaų siħ precyzyjnie wypowiadađ podczas swojej wizyty w Polsce 11–16 listopada 
1989 r. PóǍniej powoųywaų siħ na znane pozycje prawne RFN, Ǐe kwesƟ ħ powyǏszČ moǏe 
rozstrzygnČđ dopiero rzČd zjednoczonych Niemiec. W pewnych punktach plan Kohla 
byų celowo maųo precyzyjny, poniewaǏ zakųadaų uszczegóųowienie dopiero w miarħ roz-
woju sytuacji wewnħtrznej w NRD. W NRD plan Kohla wywoųaų bardzo zróǏnicowany 
oddǍwiħk. RzČd NRD uznaų go za maųo realistyczny i mogČcy wywoųađ wiele „irytacji”. 
OstroǏnie poparųy go CDU i NDPD, a krytycznie oceniųy SPD i DA.

W tym samym czasie w NRD zaszųy jednak istotne zmiany polityczne. Politycy 
niemieccy z RFN i NRD utrzymywali bezpoƑrednie kontakty, stawiajČc na wspóųdzia-
ųanie zbliǏonych programowo parƟ i. W dniach 19–20 grudnia 1989 r. doszųo w DreǍ-
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nie do bezpoƑredniego spotkania Kohla z Modrowem. Po entuzjastycznym powitaniu 
Kohla przez mieszkaŷców kanclerz uzgodnių z premierem NRD nastħpujČce punkty 
wspóųdziaųania:
1) wspóųpraca przy tworzeniu „wspólnoty traktatowej” w zakresie gospodarki, ekolo-

gii, komunikacji i telekomunikacji,
2) otwarcie Bramy Brandenburskiej (uroczystoƑđ odbyųa siħ w Berlinie 22 grudnia 

1989 r. w obecnoƑci Kohla i Modrowa),
3) ogųoszenie amnesƟ i dla wiħǍniów politycznych, moǏliwie przed BoǏym Narodze-

niem, co teǏ nastČpiųo,
4) uųatwienie podróǏy obywateli RFN i mieszkaŷców Berlina Zachodniego do NRD 

w okresie ƑwiČt BoǏego Narodzenia (zniesienie wiz oraz obowiČzkowej wymiany),
5) ustalenie z dniem 1 stycznia 1990 r. nowego i bardziej realistycznego kursu marki 

zachodnioniemieckiej do marki wschodnioniemieckiej, czyli 3:1 (uprzednio obowiČ-
zywaųa zasada wymiany 1:1).
Kohl spotkaų siħ takǏe z przedstawicielami KoƑcioųów oraz ugrupowaŷ opozycyjnych, 

zyskujČc coraz wiħkszČ popularnoƑđ wƑród mieszkaŷców NRD. Dziħki jego uzgodnie-
niom z Modrowem, w okresie BoǏego Narodzenia 1989 r. ponad milion mieszkaŷców 
RFN odwiedziųo NRD. Byųa to waǏna decyzja strategiczna Kohla w kontekƑcie nadcho-
dzČcych w 1990 r. wyborów do Bundestagu, jak równieǏ krok w stronħ jednoƑci niemiec-
kiej. RFN od poczČtku 1990 r. prowadziųa coraz silniejszČ politykħ faktów dokonanych, 
wpųywajČc na zachowanie i preferencje mieszkaŷców NRD. Pod wpųywem zmian na-
strojów spoųecznych w NRD oraz nacisków i oddziaųywaŷ RFN, premier Modrow z ra-
mienia SED–PDS 1 lutego 1990 r. przedstawių swój „Plan czteropunktowy zjednoczenia 
obu paŷstw niemieckich” (okreƑlany równieǏ od popularnego hasųa demonstrantów – 
Deutschland einig Vaterland). Do zjednoczenia miaųy poprowadziđ nastħpujČce kroki:
1) wspóųpraca i sČsiedztwo w ramach projektowanej „wspólnoty traktatowej”,
2) utworzenie konfederacji ze wspólnymi organami,
3) przeniesienie praw suwerennych na organy konfederacyjne,
4) utworzenie jednolitej Federacji lub ZwiČzku Niemieckiego w wyniku wyborów.

Warunkiem zjednoczenia Niemiec w oparciu o prawo samostanowienia narodu nie-
mieckiego miaųo byđ respektowanie interesów i praw czterech mocarstw oraz wszyst-
kich paŷstw europejskich. NRD i RFN miaųy zachowađ neutralnoƑđ militarnČ w wypadku 
utworzenia Federacji Niemieckiej.

Plan Modrowa Ƒwiadczyų o tym, Ǐe szef rzČdu uwzglħdnių postulaty spoųeczeŷstwa 
NRD oraz pewne elementy planu Kohla z 28 listopada 1989 r. RóǏnių siħ od dotychczaso-
wych ofi cjalnych koncepcji rzČdu NRD, poniewaǏ staųy one na stanowisku zachowania 
samodzielnoƑci i suwerennoƑci NRD. Modrow jako reformator i praktyk wiedziaų, Ǐe jest 
to nierealistyczne. Podczas jego krótkiej wizyty w Moskwie 30 stycznia 1990 r. sam Gor-
baczow zasygnalizowaų mu moǏliwoƑđ wyraǏenia zgody ZSRR na zjednoczenie Niemiec, 
ale pod warunkiem przyjħcia przez nie statusu paŷstwa neutralnego, co jednak nie byųo 
do przyjħcia przez Kohla – o czym bħdzie mowa w dalszej czħƑci artykuųu. Ta zmiana 
stanowiska Modrowa spotkaųa siħ z ostrČ krytykČ w ųonie SED–PDS oraz ze strony grup 
opozycyjnej lewicy, w tym przede wszystkim Zjednoczonej Lewicy (Vereinigte Linke 
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– VL). WiħkszoƑđ parƟ i politycznych RFN z zadowoleniem przyjħųa deklaracjħ Modrowa 
w sprawie przywrócenia jednoƑci niemieckiej, ale jednoznacznie odrzuciųy one postulat 
neutralnoƑci NRD i RFN. Realizacja planu Modrowa zaleǏaųa w duǏym stopniu od goto-
woƑci rzČdu RFN do udzielenia konkretnej pomocy NRD. Nie spieszono siħ jednak z tym, 
poniewaǏ chciano poczekađ na wynik wyborów do Izby Ludowej NRD 18 marca 1990 r.

ParƟ e polityczne RFN nie zamierzaųy jednak czekađ biernie na te wybory. Wyko-
rzystujČc otwarcie granic oraz nasilajČce siħ kontakty spoųeczeŷstw obu krajów, przy-
stČpiono do bezpoƑredniego oddziaųywania na rozwój sytuacji politycznej w NRD. 
Chodziųo przy tym o okreƑlenie stopnia poparcia dla istniejČcych parƟ i i ugrupowaŷ 
w NRD, udzielajČc im moǏliwie wszechstronnej pomocy organizacyjnej i fi nansowej 
w przededniu wyborów do Izby Ludowej, aby mieđ w przyszųoƑci wpųyw na ksztaųtowa-
nie procesu jednoƑci niemieckiej, a takǏe wpųywy polityczne na wschodzie Niemiec.

Socjaldemokratyczna ParƟ a w NRD (SDP) jako pierwsza podjħųa na konferencji dele-
gatów 12–14 stycznia 1990 r. – w Berlinie Wschodnim, w obecnoƑci przewodniczČcego 
SPD RFN Vogla – uchwaųħ, Ǐe zmienia natychmiast nazwħ na SPD i opowiada siħ za 
jednoƑciČ Niemiec. Byųa to próba uzyskania poparcia wyborców. W nastħpstwie po-
wyǏszej uchwaųy obie parƟ e utworzyųy 4 lutego 1990 r. WspólnČ Komisjħ, która poparųa 
ustanowienie niemiecko-niemieckiej unii gospodarczej i walutowej. SPD nie czuųa siħ, 
w odróǏnieniu od starych parƟ i sojuszniczych, obciČǏona wspóųpracČ z SED do 1989 r. 
i dlatego liczyųa na znaczne preferencje wyborców. 20 stycznia 1990 r. liberalne, chrzeƑ-
cijaŷskie i konserwatywne grupy opozycyjne utworzyųy w Lipsku pod przewodnictwem 
pastora Hansa Wilhelma Ebelinga – NiemieckČ Uniħ SpoųecznČ (Deutsche Soziale Union 
– DSU). Propagowaųa ona natychmiastowe zjednoczenie Niemiec i byųa popierana przez 
bawarskČ CSU. Na poczČtku lutego 1990 r. gųówni politycy FDP Hans D. Genscher, OƩ o 
Lambsdorī  i Wolfgang Mischnick, pojawili siħ na zjeǍdzie zaųoǏycielskim FDP w NRD 
(4 lutego 1990 r.) Natomiast na zjeǍdzie LDPD w DreǍnie 9 lutego 1990 r. zmieniųa ona 
swČ nazwħ na ParƟ a Liberalno-Demokratyczna – Liberal DemokraƟ sche Partei (LDP), 
doprowadzajČc póǍniej do poųČczenia siħ z FDP. Wreszcie 5 lutego, równieǏ kanclerz 
Kohl zaprosių przewodniczČcych trzech parƟ i i ugrupowaŷ chadeckich – de Maiziere’a 
(CDU), Ebelinga (DSU) oraz Schnura (DA) do domu goƑcinnego rzČdu federalnego 
w Berlinie Zachodnim, w celu doprowadzenia do poųČczenia ich parƟ i przed wyborami 
do Izby Ludowej 18 marca 1990 r. W wyniku tego spotkania powstaų prawicowy sojusz 
wyborczy (Allianz für Deutschland – AFD) z tym, Ǐe kaǏda z parƟ i zachowaųa swČ samo-
dzielnoƑđ i wystawiųa sama listy kandydatów. Miaųy one jednak wspólny cel: doprowa-
dzenie do szybkiego zjednoczenia Niemiec w wyniku zawarcia najpierw unii gospodar-
czej i walutowej. Zachodnioniemiecka CDU zobowiČzaųa siħ do udzielenia powyǏszym 
parƟ om maksymalnej pomocy politycznej i fi nansowej. WaǏne byųo takǏe pozyskanie 
do wspóųpracy CDU. Byųa ona wprawdzie jako parƟ a sojusznicza obciČǏona wspóųpra-
cČ z SED, ale dysponowaųa rozbudowanČ strukturČ organizacyjnČ, aparatem partyjnym 
oraz wųasnČ infrastrukturČ, które okazaųy siħ pomocne w kampanii wyborczej. Dlatego 
teǏ Kohl, rozpatrujČc wybory w realiach politycznych, nie zwaǏajČc nawet na krytykħ 
SPD, w peųni poparų wschodnioniemieckČ CDU. W podobny sposób postČpili zachod-
nioniemieccy liberaųowie, którzy ostatecznie juǏ 12 lutego 1990 r. doprowadzili do po-
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ųČczenia wszystkich sių liberalnych w sojusz wyborczy – Die Liberalen. Weszųy do niego 
nastħpujČce parƟ e wschodnioniemieckie: wspomniane juǏ wyǏej FDP i LDP oraz ParƟ a 
Niemiecka Forum (Deutsche Forumpartei – DFU). Gųównym celem powyǏszego soju-
szu wyborczego byųo osiČgniħcie jednoƑci niemieckiej oraz uksztaųtowanie spoųecznej 
gospodarki rynkowej na bazie wųasnoƑci prywatnej. Sojusz wyborczy liberaųów mógų 
równieǏ podczas kampanii wyborczej korzystađ bez ograniczeŷ z pomieszczeŷ oraz in-
frastruktury dawnej parƟ i sojuszniczej SED–LDPD, dziaųajČcej jako ZwiČzek Wolnych De-
mokratów (LDP i DFU, która odųČczyųa siħ od NF).

Gųówne ugrupowanie opozycyjne z 1989 r., NF, poųČczyųo siħ 7 lutego 1990 r. z DJ 
oraz IFM, powoųujČc do Ǐycia w Berlinie Wschodnim Sojusz‘90. Opowiadaų siħ on za 
utrzymaniem samodzielnoƑci i stopniowym zbliǏaniem siħ jej do RFN. Propagowaų 
potrzebħ realizacji reform gospodarczych przy uwzglħdnieniu czynników spoųecznych 
i ekonomicznych NRD. Sojusz’90 odrzucaų jakČkolwiek wspóųpracħ oraz pomoc fi nan-
sowČ parƟ i zachodnioniemieckich. Z innych ugrupowaŷ opozycyjnych okrČgųego stoųu 
ParƟ a Zielonych, Liga Zielonych oraz NiezaleǏny ZwiČzek Kobiet (Unabhängiger Fraue-
nerband – UFV, zaųoǏony dopiero 17 lutego 1990 r.) równieǏ zawarųy sojusz wyborczy. 
W jego programie gųówny nacisk poųoǏono na równouprawnienie kobiet, gwarancje 
spoųeczne oraz bezpieczeŷstwo socjalne, traktujČc zjednoczenie Niemiec jako powolny 
proces. Na marginesie naleǏy dodađ, Ǐe równieǏ SDP w NRD na swym zjeǍdzie zaųoǏy-
cielskim 22–25 lutego 1990 r. w Lipsku opowiedziaųa siħ za ewolucyjnČ drogČ do zjed-
noczenia Niemiec oraz uchwaleniem konstytucji ogólnoniemieckiej. Miaųo to nastČpiđ 
w trzech etapach, przez uchwalenie unii: 1) socjalnej, 2) walutowej, 3) gospodarczej. 
PrzewodniczČcym Rady JednoƑci Niemieckiej, która miaųa nadal pracowađ nad dokųad-
nym programem zjednoczeniowym, zostaų Willy Brandt. Obecny jako goƑđ, desygnowa-
ny na kanclerza, Lafontaine krytycznie odniósų siħ do forsowania jednoƑci niemieckiej, 
krytykujČc szczególnie strategiħ i taktykħ rzČdu federalnego.

W dniach 24–25 lutego 1990 r. odbyų siħ pierwszy zjazd PDS (ParƟ i Demokratyczne-
go Socjalizmu – Partei des DemokraƟ schen Sozialismus). Liczba jej czųonków: z 2,3 mln 
w lecie 1989 r. zmniejszyųa siħ w ciČgu niespeųna roku do ok. 150 tys. Opowiedziaųa siħ 
ona za powolnym zjednoczeniem Niemiec, przy peųnym zachowaniu równouprawnie-
nia NRD. Gųównym kandydatem w nadchodzČcych wyborach do Izby Ludowej zostaų 
Modrow. Obok PDS istniaųy jeszcze lewicowe grupy marksistowskie, jak np. „GoǍdzi-
ki”, „Sojusz Zjednoczonej Lewicy” oraz „Alternatywna Lista MųodzieǏowa”, które gųosi-
ųy radykalne hasųa spoųeczne i byųy przeciwko zjednoczeniu Niemiec. Odcinaųy siħ one 
od wspóųpracy z PDS, chociaǏ uczestniczyųy w niektórych wspólnych manifestacjach 
lewicowych.

ReasumujČc, w trakcie kampanii przed wyborami do Izby Ludowej doszųo do znacz-
nego przegrupowania sių politycznych w NRD, przy mocnym poparciu parƟ i RFN. Zarów-
no CDU, jak i FDP poparųy Ƒwiadomie dawne parƟ e sojusznicze SED, dČǏČc do uksztaųto-
wania korzystnego dla siebie ukųadu sių politycznych po wyborach. Kampania wyborcza 
mobilizowaųa wyborców do udziaųu w masowych wiecach, na których coraz wiħksze 
poparcie zdobywali zwolennicy szybkiego przywrócenia jednoƑci Niemiec. Tak byųo na 
ostatniej wielkiej demonstracji w Lipsku 12 marca 1990 r., która zgromadziųa ok. 50 
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tys. uczestników. Kanclerz Kohl wykorzystaų Ƒwiadomie powyǏsze nastroje, ogųaszajČc 
1 marca 1990 r. podczas spotkania w Bonn z przewodniczČcymi CDU, DA i DSU, program 
wyborczy, w którym pierwszy raz ofi cjalnie szeroko uzasadniono potrzebħ przystČpienia 
NRD do RFN zgodnie z artykuųem 23 Ustawy Zasadniczej, jako najszybszej moǏliwoƑci 
przywrócenia jednoƑci Niemiec.

W tym czasie w Bonn przygotowano juǏ samČ koncepcjħ zjednoczenia. 7 lutego 1990 r. 
na posiedzeniu rzČdu federalnego powoųano zespóų koordynacyjny „JednoƑđ nie-
miecka” (Deutsche Einheit) z udziaųem czųonków poszczególnych resortów, naukowców 
z róǏnych dziedzin, bankowców. Byų wƑród nich prezes Banku Federalnego Karl OƩ o 
Pöhl, który negatywnie podchodzių do jednoƑci niemieckiej w przyspieszonym tempie. 
Kohl – jako przewodniczČcy – tak jednak dobieraų do tego zespoųu czųonków, aby byųy 
reprezentowane wszystkie liczČce siħ poza opozycjČ koųa opiniotwórcze w RFN. Wypra-
cowaų on szczegóųowo koncepcjħ zjednoczeniowČ RFN w ciČgu kilku miesiħcy, zakųa-
dajČc przyspieszone zawarcie unii walutowej, gospodarczej i spoųecznej miħdzy NRD 
a RFN, a w nastħpnym etapie doprowadzenie do uzgodnienia szczegóųów zjednoczenia 
w aspekcie wewnħtrznym i zewnħtrznym. W tej sytuacji wizyta premiera NRD Modro-
wa w Bonn 13–14 lutego 1990 r., wraz z wieloma ministrami i czųonkami okrČgųego stoųu 
nie mogųa przynieƑđ pozytywnych rezultatów. Uzgodniono jedynie powoųanie wspólnej 
Komisji dla przygotowania unii gospodarczej i walutowej, zrezygnowano z obiecanej 
juǏ wczeƑniej pomocy fi nansowej, którČ Modrow obliczaų na 10–15 mld marek zachod-
nioniemieckich. Kohl nie zgodzių siħ teǏ na koncepcjħ neutralizacji Niemiec wysuwa-
nČ przez rzČd NRD i wiħkszoƑđ uczestników okrČgųego stoųu. Dlatego wƑród delegacji 
NRD panowaųo duǏe niezadowolenie. W istocie jednak strategia i taktyka RFN zmie-
rzaųa do zupeųnie innego celu. Nie chodziųo bynajmniej o natychmiastowČ stabilizacjħ 
NRD, lecz doprowadzenie, przez bezpoƑredniČ pomoc wyborczČ, do zmiany ukųadu sių 
politycznych oraz uzyskanie w NRD partnera, który przyjmie w caųoƑci przygotowanČ 
w Bonn koncepcjħ szybkiego zjednoczenia Niemiec. Szanse powodzenia powyǏszej 
strategii wzrosųy niepomiernie, kiedy Kohl podczas wizyty w Moskwie uzyskaų 10 lutego 
1990 r. zapewnienie Gorbaczowa, Ǐe uhonoruje on wynik wyborów w NRD. Naród nie-
miecki miaų sam decydowađ o swej przyszųoƑci. Bieg wydarzeŷ potwierdzių przewidy-
wania Kohla: dziħki pomocy fi nansowej przeǏywajČcego trudnoƑci wewnħtrzne ZSRR, 
Gorbaczow pójdzie na dalekie ustħpstwa wobec strategii Kohla, czyli szybkiego zjedno-
czenia Niemiec.

Wybory do Izby Ludowej NRD 18 marca 1990 r. odbyųy siħ w caųkowicie zmienionych 
warunkach politycznych. Nie istniaų juǏ monopol komunistów; nie mieli teǏ wyųČcznoƑci 
na dostħp do mediów. Jednak nastroje spoųeczne ksztaųtowane byųy przez zjawiska kry-
zysowe, pluralizm polityczny oraz powszechne ǏČdanie, postulowanego przez wiħkszoƑđ 
polityków zachodnioniemieckich, przywrócenia jednoƑci niemieckiej. Wybory odbyųy 
siħ na podstawie powszechnych, równych, bezpoƑrednich i tajnych zasad wybierania, 
nie zawieraųy klauzuli zaporowej. Uczestniczyųo w nich 93,38% uprawnionych do gųo-
sowania. Zdecydowane zwyciħstwo odniósų popierany przez Kohla Sojusz dla Niemiec. 
WchodzČce w jego skųad parƟ e zdobyųy: CDU – 40,82%, DSU – 6,31% oraz DA – 0,92% 
gųosów. Faworyzowana powszechnie przed wyborami SPD uzyskaųa jedynie 21,88%, 



Strategia wewnÆtrznego zjednoczenia Niemiec 1989/1990 oraz jej implikacje polityczne...

233

PDS – 16,40%, a liberaųowie – 5,28%. Ze wzglħdu na przepisy ordynacji wyborczej, po-
zwalajČcej wyborcom wybierađ poszczególnych kandydatów proporcjonalnie do odda-
nych gųosów, do Izby Ludowej zmniejszonej do 400 mandatów, weszli takǏe przedsta-
wiciele drobnych ugrupowaŷ, którzy zainicjowali ruch opozycyjny w NRD. Nie odegrali 
oni jednak w parlamencie wiħkszej roli. Charakterystyczne byųo to, Ǐe Sojusz‘90 uzyskaų 
zaledwie 2,91% gųosów i nie odgrywaų juǏ istotniejszej roli politycznej.

W sumie wyniki wyborów potwierdzaųy jednak zachodzČcČ zmianħ nastrojów spo-
ųeczno-politycznych oraz przyzwolenie wiħkszoƑci wyborców na szybkie wprowadzenie 
unii walutowej oraz poųČczenie NRD i RFN. ParƟ e i ugrupowania, które byųy przeciwne 
zjednoczeniu, bČdǍ teǏ, jak np. SPD, miaųy liczne zastrzeǏenia, poniosųy dotkliwČ poraǏ-
kħ. PDS staųa siħ trzeciČ parƟ Č dziħki poparciu w gųównych oƑrodkach miejskich, zwųasz-
cza w Berlinie Wschodnim, gdzie miaųa swych najwierniejszych zwolenników w krħgach 
nomenklatury oraz ludzi w róǏny sposób przywiČzanych do NRD.

BezpoƑrednio po wyborach rozpoczħto rozmowy koalicyjne na temat utworzenia 
nowego rzČdu. Inicjatywħ w tym zakresie przejħųa CDU, która jednak ze wzglħdu na 
ogrom zadaŷ i duǏČ odpowiedzialnoƑđ, mimo wspaniaųego sukcesu wyborczego, dČǏyųa 
do utworzenia wielkiej koalicji z udziaųem nie tylko pozostaųych partnerów z Sojuszu 
dla Niemiec, ale z liberaųami i SPD. Liberaųowie zmienili 28 marca 1990 r. nazwħ na 
ZwiČzek Wolnych Demokratów (Bund Freier Demokraten – BFD), do których przyųČczyųa 
siħ w tym samym dniu caųa NDPD – dawna parƟ a sojusznicza SED. Wobec oskarǏeŷ 
o wspóųpracħ ze STASI, ze stanowisk ustČpili dotychczasowi liderzy DA – Schnur oraz 
SPD – Böhme. Nowym przewodniczČcym DA zostaų 24 kwietnia 1990 r. Rainer Eppel-
mann, a w SPD – przewodnictwo frakcji w Izbie Ludowej przejČų teolog, Richard Schrö-
der, a jej przewodniczČcym w NRD zostaų 9 czerwca 1990 r. Wolfgang Thierse. 5 kwiet-
nia 1990 r. ukonstytuowaųa siħ Izba Ludowa NRD. Pierwszy raz w historii NRD jej obrady 
rozpoczħųy siħ od odprawienia mszy w Paųacu Republiki. Nie bez znaczenia byų fakt, Ǐe 
prawie we wszystkich frakcjach pokaǍnČ liczbħ stanowili teologowie oraz pastorzy pro-
testanccy, którzy odegrali powaǏnČ rolħ w przygotowaniu demonstracji oraz powsta-
waniu ugrupowaŷ opozycyjnych w jesieni 1989 r. Na przewodniczČcČ wybrano lekarkħ 
Sabine Bergmann-Pohl (CDU), która ųČczyųa funkcjħ przewodniczČcej Izby Ludowej ze 
stanowiskiem tymczasowej gųowy paŷstwa. Misjħ tworzenia nowego rzČdu powierzo-
no, na wniosek najsilniejszej frakcji, przewodniczČcemu CDU de Maiziere’owi. Byų on 
juǏ wicepremierem w rzČdzie Modrowa od chwili opuszczenia przez CDU ówczesnej 
koalicji (25 stycznia 1990 r.). Na pierwszym posiedzeniu Izba Ludowa dokonaųa zmian 
w konstytucji NRD, znoszČc Radħ Paŷstwa oraz wykreƑlajČc z preambuųy sformuųowa-
nie, zgodnie z którym NRD „jest socjalistycznym paŷstwem robotników i chųopów” 
i ksztaųtuje „rozwiniħte spoųeczeŷstwo socjalistyczne”. RównoczeƑnie powoųano do Ǐy-
cia specjalnČ komisjħ ƑledczČ, która miaųa sprawdziđ, czy deputowani obecnej kadencji 
nie byli tajnymi wspóųpracownikami STASI. �Čdali tego uczestnicy odbywajČcych siħ na 
terenie caųej NRD powszechnych demonstracji. 5 kwietnia 1990 r. przed gmachem Izby 
Ludowej odbyųa siħ takǏe kilkuseƩ ysiħczna demonstracja przeciwko zaproponowanej 
pod koniec marca 1990 r. przez Bank Federalny wymiany 1 marki zachodnioniemieckiej 
w stosunku do 2 marek wschodnioniemieckich, w ramach planowanej unii walutowej 
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miħdzy dwoma paŷstwami niemieckimi. Po dųugich rokowaniach miħdzy CDU/DSU/DA 
oraz SPD i liberaųami, doszųo do podpisania porozumienia koalicyjnego 12 kwietnia 
1990 r. Przewidywaųo ono miħdzy innymi szybkie przystČpienie NRD do RFN zgodnie 
z artykuųem 23 Ustawy Zasadniczej.

W tym samym dniu zdecydowanČ wiħkszoƑciČ gųosów – 265 za, 108 przeciw oraz 
9 wstrzymujČcych – Izba Ludowa powoųaųa takǏe rzČd, na czele z premierem de Mai-
zierem. WaǏniejsze resorty objħli: sprawy wewnħtrzne – Peter Michael Diestel (DSU, 
od 30 czerwca bezpartyjny, a od 8 sierpnia 1990 r. CDU), sprawy zagraniczne – Markus 
Meckel (SPD), fi nanse – Walter Romberg (SPD). ZdecydowanČ wiħkszoƑciČ gųosów Izba 
Ludowa na tym samym posiedzeniu potwierdziųa równieǏ nienaruszalnoƑđ granicy na 
Odrze i Nysie BuǏyckiej, wspóųodpowiedzialnoƑđ obywateli NRD za holocaust oraz od-
powiedzialnoƑđ NRD za inwazjħ na Czechosųowacjħ 21 sierpnia 1968 r. W wygųoszonej 
19 kwietnia 1990 r. deklaracji rzČdowej Lothar de Maiziere potwierdzių chħđ kontynu-
acji procesu demokratyzacji oraz dziaųania na rzecz jednoƑci Niemiec – „tak szybko, jak 
to moǏliwe, ale tak dobrze, jak to potrzebne”. ZauwaǏyų jednak, Ǐe faktyczne przezwy-
ciħǏenie nastħpstw dųugiego podziaųu Niemiec bħdzie moǏliwe „tylko przez dzielenie 
siħ”. W tym kontekƑcie wobec nasilajČcych siħ protestów w NRD postulowaų wymianħ 
waluty 1:1 jako wyraz solidarnoƑci w ramach planowanej unii gospodarczej, walutowej 
i spoųecznej. PrzyszųoƑđ NRD widziaų w poųČczeniu NRD i RFN, osiČgniħtemu dziħki wpro-
wadzeniu na wschodzie Niemiec sprawnej pod wzglħdem spoųecznym i ekologicznym 
gospodarki wolnorynkowej, zakotwiczonej w systemie ogólnoeuropejskiego bezpie-
czeŷstwa ze zmniejszonymi funkcjami militarnymi.

Wybory komunalne z 6 maja 1990 r. nie doprowadziųy do powaǏniejszych posuniħđ. 
Mimo straty 6% gųosów, CDU pozostaųa najsilniejszČ parƟ Č w NRD. IstniejČcy ukųad po-
lityczny przetrwaų do koŷca NRD.

Kszta�towanie siÆ podstaw traktatowych jednoyci paÍstwowej Niemiec

Tworzenie podstaw traktatowych jednoƑci niemieckiej odbywaųo siħ od lutego do paǍ-
dziernika 1990 r. Na powyǏszy proces skųadaųo siħ bardzo wiele spotkaŷ i konsultacji na 
róǏnych szczeblach, podczas których w toku Ƒcierania siħ róǏnych punktów widzenia 
poszukiwano rozwiČzaŷ kompromisowych. Jego najwaǏniejszymi etapami byųy:
– zawarcie ukųadu paŷstwowego o ustanowieniu unii walutowej, gospodarczej i spo-

ųecznej (tzw. ukųad paŷstwowy) z 18 maja 1990 r.,
– zawarcie ukųadu wyborczego 3 sierpnia 1990 r.,
– podpisanie ukųadu o jednoƑci Niemiec (tzw. traktat zjednoczeniowy) 31 sierpnia 

1990 r.,
– przystČpienie NRD do obszaru obowiČzywania Ustawy Zasadniczej zgodnej z jej ar-

tykuųem 23, jako ostatniego aktu zjednoczenia Niemiec 3 paǍdziernika 1990 r.9

9 Zob. szerzej: K.-R. Korte, DeutschlandspoliƟ k in Helmut Kohls KanzlerschaŌ ..., s. 128–208; W. Jaeger, 
Die Überwindung der Teilung..., s. 431–528; D. Grosser, Das Wagnis der Waehrungsunion...
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a) Unia walutowa, gospodarcza i spoųeczna 
(Währungs-WirtschaŌ s- und Sozialunion)
Pierwsze rozwaǏania na temat unii walutowej podjħųo juǏ prezydium ZarzČdu Gųów-
nego SPD w Bonn 11 grudnia 1989 r., zmierzajČc do sprecyzowania propozycji Kohla 
i Modrowa w kwesƟ i wspólnoty traktatowej NRD–RFN. Istota tej unii miaųa w pojħ-
ciu SPD polegađ na wspieraniu marki wschodnioniemieckiej przez Bank Federalny, za-
kųadajČc zasadniczo dalsze istnienie NRD. W Urzħdzie Kanclerskim w poųowie grudnia 
1989 r., jako pierwszy problem powyǏszy podjČų minister spraw wewnħtrznych Wolf-
gang Schäuble, bliski wspóųpracownik Kohla, proponujČc zawarcie stosownego ukųadu 
o wspólnocie walutowo-gospodarczej pomiħdzy RFN i NRD. MyƑl podchwycių sam Kohl 
i jego najbliǏsze otoczenie (Rudolf Seiters, Horst Teltschik i Rupert Scholz). Nastħpnie 
zlecono wykonanie szczegóųowych ekspertyz specjalistom w róǏnych resortach oraz in-
stytucjach doradczych rzČdu federalnego. RównieǏ frakcje koalicji rzČdowej, Bank Fede-
ralny oraz inne gremia miaųy okazjħ do wypowiedzenia siħ na ten temat. 13 lutego 1990 
r. Kohl wrħczyų pisemnČ propozycjħ ustanowienia unii walutowej i gospodarczej miħdzy 
NRD a RFN premierowi Modrowowi podczas wizyty w Bonn. Jej gųównym elementem 
byųo wprowadzenie w stosunkowo szybkim terminie unii walutowej jako wstħpu do 
ustanowienia w NRD spoųecznej gospodarki rynkowej. Z dotychczasowych badaŷ wyni-
ka, Ǐe Kohl kierowaų siħ przy forsowaniu owej koncepcji wieloma motywami, z czego naj-
istotniejsze znaczenie miaųy: dČǏenie do przejħcia inicjatywy politycznej, wykorzystania 
jej do walki wyborczej w NRD i RFN, jak równieǏ ubiegniħcie innych polityków, którzy 
zamierzali wystČpiđ z wųasnymi pomysųami. Przed wyborami do Izby Ludowej NRD 18 
marca 1990 r. rozmowy miħdzy NRD a RFN odbywaųy siħ wyųČcznie na szczeblu eks-
pertów. W sumie odbyųy siħ trzy posiedzenia (20 lutego, 5 i 13 marca 1990 r.). Stronie 
zachodnioniemieckiej chodziųo przede wszystkim o uzyskanie dokųadnych informacji na 
temat stanu fi nansów i gospodarki NRD, w tym zadųuǏenia zagranicznego, zadųuǏenia 
przedsiħbiorstw, obiegu pieniČdza. Eksperci pracowali pod kierunkiem specjalistów 
i wspóųprzewodniczČcych: Horsta Köhlera (RFN) oraz Waltera Romberga (NRD) w czte-
rech grupach tematycznych: 1) waluta, 2) polityka reform gospodarczych, 3) budǏet 
i fi nanse, 4) bezpieczeŷstwo socjalne. W kaǏdej grupie obecny byų 1 ekspert z RFN 
i 1 z NRD. W tej fazie dyskusji nie chodziųo o podejmowanie decyzji, poniewaǏ Kohl nie 
widziaų moǏliwoƑci prowadzenia bezpoƑrednich rokowaŷ na szczeblu rzČdowym z NRD, 
dopóki rzČdem kierowaųa PDS.

Druga runda odbyųa siħ na szczeblu przedstawicieli i ekspertów rzČdowych po wy-
borach do Izby Ludowej NRD 18 marca 1990 r. Rozpoczħųa siħ 25 kwietnia i trwaųa do 
12 maja 1990 r. W toku rozmów stworzono ogólne ramy i uzgodniono najwaǏniejsze 
kwesƟ e merytoryczne przyszųego ukųadu. Rozmowom ze strony RFN przewodniczyų 
Horst Tietmayer, czųonek Dyrektorium Banku Federalnego, a ze strony NRD – sekretarz 
parlamentarny przy premierze NRD – Günther Krause. Do rozmów wųČczali siħ takǏe 
szefowie rzČdów, ministrowie fi nansów NRD i RFN, jak teǏ przedstawiciele rzČdów kra-
jów zwiČzkowych RFN. NaleǏy bowiem pamiħtađ, Ǐe SPD uzyskaųa w ciČgu 1990 r. prze-
wagħ w Bundesracie i musiaųa zostađ – ze wzglħdu na wymóg ratyfi kacji – wųČczona 
w proces konsultacyjny nad powyǏszym ukųadem. Przedmiotem ostrych kontrowersji 
byųy przede wszystkim: róǏne aspekty relacji obu marek, zakres przejħcia zobowiČzaŷ 
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fi nansowych RFN, trudnoƑci w dostosowaniu przepisów prawnych w obu paŷstwach 
niemieckich itp. Ukųad paŷstwowy podpisali ministrowie fi nansów obu paŷstw 18 maja 
1990 r. w Bonn w obecnoƑci szefów rzČdu NRD i RFN. Jego najistotniejsze postanowie-
nia w skrótowym ujħciu przedstawiaųy siħ nastħpujČco:
1. Unia walutowa wchodzi w Ǐycie z dniem 1 lipca 1990 r. przez wprowadzenie mar-

ki zachodnioniemieckiej w NRD pod wyųČcznym nadzorem polityczno-fi nansowym 
Niemieckiego Banku Federalnego. Wszelkie pųatnoƑci (pųace i uposaǏenia, renty, 
czynsze, dzierǏawy i stypendia) dokonajČ siħ w relacji 1:1. Wymiana oszczħdnoƑci 
rachunków obywateli NRD miaųa siħ odbyđ równieǏ w relacji 1:1, z nastħpujČcymi 
ograniczeniami:
– do 6000 marek dla osób w wieku 60 lat i starszych,
– do 2000 marek dla dzieci w wieku 15 lat i mųodszych,
– do 4000 marek dla innych obywateli.

Wymiana 2:1 miaųa obejmowađ Ƒrodki pozostaųe na rachunkach oszczħdnoƑ-
ciowych obywateli NRD, depozyty bankowe rzČdu i przedsiħbiorstw, jak równieǏ 
zadųuǏonych przedsiħbiorstw i instytucji paŷstwowych. Wymiana 3:1 miaųa objČđ 
rachunki oszczħdnoƑciowe osób niebħdČcych obywatelami NRD.

2. PodstawČ wprowadzenia unii gospodarczej jest spoųeczna gospodarka rynkowa 
z wųasnoƑciČ prywatnČ, wolnym ksztaųtowaniem cen, swobodČ przepųywu pracy, 
kapitaųu dóbr i usųug. NRD jest zobowiČzana do stworzenia niezbħdnych ram poli-
tycznych, gospodarczych i fi nansowych. Handel wewnČtrzniemiecki bħdzie siħ od-
bywaų w przyszųoƑci w markach zachodnioniemieckich. W stosunkach handlowych 
z zagranicČ bħdČ obowiČzywaųy zasady GATT, a rzČd federalny przejmie wszystkie 
zobowiČzania NRD wobec RWPG.

3. Unia spoųeczna tworzy jednoƑđ z uniČ walutowČ i gospodarczČ. W NRD na wzór RFN 
zostanie wprowadzony uporzČdkowany system ubezpieczeŷ spoųecznych – ubez-
pieczenie emerytalne, chorobowe, od wypadków i bezrobocia, ųČcznie z pomocČ 
w tworzeniu miejsc pracy (fundusz dla bezrobotnych). Planowano, Ǐe budǏet, fi -
nanse, podatki, cųa i administracja fi nansowa NRD zostanČ dopasowane do rozwiČ-
zaŷ prawnych RFN, która z kolei udzieli NRD pomocy ze Ƒrodków budǏetowych na 
sfi nansowanie w 1990 r. ubezpieczeŷ spoųecznych – 750 mln, dla ubezpieczenia 
bezrobocia w drugim póųroczu 1990 r. – 2 mld, a w 1991 r. dodatkowo 3 mld ma-
rek. Poza powyǏszymi postanowieniami podpisano takǏe wspólny protokóų oraz do 
ukųadu doųČczono 9 zaųČczników, precyzujČcych zagadnienia szczegóųowe. W pro-
tokole uzgodniono, Ǐe ukųad moǏe ulec zmianie, zostađ uzupeųniony lub ponownie 
przeanalizowany. Nad realizacjČ miaųa czuwađ wspólna komisja rzČdowa, a jeƑli róǏ-
nic nie uda siħ usunČđ w drodze rokowaŷ, rozstrzygniħcie winno zapaƑđ w ramach 
arbitraǏu. Ukųad podlegaų ratyfi kacji. Gųosowania w Izbie Ludowej odbyųy siħ 21, 22 
i 28 czerwca 1990 r. ųČcznie z ustawami umoǏliwiajČcymi realizacjħ ukųadu paŷstwo-
wego. W imiennym gųosowaniu sam ukųad poparųo 302, przeciw byųo 82 deputo-
wanych z PDS i Sojuszu’90. Bundestag przyjČų powyǏszy ukųad 444 gųosami za, przy 
60 przeciwnych (Zielonych) oraz czħƑci deputowanych SPD. Bundesrat ratyfi kowaų 
ukųad, za którym gųosowaųy takǏe kraje rzČdzone przez SPD, podejmujČc jednak re-



Strategia wewnÆtrznego zjednoczenia Niemiec 1989/1990 oraz jej implikacje polityczne...

237

zolucjħ krytykujČcČ sposób postħpowania rzČdu federalnego. W ten sposób ukųad 
paŷstwowy NRD–RFN wszedų w Ǐycie, zgodnie z zaųoǏeniami 1 lipca 1990 r.
Wynegocjowane w poƑpiechu zasady unii walutowej, gospodarczej i spoųecznej 

miħdzy NRD a RFN byųy duǏym osiČgniħciem, chođ nie mogųy byđ pozbawione wielu po-
tkniħđ, które staųy siħ w nastħpnych tygodniach i miesiČcach przedmiotem ostrej krytyki 
w obu paŷstwach. Byųo to jedyne w swoim rodzaju rozwiČzanie, które tylko czħƑciowo 
nawiČzywaųo do zawarcia stosownych ukųadów RFN z SaarČ w latach 50. XX w. Dodat-
kowymi nastħpstwami zawarcia ukųadu paŷstwowego NRD–RFN byųy:
– dostosowanie ustawy o ochronie Ƒrodowiska naturalnego NRD do standardów 

RFN,
– zniesienie monopolu w handlu zagranicznym oraz kontroli granicznych i ustanowie-

nie nowych zadaŷ dla Urzħdu Powierniczego, który obecnie uzyskaų wiħksze kom-
petencje, mogČc uzdrowiđ, sprywatyzowađ lub teǏ zamknČđ zakųady stanowiČce 
wųasnoƑđ paŷstwowČ.
23 maja 1990 r. – pierwszy raz w historii obu paŷstw niemieckich – doszųo do wspól-

nego posiedzenia komisji Bundestagu oraz Izby Ludowej, na którym przedyskutowano 
problemy zwiČzane z realizacjČ ukųadu paŷstwowego. Nieco wczeƑniej, na posiedzeniu 
w Berlinie 30 kwietnia 1990 r., prezydia obu izb uzgodniųy utworzenie wspólnej komi-
sji czuwajČcej nad realizacjČ procesu jednoƑci niemieckiej. DuǏe znaczenie miaųo takǏe 
wspólne oƑwiadczenie obu rzČdów niemieckich 15 czerwca 1990 r. na temat uregulo-
wania otwartych kwesƟ i majČtkowych. Ustalono, Ǐe nie moǏna cofnČđ decyzji nacjona-
lizacyjno-uwųaszczeniowych, podjħtych w oparciu o prawo okupacyjne w latach 1945–
–1949. RzČdy NRD i ZSRR nie widziaųy Ǐadnej moǏliwoƑci dokonania stosownej rewizji 
tych aktów prawnych. Natomiast rzČd RFN przyjČų to do wiadomoƑci, z zastrzeǏeniem, 
Ǐe kwesƟ a powyǏsza moǏe ewentualnie w przyszųoƑci zostađ dodatkowo rozwiČzana 
przez „okreƑlonČ rekompensatħ paŷstwowČ”. W innych wypadkach utracone mienie 
moǏe byđ zwrócone byųym wųaƑcicielom lub ich spadkobiercom. W wypadku wystČpie-
nia zastrzeǏeŷ w sprawie zwrotu mienia, moǏe dojƑđ do wypųacenia odszkodowania.

ReasumujČc, podpisanie ukųadu paŷstwowego z 18 maja 1990 r. przyspieszyųo two-
rzenie nowych podstaw prawnych w zakresie wųasnoƑci na terenie NRD, jednak wywo-
ųaųo potem szereg napiħđ i konfl iktów.

b) Ukųad wyborczy (Wahlvertrag)
W lipcu 1990 r. rozpoczħųy siħ rozmowy miħdzy NRD a RFN w sprawie zawarcia traktatu 
zjednoczeniowego. Jeszcze przed ich rozpoczħciem doszųo do przeksztaųceŷ systemu 
partyjnego NRD, z których najistotniejsze znaczenie miaųy:
– decyzja ZarzČdu DBD o przystČpieniu do CDU z 25 czerwca 1990 r., która doprowa-

dziųa do dymisji dotychczasowego przewodniczČcego Maleudy (przeszedų póǍniej 
do PDS) oraz przejƑcia czųonków do CDU, LDP i SPD,

– wystČpienie DSU z koalicji rzČdowej,
– kryzys w ųonie LDP, z której jeden minister równieǏ opuƑcių rzČd koalicyjny, przyspie-

szajČc utworzenie pierwszej ogólnoniemieckiej parƟ i liberalnej FDP, 11–12 sierpnia 
1990 r., na zjeǍdzie w Hanowerze pod przewodnictwem OƩ ona Lambsdorī a,
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– utworzenie sojuszów wyborczych 5 sierpnia 1990 r.: Lewicowa Lista (Linke Liste – 
PDS) oraz Sojusz’90/Zieloni (Bundnis 90/Grüne), Komisje „JednoƑđ niemiecka” Bun-
destagu i Izby Ludowej podjħųy uchwaųħ 26 lipca 1990 o przeprowadzeniu wyborów 
ogólnoniemieckich 2 grudnia 1990 r., co wywoųaųo kontrowersje, szczególnie parƟ i 
politycznych NRD. Premier de Maiziere – ze wzglħdu na kryzys rzČdowy – pragnČų 
przeųoǏyđ wybory do Bundestagu na 14 paǍdziernika 1990 r., przyspieszajČc przystČ-
pienie NRD do RFN. Jego plan popieraų takǏe kanclerz Kohl.
3 sierpnia 1990 r. prowadzČcy rokowania nad traktatem zjednoczeniowym Schäuble 

i Krause podpisali pierwszy ogólnoniemiecki ukųad wyborczy, który zostaų uzgodniony 
miħdzy Bonn a Berlinem Wschodnim. Prawo i ordynacja wyborcza RFN zostaųy przenie-
sione na NRD, wprowadzajČc piħcioprocentowČ klauzulħ wyborczČ na caųy obszar Nie-
miec. RównoczeƑnie liczbħ deputowanych Bundestagu powiħkszono z 518 do 656. Do-
puszczaų on takǏe listy wyborcze parƟ i, które ze sobČ nie konkurowaųy. Ukųad powyǏszy 
przyjħųa Izba Ludowa 22 sierpnia, przy gųosach przeciwnych PDS oraz Sojuszu’90/Zielo-
nych, które szczególnie kwesƟ onowaųy klauzulħ piħcioprocentowČ. W Bundestagu 23 
sierpnia 1990 r. przeciwko ukųadowi wyborczemu gųosowali tylko Zieloni, a 24 sierpnia 
1990 r. Bundesrat przyjČų go zdecydowanČ wiħkszoƑciČ gųosów. Wprowadzenie klauzuli 
zaporowej dla caųego obszaru zjednoczonych Niemiec mogųo doprowadziđ do wyeli-
minowania mniejszych ugrupowaŷ, takǏe opozycji przeciwko reǏimowi SED w 1989 r., 
co spowodowaųo zųoǏenie skargi do Federalnego Trybunaųu Konstytucyjnego. Ten 
w orzeczeniu z 29 wrzeƑnia 1990 r. zakwesƟ onowaų zgodnoƑđ powyǏszego rozwiČzania 
z konstytucjČ. W celu utrzymania terminu wyborów – 2 grudnia 1990 r. – Bundestag 
zdecydowaų 5 paǍdziernika 1990 r. o podzieleniu obszaru wyborczego na dwie czħƑci 
– RFN i NRD, w których obowiČzywaųa odrħbnie klauzula piħcioprocentowa. Miaųo to 
dotyczyđ tylko jednorazowo wyborów do Bundestagu 2 grudnia 1990 r.

RozwiČzanie powyǏsze uznano za wųaƑciwe, poniewaǏ uwzglħdniaųo specyfi czne 
warunki ksztaųtowania siħ jednoƑci niemieckiej na przeųomie 1989 i 1990 r.

c) Traktat zjednoczeniowy (Einigungsvertrag)
Prace nad traktatem zjednoczeniowym byųy najbardziej skomplikowane, poniewaǏ 
z uwagi na napiħty czas, musiaųy siħ zakoŷczyđ w ciČgu dwóch miesiħcy, a ponadto baza 
spoųeczna rzČdu NRD byųa coraz bardziej ograniczona, szczególnie po wystČpieniu libe-
raųów z koalicji 24 lipca oraz zwolnieniu ministrów SPD 19 sierpnia. W odróǏnieniu od 
poprzednich ukųadów, rozmowami zainteresowanych byųo o wiele wiħcej podmiotów, 
z którymi trzeba byųo odrħbnie uzgadniađ szereg rozwiČzaŷ szczegóųowych. Generalnie 
rozmowy i uzgodnienia odbywaųy siħ równolegle w nastħpujČcych pųaszczyznach:
– miħdzy rzČdem federalnym a rzČdem NRD,
– miħdzy rzČdem federalnym a rzČdami krajowymi w RFN,
– miħdzy rzČdem federalnym a parƟ ami opozycyjnymi w Bundestagu, gųównie z SPD, 

która posiadaųa wiħkszoƑđ w Bundesracie,
– w ųonie samego rzČdu federalnego miħdzy poszczególnymi resortami,
– miħdzy poszczególnymi rzČdami krajowymi RFN,
– miħdzy rzČdem NRD a parƟ ami opozycyjnymi w Izbie Ludowej,
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– w ųonie samego rzČdu NRD, co doprowadziųo miħdzy innymi do opuszczenia koalicji 
rzČdowej przez FDP i SPD.
Jeszcze przed rozpoczħciem ofi cjalnych rozmów póǍniejszy negocjator z ramienia 

NRD Krause przekazaų gųównemu negocjatorowi RFN Schäublemu spis zagadnieŷ, któ-
rych rozwiČzanie bardzo interesowaųo NRD. Ofi cjalne rozmowy rozpoczħųy siħ 6 lipca 
i odbyųy siħ jeszcze dodatkowo 20–24 sierpnia i 30 sierpnia 1990 r. W rokowaniach 
z kaǏdej strony uczestniczyųo po 50 osób, z których wiħkszoƑđ stanowili ministrowie, 
sekretarze stanu oraz eksperci róǏnych specjalnoƑci itp. Centralnymi zagadnieniami, 
które wywoųaųy wiele kontrowersji, byųy: stolica paŷstwa, regulacja wyrównania prawa, 
przyszųy ksztaųt fi nansów paŷstwowych, problematyka wųasnoƑciowa, sprawa przecho-
wania akt STASI, przerywanie ciČǏy oraz dyskusja nad koniecznoƑciČ i zakresem zmian 
w Ustawie Zasadniczej.

JuǏ podczas uroczystego wspólnego posiedzenia Bundestagu i Izby Ludowej NRD 
dla uczczenia „Dnia jednoƑci niemieckiej” – 17 czerwca 1990 r. w Berlinie Wschodnim 
– deputowani DSU proponowali poszerzenie porzČdku obrad o punkt w sprawie na-
tychmiastowego przystČpienia NRD do RFN zgodnie z artykuųem 23 Ustawy Zasadni-
czej. Po dyskusji nad tym wnioskiem uznano go za przedwczesny i odesųano do Komisji 
JednoƑci Niemieckiej, która miaųa nadal nad nim pracowađ. Przy tej okazji Izba Ludowa 
uchwaųČ dwóch trzecich gųosów wykreƑliųa z konstytucji NRD ostatnie zasady sprzed 
1989 r., okreƑlajČc jČ jako „wolnoƑciowo-demokratyczne, spoųeczne i ekologiczne paŷ-
stwo prawne”. RównoczeƑnie uchwalono ustawħ o Urzħdzie Powierniczym oraz okre-
Ƒlono jego zadania w zakresie prywatyzacji oraz reorganizacji gospodarki w oparciu 
o zasady spoųecznej gospodarki rynkowej. DSU stawaųa siħ jednak ugrupowaniem coraz 
bardziej konfl iktowym i dlatego 2 lipca 1990 r. na znak protestu wobec odmowy realiza-
cji jej postulatów wystČpiųa z rzČdu de Maiziere’a. Jej postawa nie znalazųa poparcia ani 
w NRD, ani w RFN, poniewaǏ nie moǏna byųo sztucznie przyspieszađ zjednoczenia Nie-
miec bez uwzglħdnienia wszystkich czynników, w tym takǏe aspektów zewnħtrznych.

W dniach 8–9 sierpnia 1990 r. na odrħbnych posiedzeniach Izba Ludowa i Bundestag 
odrzuciųy formalnie wspomniany wyǏej wniosek DSU i SPD, proponujČcy ustalenie ter-
minu przystČpienia NRD do RFN na 15 wrzeƑnia 1990 r. SPD chodziųo przede wszystkim 
o to, aby zjednoczenie Niemiec dokonaųo siħ przed wyborami do parlamentu ogólno-
niemieckiego, poniewaǏ w przeciwnym wypadku sprawa ta mogųa byđ wykorzystywana 
przez koalicje rzČdzČce w RFN i NRD do celów propagandowych. NieznacznČ wiħkszoƑ-
ciČ gųosów przeszedų natomiast wniosek CDU/DA, postulujČcy przystČpienie NRD do 
RFN 14 paǍdziernika 1990 r., z tym Ǐe miaų o tym ostatecznie zadecydowađ Bundestag. 
Jednak ze wzglħdu na spóǍnionČ porħ nie udaųo siħ 9 sierpnia 1990 r. koalicji rzČdzČ-
cej zebrađ dwóch trzecich gųosów dla uchwalenia wspomnianego ukųadu wyborczego. 
Z tego powodu ewentualna uchwaųa Bundestagu nie miaųaby wiħkszego sensu. W do-
datku SPD nie zgadzaųa siħ na przyspieszenie terminu wyborów do Bundestagu. W tej 
sytuacji Bundestag podtrzymaų termin 2 grudnia 1990 r. jako ostateczny dzieŷ wyborów 
ogólnoniemieckich. Stworzyųo to drogħ do ratyfi kacji ukųadu wyborczego w Bundestagu 
23 sierpnia 1990 r.

23 sierpnia 1990 r. – na wniosek premiera de Maiziere’a – zebraųa siħ na posie-
dzeniu nadzwyczajnym Izba Ludowa NRD, która obradowaųa do godzin rannych dnia 
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nastħpnego. W rezultacie licznych przetargów CDU/DA, DSU, FDP i SPD przedųoǏyųy pod 
gųosowanie wniosek kompromisowy w nastħpujČcym brzmieniu:

Izba Ludowa proponuje przystČpienie NRD do obszaru obowiČzywania Ustawy Zasad-
niczej zgodnie z artykuųem 23 Ustawy Zasadniczej, z waǏnoƑciČ od 3 paǍdziernika 1990 r. 
Wychodzi przy tym z zaųoǏenia, Ǐe rokowania nad traktatem zjednoczeniowym zostanČ do 
tego czasu zakoŷczone, a obrady „2+4” osiČgnČ taki stan, aby uregulowađ warunki jednoƑci 
Niemiec w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeŷstwa. ZaƑ sprawa tworzenia krajów bħ-
dzie na tyle przygotowana, Ǐe w tych krajach [na terenie byųej NRD – E.C.] bħdČ mogųy zostađ 
przeprowadzone wybory.

Wniosek uzyskaų poparcie 294, przeciwnych byųo 62, a wstrzymujČcych siħ 7 de-
putowanych, na 363 obecnych. Decyzja ta miaųa istotne znaczenie, poniewaǏ dopro-
wadziųa do uzgodnienia terminu zjednoczenia Niemiec. OstatecznČ datČ zjednoczenia 
Niemiec staų siħ 3 paǍdziernika 1990 r. Pozostaųo jednak do rozstrzygniħcia kilka wspo-
mnianych juǏ kwesƟ i spornych. Izba Ludowa uchwaliųa 24 sierpnia 1990 r. dwie ustawy, 
które miaųy przesČdziđ o przyszųej regulacji przechowywania akt STASI oraz przerywania 
ciČǏy zgodnie z interesami mieszkaŷców NRD.

Traktat zjednoczeniowy zostaų podpisany 31 sierpnia w Berlinie Wschodnim przez 
prowadzČcych rozmowy – Schäublego i Krauzego. Skųadaų siħ on z preambuųy, 45 ar-
tykuųów oraz 3 obszernych zaųČczników o ųČcznej objħtoƑci ok. 1000 stron. W pream-
bule wymieniono w porzČdku alfabetycznym wszystkie kraje zwiČzkowe, dodajČc „Ǐe 
w swobodnym samostanowieniu zamieszkali tam Niemcy zakoŷczyli dzieųo wolnoƑci 
i jednoƑci Niemiec”, a w zakoŷczeniu: „W ten sposób Ustawa Zasadnicza obowiČzuje 
caųy naród niemiecki”. Poszczególne artykuųy precyzowaųy wszystkie sprawy wynikajČce 
ze scalenia obu czħƑci Niemiec. Artykuų 1 stwierdzaų, Ǐe z dniem 3 paǍdziernika 1990 r. 
do RFN przystČpi 5 nowych krajów zwiČzkowych, a 23 dzielnice Berlina Wschodniego 
i Zachodniego bħdČ tworzyųy odrħbny kraj – Berlin.

Artykuų 11 ustanawiaų Berlin jako stolicħ Niemiec, lecz pozostawiaų sprawħ rozstrzyg-
niħcia siedziby parlamentu i rzČdu ogólnoniemieckiego nowo wybranemu Bundestago-
wi. Dzieŷ 3 paǍdziernika jako Dzieŷ JednoƑci Narodowej ustanowiono Ƒwiħtem narodo-
wym. SkreƑlono natomiast caųkowicie artykuų 23 mówiČcy, Ǐe Ustawa Zasadnicza bħdzie 
obowiČzywaųa „w innych czħƑciach Niemiec po ich przystČpieniu”, poniewaǏ stwierdze-
nie takie podtrzymaųoby roszczenia terytorialne wobec Polski. W artykule 51 ustalono 
nowy podziaų gųosów na kraje zwiČzkowe w zaleǏnoƑci od liczby mieszkaŷców, co byųo 
istotne ze wzglħdów ustawodawczych (liczba miejsc w Bundesracie) oraz fi nansowych 
(podatki, budǏet itp.). W artykule 146 wyszczególniono wszystkie przejƑciowe regulacje 
do koŷca 1992 r. i 1995 r. W artykule 146 stwierdzono, Ǐe Ustawa Zasadnicza przestanie 
obowiČzywađ po przyjħciu nowej „decyzjČ narodu niemieckiego”, co nie przesČdzaųo 
sposobu dokonania zmiany, wykluczajČc raczej moǏliwoƑđ przeprowadzenia referen-
dum, zaproponowanego przez niektóre parƟ e lewicowe, w tym SPD. W pozostaųych 
artykuųach precyzowano zasady obowiČzywania prawa NRD, przyjħcia przez nowe kraje 
zwiČzkowe prawa EWG, zapowiedǍ uregulowania sprawy przerywania ciČǏy do 1992 r. 
ZaųČczniki obejmowaųy nastħpujČce kwesƟ e:
1) sprawy obowiČzywania róǏnych kategorii prawa na obszarze nowych krajów 

zwiČzkowych,
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2) sprawy zmiany przepisów prawnych i uzupeųnieŷ,
3) regulacje otwartych problemów wųasnoƑciowych, które pokrywaųyby siħ z treƑciČ 

wczeƑniej zųoǏonych, wspólnie, przez rzČdy NRD i RFN oƑwiadczeŷ z 15 czerwca 
1990 r.
Sprawħ przerywania ciČǏy uzgodniono w ostatniej chwili przed podpisaniem trak-

tatu, pozostawiajČc dla RFN regulacje zawarte w paragrafi e 218 kodeksu karnego RFN, 
a w nowych krajach zwiČzkowych wedųug dotychczasowego prawa NRD, pozwalajČce-
go do 12 tygodnia ciČǏy na ofi cjalne jej przerwanie. ZobowiČzano siħ takǏe do wydania 
ustawy w sprawie przyszųego odszkodowania dla ofi ar stalinizmu i reǏimu SED. 7 wrzeƑ-
nia 1990 r. do traktatu zjednoczeniowego wųČczono protokóų w sprawie przechowy-
wania i korzystania z akt STASI, jak równieǏ zaųoǏeŷ ustawy rehabilitacyjnej. Dane ok. 
4 mln obywateli NRD i 2 mln obywateli RFN nie zostaųy przekazane do Koblencji, ale 
pozostawione w Berlinie. Utworzono bowiem specjalnČ placówkħ ds. przechowywania 
powyǏszych akt, a peųnomocnikiem rzČdu federalnego zostaų deputowany do Izby Lu-
dowej z ramienia Sojuszu‘90, Joachim Gauck. Jego wybór podkreƑlaų poƑrednio uznanie 
dla ugrupowaŷ opozycyjnych za obalenie reǏimu SED oraz likwidacjħ tajnej policji SED.

Traktat zjednoczeniowy zostaų ratyfi kowany 20 wrzeƑnia 1990 r. przez Izbħ LudowČ 
(299 gųosów za, 80 przeciw – PDS i Sojusz‘90/Zieloni oraz 1 wstrzymujČcy), Bundestag 
(440 za, 47 przeciw i 3 wstrzymujČce – gųosy przeciwne: 13 CDU i CSU, reszta Zieloni). 
Bundesrat ratyfi kowaų traktat zjednoczeniowy jednomyƑlnie 21 wrzeƑnia 1990 r.

W wyborach krajowych w piħciu nowych krajach zwiČzkowych, 14 paǍdziernika 
1990 r. zdecydowane zwyciħstwo odniosųa CDU, która zdobyųa: w Saksonii – 53,8%, 
Meklemburgii – 38,3%, w Saksonii-Anhalt – 38,9% oraz w Turyngii – 45,4% gųosów. 
SPD udaųo siħ tylko w Brandenburgii uzyskađ 38,2% gųosów. Pozwoliųo to CDU utwo-
rzyđ bČdǍ samodzielnie (Saksonia), bČdǍ w koalicji z innymi parƟ ami rzČdy lub koalicje 
rzČdowe. SPD utworzyųa rzČd koalicyjny z Liberaųami tylko w Brandenburgii. Natomiast 
wybory w Berlinie odbyųy siħ 2 grudnia 1990 r., przynoszČc nieznacznČ przewagħ CDU. 
Musiaųa ona jednak utworzyđ rzČd koalicyjny z SPD – tzw. WielkČ Koalicjħ – ze wzglħdu 
na bardzo skomplikowane kwesƟ e, wynikajČce z decyzji o przeniesieniu stolicy z Bonn 
do Berlina, która ostatecznie jednak zapadųa dopiero w 1991 r.

Ofi cjalne uroczystoƑci z okazji „JednoƑci Niemiec” zorganizowano 3 paǍdziernika 
1990 r. w Berlinie. Uczestniczyųy w niej setki tysiħcy mieszkaŷców Berlina i zaproszonych 
goƑci z caųych Niemiec oraz z zagranicy. W ten sposób zostaų zakoŷczony wewnħtrzny 
proces przywrócenia jednoƑci niemieckiej. Niemcy uzyskaųy caųkowitČ suwerennoƑđ, 
poniewaǏ przed 3 paǍdziernika 1990 r. zostaųy takǏe rozstrzygniħte wszystkie aspekty 
zewnħtrzne zjednoczenia Niemiec.

Implikacje przywrócenia jednoyci niemieckiej dla polityki Helmuta Kohla

Przywrócenie jednoƑci paŷstwowej Niemiec jest w duǏej mierze zasųugČ Helmuta Kohla 
jako kanclerza dawnej RFN w latach 1982–1990. Jego strategia zjednoczeniowa – jak 
wskazano juǏ wyǏej – odegraųa decydujČcČ rolħ w osiČgniħciu zaųoǏonego celu w ciČgu 
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niespeųna dziesiħciu miesiħcy. Wydarzenie powyǏsze miaųo jednak w aspekcie krótko- 
i Ƒredniofalowym szereg implikacji politycznych dla kanclerza Kohla. Sam splot oko-
licznoƑci, zwiČzanych z zaųamaniem siħ w 1989 r. NRD oraz przywróceniem jednoƑci 
niemieckiej w 1990 r., Kohl jako przewodniczČcy CDU wykorzystaų bezwzglħdnie do roz-
bicia opozycji wewnČtrzpartyjnej, na czele ze swoim bliskim przyjacielem i dųugoletnim 
sekretarzem generalnym – Heinerem Geisslerem, premierem Badenii i Wirtembergii 
– Lotharem Spaethem, przewodniczČcČ RitČ Süssmuth i innymi. DoprowadzajČc do 
pacyfi kacji silnej opozycji wewnČtrzpartyjnej, Kohl wygraų zdecydowanie dla chadecji 
wybory do Bundestagu 2 grudnia 1990 r. Zwyciħstwo powyǏsze przypieczħtowaųo mu 
niemal powszechnie akceptowany tytuų – „kanclerza jednoƑci niemieckiej”. W toczČcej 
siħ równolegle do procesu wdraǏania jednoƑci narodowo-paŷstwowej Niemiec kampa-
nii wyborczej do Bundestagu, Kohl zdecydowanie wygraų z ówczesnym wiceprzewodni-
czČcym SPD – Oscarem Lafontainem, który krytycznie odnosių siħ do zbyt pospiesznego 
przywrócenia jednoƑci Niemiec. RównoczeƑnie jednak Kohl ogųosių wiele obietnic wy-
borczych, których nie mógų póǍniej dotrzymađ, zwųaszcza w odniesieniu do mieszkaŷ-
ców byųej NRD – w kolejnej kadencji jako szef rzČdu federalnego w latach 1990–1994. 
Wprawdzie wygraų jeszcze dla chadecji kolejne wybory do Bundestagu z ówczesnym 
przewodniczČcym SPD Rudolfem Scharpingiem w 1994 r., ale z o wiele gorszym wyni-
kiem. Nie zmieniųo to jego ambicji w kierunku dalszego sprawowania urzħdu kanclerza 
zjednoczonych Niemiec10. Brak reform wewnħtrznych zastħpowaų urzħdowym optymi-
zmem w sprawie nieograniczonych moǏliwoƑci na drodze do scalania obu czħƑci Nie-
miec po 1990 r.11

W praktyce zaƑ Kohl jako najdųuǏej urzħdujČcy bez przerwy kanclerz federalny 
w RFN, od 1982 r., koncentrowaų siħ przede wszystkim na umocnieniu swojej pozycji 
w CDU/CSU, liczČc na ponowny wybór na najwyǏszy urzČd w paŷstwie w kolejnych 
wyborach do Bundestagu w 1998 r. W tym celu wykorzystaų wszelkie moǏliwe wpųywy 
polityczne, które umacniaų zarówno poprzez swoich zaufanych i oddanych przyjacióų 
w róǏnych Ƒrodowiskach i strukturach partyjnych, jak i nie rezygnujČc z gromadzenia 
nielegalnych funduszy partyjnych, którymi szczodrze obdarowywaų swoich popleczni-
ków. Dziaųania powyǏsze, okreƑlane czasem jako „patronacki system Kohla”, prowadzi-
ųy systematycznie do spadku autorytetu i presƟ Ǐu Kohla wƑród spoųeczeŷstwa, przede 
wszystkim ze wzglħdu na nikųe efekty realizacji deklarowanych celów i zadaŷ spoųeczno-
-politycznych w latach 1994–1998. Kohl traktowaų równieǏ instrumentalnie najwyǏsze 
wųadze CDU, deklarujČc poczČtkowo w 1997 r. gotowoƑđ do rezygnacji z przywództwa 
CDU oraz kandydowania na urzČd kanclerza z ramienia CDU w kolejnych wyborach do 
Bundestagu na rzecz Wolfganga Schäublego. Ze wzglħdu na wųasne ambicje polityczne 
oraz namowy bliǏszego otoczenia i sprzymierzeŷców w róǏnych gremiach partyjnych 
i regionach Niemiec, Kohl wycofaų siħ jednak z powyǏszych zamiarów, zachowujČc pod-
czas kampanii wyborczej do Bundestagu w 1998 r. zarówno funkcjħ przewodniczČcego 

10 Por. H. Kohl, „Ich wollte Deutschlands Einheit”. Dargestellt von Kai Dieckmann und Ralf Georg Reut 
[wywiad rzeka], Berlin 1996.

11 Zob. apologetyczne biografi e: W. Bickerich, Helmut Kohl. Kanzler der Einheit, Düsseldorf 1996; 
J. Busche, Helmut Kohl. Anatomie der Macht, München 1998.
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CDU, jak i kandydujČc z jej ramienia ponownie na urzČd kanclerza federalnego. Dopro-
wadziųo to nie tylko do jednej z najbardziej dotkliwych klħsk wyborczych CDU, ale takǏe 
do przegranej koalicji CDU/CSU/FDP w wyborach do Bundestagu 27 wrzeƑnia 1998 r. 
Wygraųa wówczas SPD, która pod kierunkiem Gerharda Schrödera utworzyųa nowy rzČd 
koalicji socjaldemokratyczno-zielonej. Kohl przejČų odpowiedzialnoƑđ za klħskħ wybor-
czČ chadecji i zrezygnowaų z funkcji przewodniczČcego CDU, zachowujČc jedynie jako 
deputowany w Bundestagu urzČd honorowego przewodniczČcego CDU. Dla celów ko-
mercyjnych i apologetycznych wydaų swój pierwszy tom wspomnieŷ, w którym jed-
nak ani nie dokonaų rozrachunku najdųuǏszego okresu kanclerstwa w historii Niemiec 
(1982–1998), ani teǏ wųasnego udziaųu w klħsce wyborczej CDU z 1998. Wrħcz przeciw-
nie, bronių swej strategii i taktyki realizacji polityki wewnħtrznej oraz europejskiej do 
koŷca sprawowania urzħdu kanclerskiego12.

Na skutek prowadzonego Ƒledztwa 30 listopada 1999 r. okazaųo siħ takǏe, Ǐe dųu-
goletni kanclerz federalny, a po przegranych wyborach do Bundestagu z 27 wrzeƑnia 
1998 r. jej honorowy przewodniczČcy – byų uwikųany w powaǏny skandal fi nansowy. 
Nie wykazywaų on bowiem przez wiele lat, zgodnie z ustawČ o fi nansowaniu parƟ i 
politycznych, którČ jako kanclerz federalny sam zainicjowaų i wdroǏyų, przyjħtej od 
darczyŷców sumy ok. 2,1 mln marek. Ustawa powyǏsza przewidywaųa bowiem obo-
wiČzek ujawniania kwot powyǏej 20 tys. marek. Zdobytych w ten sposób Ƒrodków 
Kohl nie wykorzystaų wprawdzie do celów wųasnych, ale przeznaczyų je na wspiera-
nie dziaųalnoƑci CDU, zwųaszcza grup i zarzČdów partyjnych chadecji w terenie. Kohl 
odmawiaų natomiast konsekwentnie ujawnienia prokuraturze nazwisk darczyŷców, 
argumentujČc, Ǐe daų im osobiste sųowo honoru w sprawie zachowania ich anoni-
mowoƑci. Mimo Ǐe Kohl nie dziaųaų dla wųasnych korzyƑci, byųo to jawne pogwaųcenie 
prawa przez byųego kanclerza. W toku dalszego Ƒledztwa prokuratury oraz pracy nad-
zwyczajnej Komisji Bundestagu ds. powyǏszej afery (1999–2002) ujawniono teǏ, Ǐe 
niezgodnie z ustawČ przejmowaų pieniČdze od darczyŷców równieǏ nastħpca Kohla 
jako przewodniczČcy CDU – Wolfgang Schäuble, a w transfer fi nansowy do banków 
zagranicznych zamieszany byų takǏe byųy minister spraw wewnħtrznych i skarbnik CDU 
w Hesji – Manfred Kanther. Afera powyǏsza doprowadziųa najpierw do ustČpienia 18 
stycznia 2000 r. ze stanowiska honorowego przewodniczČcego CDU Helmuta Kohla, 
a nastħpnie 18 lutego tego samego roku, jego nastħpcy, Schäublego, jako przewodni-
czČcego federalnej CDU od jesieni 1998 r. Na zjeǍdzie w Essen 9–11 kwietnia 2000 r. 
nowČ przewodniczČcČ CDU zostaųa Angela Merkel, która w latach 90. byųa protego-
wanČ i ministrem w rzČdach Kohla (ds. rodziny, a nastħpnie ochrony Ƒrodowiska natu-
ralnego). W trakcie badania afery Kohla, jako sekretarz generalny u boku Schäublego, 
byųa pierwszČ z gųównych polityków chadeckich, która miaųa odwagħ zdystansowađ 
siħ od swojego byųego protektora, wciČǏ popularnego i posiadajČcego wpųywy w apa-
racie partyjnym CDU. W opublikowanym pod swoim nazwiskiem liƑcie w popularnym 
ogólnoniemieckim dzienniku „Frankfurte Allgemeine Zeitung” 22 grudnia 1999 r. 
odciħųa siħ zdecydowanie od praktyk stosowanych przez Kohla w CDU. Staųa siħ zde-

12 H. Kohl, Mein Tagebuch 1998–2000, München 2000.
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cydowanym rzecznikiem odnowy CDU. Znalazųo to szerokie uznanie w samej parƟ i 
i jej kierownictwie, oraz wyniosųo jČ na szczyty wųadzy. Jeden z biografów Merkel 
– G. Langguth stwierdzių, Ǐe Angela Merkel zrħcznie wykorzystaųa konfl ikt i nienawiƑđ 
miħdzy Kohlem i Schäublem do umocnienia swej pozycji w CDU jako najwiħkszej par-
Ɵ i opozycyjnej, planujČc od chwili ujawnienia afery „czarnych kont” konsekwentne 
przejħcie przewodnictwa w CDU13.

Afera Kohla wstrzČsnħųa nie tylko CDU, ale caųym systemem partyjnym Niemiec, 
w nastħpnych miesiČcach i latach ujawniono równieǏ wiele nieprawidųowoƑci fi nanso-
wych w innych parƟ ach niemieckich na róǏnych szczeblach. Nasiliųo to frustracjħ spo-
ųeczeŷstwa i spowodowaųo spadek popularnoƑci parƟ i politycznych. Samo zaƑ postħ-
powanie wyjaƑniajČce prokuratury w sprawie afery Kohla, wszczħte w 2000 r., zostaųo 
umorzone w 2001 r. ze wzglħdu na trudnoƑci z ustaleniem wielu szczegóųowych faktów 
oraz zasųugi Kohla dla Niemiec. Kohl zostaų jedynie ukarany karČ pieniħǏnČ w wysokoƑci 
300 tys. marek. Natomiast CDU z tytuųu niezgodnych z prawem praktyk fi nansowych 
zostaųa pozbawiona znacznej czħƑci dotacji fi nansowej Bundestagu. Kohl zaangaǏowaų 
siħ po 2001 r. w legalnČ zbiórkħ pieniħǏnČ wƑród bogatych darczyŷców na rzecz czħƑcio-
wego pokrycia wynikųych z powodu jego dziaųaŷ strat dla budǏetu CDU. Z póǍniejszych 
doniesieŷ prasowych wynika, Ǐe po 1998 r. znany magnat medialny i bliski przyjaciel 
Kohla, Leo Kirch, przekazywaų mu po 1998 r. przez 3 lata rocznie ok. 300 tys. marek, 
które czħƑciowo zostaųy przez byųego kanclerza przekazane CDU na ratowanie z zapaƑci 
fi nansowej. W ten sposób po 2002 r. doszųo miħdzy CDU a Kohlem do czħƑciowego 
zaųagodzenia kontrowersji i napiħđ powstaųych w 1999 r.14

Byųy kanclerz „jednoƑci niemieckiej”, „zjednoczonych Niemiec” i „jednoƑci euro-
pejskiej” Helmut Kohl, w kontekƑcie afery „czarnych kont” nie zabiegaų juǏ w kolej-
nych wyborach do Bundestagu w 2002 r. o mandat deputowanego do Bundestagu 
z ramienia CDU. Koncentrowaų siħ gųównie na obronie swego autorytetu moralnego 
i dokonaŷ historycznych. _wiadczČ o tym miħdzy innymi jego kolejne tomy wspomnieŷ, 
tym razem w ujħciu chronologicznym (1930–1994)15. We wspomnieniach tych konse-
kwentnie bronių obiektywnego charakteru swoich decyzji na rzecz szybkiego przywró-
cenia jednoƑci Niemiec. Nie zabieraų praktycznie publicznie gųosu na temat aktualnych 
kwesƟ i politycznych, w tym równieǏ trudnoƑci scalania obu czħƑci Niemiec, ogromnych 
kosztów zjednoczenia, jak teǏ utrzymywania siħ praktycznie w ųonie jednego naro-
du niemieckiego dwóch odrħbnych spoųeczeŷstw – Wessie na zachodzie, a Ossie na 
wschodzie, z odmiennymi wyobraǏeniami, oczekiwaniami i stereotypami. Problemy 
powyǏsze podnosiųy coroczne raporty rzČdów federalnych odnoƑnie do stanu jednoƑci 
niemieckiej. Ostatni z 2009 r. podtrzymaų uzgodnienie rzČdu Wielkiej Koalicji CDU/CSU/
SPD z 2005 r. w sprawie przedųuǏenia dodatkowego fi nansowania Funduszu Obudowy 
Wschodnich Niemiec (Auĩ au Fond Ost) do 2019 r., w wysokoƑci 156 mld euro. Przyj-

13 G. Langguth, Kohl, Schroeder/Merkel. Machtmenschen, München 2009, s. 374 i nast.
14 K. Dreher, Kohl und die Konten. Eine schwarze Finanzgeschichte, StuƩ gart 2002.
15 H. Kohl, Erinnerungen 1930–1982, München 2004; idem, Erinnerungen 1982–1990, München 2005; 

idem, Erinnerungen 1990–1994, München 2007.
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muje siħ, Ǐe ogólnie bilans fi nansowania wschodniemieckich krajów zwiČzkowych za 
lata 1990/1991–2019 wyniesie ponad 1,5 do 2 bilionów euro16.

Epilog: rocznica przywrócenia jednoyci niemieckiej 2009

WyǏej wspomniano, Ǐe Dzieŷ JednoƑci Niemieckiej obchodzono pierwszy raz hucznie 
w Berlinie 3 paǍdziernika 1990 r. _wiħto to obchodzone jest corocznie, na przemian 
w innym kraju zwiČzkowym wedųug dokųadnie ustalonego harmonogramu. W 2009 r. 
akt powyǏszy odbyų siħ skromnie 3 paǍdziernika w stolicy Saary – Saarbruecken. Ze 
wzglħdu na 20. rocznicħ obalenia muru berliŷskiego, ogólnoniemieckie uroczystoƑci 
z tej okazji przeniesiono na 9 listopada 2009 r. do Berlina. Miaųy one nawiČzađ nie 
wprost do zjednoczenia Niemiec, ale do obalenia muru berliŷskiego 9 listopada 1989 r., 
jak przesųanki przezwyciħǏenia konfl iktu Wschód–Zachód oraz podziaųu Europy i Nie-
miec. Sporo miejsca poƑwiħcono równieǏ „pokojowej rewolucji”, czyli Jesieni Ludów 
w Europie _rodkowo-Wschodniej, w tym zwųaszcza w Polsce. Z interesujČcego punk-
tu widzenia bardzo powaǏnym problemem dla organizatorów uroczystoƑci berliŷskich 
byųa sprawa udziaųu byųego kanclerza Helmuta Kohla.

Po pierwsze, Kohl w 1989 r. przybyų do Berlina Zachodniego na manifestacjħ dopiero 
10 listopada 1989 r. po przerwaniu na kilka dni ofi cjalnej wizyty w Polsce. W dodatku 
w Berlinie zostaų wygwizdany przez nieǏyczliwe mu od samego poczČtku zgromadzenie 
manifestantów. Ponadto, teraz, jako mocno schorowany czųowiek, nie mógųby nawet 
wygųosiđ dųuǏszego przemówienia.

Po drugie, jego kontakty z obecnČ kanclerz A. Merkel, ze wzglħdu na aferħ „czar-
nych kont” oraz zmian w kierownictwie CDU w latach 1999–2000, byųy sporadyczne 
i przypadkowe oraz bardziej niǏ wstrzemiħǍliwe. ZaƑ ze swoim ówczesnym najbliǏszym 
wspóųpracownikiem i nastħpcČ, aktualnie najbliǏszym wspóųpracownikiem i ministrem 
fi nansów w rzČdzie kanclerz Merkel, Kohl nie utrzymywaų kontaktów od dziesiħciu lat.

Wybrano zatem wariant kompromisowy, zapraszajČc Kohla wraz z byųymi prezyden-
tami: USA G. Bushem seniorem, i ZSRR – M. Gorbaczowem, na spotkanie organizowane 
przez prywatnČ Fundacjħ Springera w Berlinie 31 paǍdziernika 2009 r. Spotkanie byųo 
pomyƑlane jak uhonorowanie historycznych zasųug byųych przywódców USA i ZSRR oraz 
byųego kanclerza Kohla w przezwyciħǏeniu podziaųu Europy i Niemiec. Obecni prezyden-
ci Rosji i Francji – D. Miedwiediew, N. Sarkozy, oraz brytyjski premier G. Braun, wygųosili 
krótkie przemówienia okolicznoƑciowe na uroczystoƑciach pod BramČ BrandenburskČ 9 
listopada 2009 r. Mimo specjalnego zaproszenia Kohl nie przybyų natomiast do Berlina 
na uroczystoƑci, ani pod Bramħ BrandenburskČ, ani do paųacu prezydenta Horsta Koeh-
lera, bez jakiegokolwiek wyjaƑnienia. Nieofi cjalnie twierdzono, Ǐe zasadniczČ przyczynČ 
jego nieobecnoƑci byų brak zgody rzČdu federalnego na jego przylot do Berlina specjal-
nym samolotem.

16 Jahresbericht der Bundesregierung. Zum Stand der Deutschen Einheit, hrsg. Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin 2009.
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ReasumujČc, moǏna stwierdziđ, Ǐe mimo upųywu lat sprawa strategii i taktyki przy-
wrócenia jednoƑci niemieckiej w 1989/1990 r. budzi do dziƑ wiele kontrowersji w Niem-
czech, nie tylko w nauce i mediach, ale i na najwyǏszych szczytach wųadzy.

Z okazji 20. rocznicy II program telewizji niemieckiej ZDF wyemitowaų fi lm biogra-
fi czny na temat drogi Ǐyciowej Kohla17, który jednak oprotestowali jego synowie Peter 
i Walter (pracujČ w branǏy bankowej, a Peter oǏenių siħ z TurczynkČ – znanČ fi nansistkČ). 
3 kwietnia 2010 r. Kohl obchodzių 80. rocznicħ urodzin. Ze wzglħdu na zųy stan zdro-
wia gųówne uroczystoƑci urodzinowe przesuniħto o miesiČc. Odbyųy siħ one nie tak, 
jak pierwotnie planowano, w Berlinie, ale niedaleko jego miejsca zamieszkania (Og-
gersheim) w Ludwigshafen. Z okazji 80. rocznicy urodzin Kohla na stronħ internetowČ 
nadeszųo 7600 gratulacji, depesze przysųali przywódcy i gųówni politycy z caųego Ƒwia-
ta. MųodzieǏowe przybudówki CDU wysuwaųy postulat przywrócenia Kohlowi funkcji 
honorowego przewodniczČcego CDU, ale kanclerz Merkel odrzuciųa to lakonicznym 
stwierdzeniem, Ǐe „sprawa powyǏsza nie stoi na porzČdku dziennym”. Merkel wygųosi-
ųa jednak przemówienie podczas gųównych uroczystoƑci w Ludwigshafen na poczČtku 
maja 2010 r. Podczas uroczystoƑci jedynie byųy prezydent RFN z nadania Kohla – Roman 
Herzog (1994–1999) nawiČzaų w ofi cjalnym wystČpieniu do afery fi nansowej z 2000 r., 
zaznaczajČc jednak, Ǐe zasųugi Kohla dla zjednoczenia Niemiec i jednoƑci europejskiej 
wyraǍnie przewaǏajČ oskarǏenia zwiČzane z naduǏyciem wųadzy.

Wedųug reprezentatywnych badaŷ ankietowych z koŷca marca 2010 r., Helmut Kohl 
uzyskaų 59% pozytywnych ocen respondentów za osiČgniħcia swego kanclerstwa, wy-
przedzajČc wyraǍnie swego nastħpcħ G. Schrödera z SPD – 47%. Lepsze wyniki niǏ Kohl 
uzyskali w powyǏszej ankiecie nastħpujČcy kanclerze RFN od lat 70: Helmut Schmidt 
z SPD (kanclerz 1974–1982, liczy 91 lat, od 1982 r. korzysta z rozrusznika serca, ale 
jest wspóųwydawcČ hamburskiego czasopisma „Die Zeit” i udziela wywiadów) – 75%, 
Willy Brandt z SPD (1969–1974) – 68%, oraz byųa protegowana Kohla (1990–1998), 
a nastħpnie jego ostry krytyk i obecna kanclerz A. Merkel z CDU – 67%18. Z danych 
i ocen powyǏszych wynika, Ǐe Helmut Kohl po 20 latach, z tytuųu zasųug dla jednoƑci 
niemieckiej, cieszy siħ duǏym uznaniem równieǏ wƑród niemieckiej opinii publicznej, 
która jednak z racji rozwoju wewnħtrznego oraz umocnienia pozycji miħdzynarodo-
wej dawnej RFN w latach 70. i 80. XX w., wyǏej ocenia dokonania jego poprzedników 
– Schmidta i Brandta.

17 Zob. fi lmy biografi czne: „Die Kohl – Rolle – Eine öī entliche Biographie”, Sechstuendige Dokumen-
taƟ on Tanja von Reschke aus 25. Jahren Helmut Kohl, I Programm ARD, pierwsza emisja 15 maja 
2008; „Der Mann aus der Pfl az. Biographieverfi lmung”, II Programm, pierwsza emisja 20 paǍdzierni-
ka 2009.

18 Zob.: „Umfrage”, ARD, 31 marca 2010.
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Nowa pozycja instytucji i organów ponadnarodowych 
Unii Europejskiej w traktacie lizboÍskim 

Wprowadzenie

W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie reforma ponadnarodowych instytucji 
i organów Unii Europejskiej, dokonana w traktacie lizboŷskim, który zostaų podpisany 
13 grudnia 2007 r. w stolicy Portugalii przez szefów paŷstw lub rzČdów dwudziestu sied-
miu krajów czųonkowskich Unii, a wszedų w Ǐycie 1 grudnia 2009 r. Przedmiotem analizy 
sČ zasady okreƑlajČce system instytucjonalny Unii Europejskiej oraz zmiany w funkcjono-
waniu Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunaųu SprawiedliwoƑci Unii 
Europejskiej, Trybunaųu Obrachunkowego, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu 
Ekonomiczno-Spoųecznego i Komitetu Regionów1. W niniejszym artykule jednoczeƑnie 
zrezygnowano ze szczegóųowego omówienia zmian dotyczČcych funkcjonowania insty-
tucji miħdzyrzČdowych, czyli Rady Europejskiej i Rady2, w tym takǏe urzħdu przewod-
niczČcego Rady Europejskiej, urzħdu wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagra-
nicznych i polityki bezpieczeŷstwa, a takǏe nowych zasad dziaųania prezydencji w Unii 
Europejskiej. Zostaųy one bowiem przedstawione przez autora w innym miejscu3.

Systematyka przepisów traktatowych dotycz�cych 
systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

Przepisy ogólne dotyczČce ram instytucjonalnych oraz kompetencji instytucji i orga-
nów Unii Europejskiej, z wyjČtkiem Trybunaųu Obrachunkowego i Europejskiego Banku 

1 Szerzej na temat statusu Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunaųu SprawiedliwoƑci 
Unii Europejskiej, Trybunaųu Obrachunkowego i Europejskiego Banku Centralnego – jako instytucji 
ponadnarodowych oraz Komitetu Ekonomiczno-Spoųecznego i Komitetu Regionów – jako organów 
ponadnarodowych Unii Europejskiej, zob.: J. J. Wħc, Spor o ksztaųt instytucjonalny Wspólnot Euro-
pejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Miħdzy ideČ ponadnarodowoƑci a wspóųpracČ miħdzyrzČdo-
wČ, Kraków 2006.

2 Rada to nowa nazwa Rady Unii Europejskiej ustanowiona w traktacie lizboŷskim.
3 Szerzej na ten temat zob.: J. J. Wħc, Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zapro-

ponowanych w traktacie lizboŷskim, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2008, nr 2, s. 43–54.
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Centralnego, umieszczone zostaųy w Tytule III („Postanowienia o instytucjach”) trakta-
tu o Unii Europejskiej (TUE). Natomiast postanowienia szczegóųowe, odnoszČce siħ do 
uprawnieŷ oraz zasad funkcjonowania wszystkich instytucji i organów Unii Europejskiej 
oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, znalazųy siħ w CzħƑci szóstej, Tytule I („Postanowie-
nia instytucjonalne i fi nansowe”) traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)4.

Zasady okreylaj�ce system instytucjonalny Unii Europejskiej

Na mocy traktatu lizboŷskiego do TUE i TFUE wprowadzone zostajČ istotne, chođ nie-
zbyt radykalne zmiany w systemie instytucjonalnym przyszųej Unii Europejskiej. Nie ma 
on zatem przeųomowego znaczenia w dotychczasowym rozwoju tego systemu. Trak-
tat ustanawia po raz pierwszy system instytucjonalny Unii Europejskiej, co jest m.in. 
nastħpstwem przeksztaųcenia Unii w organizacjħ miħdzynarodowČ oraz uniwersalnej 
sukcesji przyszųej Unii wobec Wspólnoty Europejskiej i obecnej Unii. DookreƑla on rów-
nieǏ zasadħ jednolitych ram instytucjonalnych, stanowiČc, Ǐe winny one sųuǏyđ: wspie-
raniu wartoƑci Unii, realizacji jej celów, jej interesom, interesom jej obywateli i paŷstw 
czųonkowskich, a takǏe zapewnieniu spójnoƑci, skutecznoƑci i ciČgųoƑci wszystkich ro-
dzajów jej polityki oraz dziaųaŷ. Traktat rozszerza równieǏ ramy instytucjonalne Unii Eu-
ropejskiej, nadajČc Radzie Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu status 
instytucji Unii (art. 13 ust. 1 TUE). Nadaje on takǏe status traktatowy zasadzie lojalnej 
wspóųpracy miħdzyinstytucjonalnej, chođ nie okreƑla, na czym dokųadnie miaųaby ona 
polegađ. Postanawia jedynie, Ǐe instytucje majČ ze sobČ lojalnie wspóųpracowađ (art. 
13 ust. 2 TUE)5. Traktat przewiduje równieǏ, Ǐe Parlament Europejski, Rada i Komisja 
Europejska powinny konsultowađ siħ wzajemnie, a takǏe, za wspólnym porozumieniem, 
ustalađ warunki wspóųpracy. W tym celu mogČ one, w poszanowaniu traktatów, zawie-
rađ porozumienia miħdzyinstytucjonalne, majČce wiČǏČcy charakter (art. 295 TFUE)6. 
Traktat potwierdza równieǏ zasadħ autonomii kompetencyjnej, stanowiČc, Ǐe kaǏda 
z instytucji Unii „dziaųa w granicach uprawnieŷ przyznanych jej na mocy Traktatów, 

4 Traktat z Lizbony, zmieniajČcy traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiajČcy Wspólnotħ Europej-
skČ (dalej – Traktat z Lizbony), Lizbona, 13 grudnia 2007 r. (tekst skonsolidowany), „Dziennik Urzħdo-
wy Unii Europejskiej C” 2008, nr 115, s. 2–16.

5 Ibidem, s. 28.
6 Ibidem, s. 229. JuǏ deklaracja nr 3 w sprawie art. 10 traktatu ustanawiajČcego Wspólnotħ Euro-

pejskČ, zawarta w Akcie Koŷcowym konferencji miħdzyrzČdowej 2000 r., zaųČczonym do traktatu 
nicejskiego, wyraǍnie wskazywaųa, Ǐe „obowiČzek lojalnej wspóųpracy”, który wynika z postanowieŷ 
tegoǏ artykuųu, reguluje nie tylko stosunki miħdzy paŷstwami czųonkowskimi a instytucjami wspól-
notowymi, ale takǏe „stosunki miħdzy instytucjami Wspólnoty”. JeƑli okaǏe siħ to niezbħdne, to 
speųniajČc obowiČzek lojalnej wspóųpracy, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja 
Europejska mogČ zawierađ porozumienia miħdzyinstytucjonalne w celu uųatwiania stosowania po-
stanowieŷ traktatu ustanawiajČcego Wspólnotħ EuropejskČ. Porozumienia takie nie mogČ jednak 
zmieniađ ani uzupeųniađ postanowieŷ traktatu i mogČ byđ zawierane jedynie za zgodČ tych trzech 
instytucji; zob.: Deklaracja w sprawie art. 10 Traktatu ustanawiajČcego Wspólnotħ EuropejskČ, [w:] 
Traktat z Nicei, zmieniajČcy traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajČce Wspólnoty Europej-
skie i niektóre zwiČzane z nimi akty, www.msz.gov.pl, s. 55.
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zgodnie z procedurami, na warunkach oraz w celach w nich okreƑlonych” (art. 13 ust. 2 
TUE). Nie nadaje on wprawdzie statusu traktatowego zasadzie równowagi instytucjo-
nalnej, ale potwierdza stanowiČce ogólne Ǎródųo tej zasady, postanowienia art. 4 ust. 1 
TWE (obecnie art. 7 ust. 1 TWE), odwoųujČc siħ do zasady autonomii kompetencyjnej 
(art. 13 ust. 2 TUE)7.

Komisja Europejska

Traktat lizboŷski, wprowadzajČc zmiany do TUE i TFUE, wzmacnia kompetencje Komisji 
Europejskiej oraz jej przewodniczČcego, a takǏe wprowadza istotne modyfi kacje w skųa-
dzie Komisji. Rozszerzenie uprawnieŷ Komisji Europejskiej, wzmacniajČce infrastruk-
turħ ponadnarodowČ w Unii Europejskiej, zasadniczo polega na zwiħkszeniu jej roli 
w procedurze uchwalania rocznego budǏetu, procedurze wielostronnego nadzoru oraz 
procedurze unikania nadmiernego defi cytu. Oznacza to istotne wzmocnienie metody 
wspólnotowej w przyszųej Unii Europejskiej. W procedurze uchwalania rocznego bu-
dǏetu Komisja Europejska uzyskuje po raz pierwszy peųne prawo do inicjatywy prawo-
dawczej, czyli prawo do opracowania projektu budǏetu, a nie, jak dotychczas, prawo 
do przygotowania wstħpnego projektu budǏetu. MoǏe ona równieǏ zmieniađ projekt 
budǏetu w czasie trwania procedury aǏ do czasu powoųania komitetu pojednawczego 
(art. 314 ust. 2 TFUE)8. W procedurze wielostronnego nadzoru Komisja Europejska uzy-
skuje prawo wystosowywania tzw. wczesnego ostrzeǏenia do paŷstwa czųonkowskiego 
(dotychczas byųo to jedynie zalecenie), którego polityka gospodarcza nie jest zgodna 
z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej ustalonymi przez Radħ lub zagraǏa pra-
widųowemu funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej (art. 121 ust. 3–4 TFUE)9. 
W procedurze unikania nadmiernego defi cytu Komisja Europejska nabywa prawo wy-
stħpowania do Rady z formalnČ propozycjČ, a nie, jak dotČd, z zaleceniem, podjħcia 
przez Radħ decyzji o zaistnieniu nadmiernego defi cytu w danym paŷstwie czųonkow-
skim. Oznacza to, Ǐe jeǏeli Rada chciaųaby zmieniđ propozycjħ Komisji Europejskiej, zaƑ 
ta ostatnia byųaby temu przeciwna, to musiaųaby podjČđ w tej sprawie jednomyƑlnČ 
decyzjħ. W dalszej fazie tej samej procedury Rada moǏe kierowađ do takiego paŷstwa 
zalecenie zlikwidowania nadmiernego defi cytu w okreƑlonym terminie, ale równieǏ tyl-
ko na podstawie wczeƑniejszego zalecenia Komisji, czego nie przewidywaųy dotychcza-
sowe regulacje (art. 126 ust. 6–7 TFUE)10.

Niezwykle istotne znaczenie ma takǏe wzmocnienie pozycji przewodniczČcego Ko-
misji Europejskiej, czego wyrazem jest wspomniane wyǏej prawo do udzielania przez 
niego zgody na mianowanie i odwoųywanie, a nawet zaǏČdanie odwoųania przez Radħ 
EuropejskČ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpie-

7 Traktat z Lizbony…, s. 28; zob. teǏ: K. A. Wojtaszczyk, Instytucje w systemie politycznym Unii Europej-
skiej, [w:] System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2005, s. 18.

8 Traktat z Lizbony…, s. 240.
9 Ibidem, s. 128–129.
10 Ibidem, s. 131–132.
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czeŷstwa (art. 17 ust. 6, art. 18 ust. 1 TUE)11. Traktat przyznaje równieǏ przewodni-
czČcemu Komisji Europejskiej nowe uprawnienia w procedurze powoųywania kolegium 
Komisji. W pierwszej fazie (wyznaczanie przewodniczČcego) Rada Europejska, uwzglħd-
niajČc wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych kon-
sultacji, w trybie wiħkszoƑci kwalifi kowanej, przedstawia Parlamentowi swojego kan-
dydata na przewodniczČcego Komisji. W drugiej fazie (wybieranie przewodniczČcego) 
kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski wiħkszoƑciČ gųosów czųonków 
wchodzČcych w jego skųad. JeǏeli nie uzyska on wymaganej wiħkszoƑci, Rada Europej-
ska, stanowiČc wiħkszoƑciČ kwalifi kowanČ, w terminie miesiČca przedstawia nowego 
kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski zgodnie z tČ samČ proce-
durČ. W trzeciej fazie (wyznaczenie pozostaųych czųonków kolegium) Rada, za wspólnym 
porozumieniem z wybranym przewodniczČcym Komisji Europejskiej, „na podstawie su-
gesƟ i zgųaszanych przez Paŷstwa Czųonkowskie”, przyjmuje listħ pozostaųych osób, któ-
re proponuje mianowađ na czųonków Komisji. W czwartej fazie (zatwierdzenie caųego 
kolegium) przewodniczČcy, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeŷstwa oraz pozostali czųonkowie Komisji Europejskiej podlegajČ kolegialnie 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Natomiast w piČtej fazie (mianowanie ca-
ųego kolegium) Rada Europejska na podstawie takiego zatwierdzenia, stanowiČc wiħk-
szoƑciČ kwalifi kowanČ, mianuje caųy skųad Komisji Europejskiej (art. 17 ust. 7 TUE)12.

Traktat wprowadza takǏe istotne zmiany w skųadzie Komisji Europejskiej. I tak, 
w skųad pierwszej Komisji Europejskiej, mianowanej miħdzy datČ wejƑcia w Ǐycie traktatu 
lizboŷskiego a dniem 31 paǍdziernika 2014 r., ma wchodziđ po jednym przedstawicielu 
kaǏdego z paŷstw czųonkowskich, w tym jej przewodniczČcy i wysoki przedstawiciel Unii 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeŷstwa jako jeden z wiceprzewodniczČcych 
Komisji. Natomiast od 1 listopada 2014 r. Komisja winna siħ skųadađ z liczby czųonków 
odpowiadajČcej 2/3 ogólnej liczby paŷstw, ųČcznie z jej przewodniczČcym i wysokim 
przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeŷstwa, chyba Ǐe Rada 
Europejska, stanowiČc jednomyƑlnie, podejmie decyzjħ o zmianie tej liczby (art. 17 
ust. 4–5 TUE)13.

Przepis traktatu lizboŷskiego o ograniczeniu skųadu Komisji Europejskiej do 2/3 
ogólnej liczby paŷstw czųonkowskich zostanie jednak zrewidowany na wyraǍne Ǐycze-
nie Irlandii, poniewaǏ powtórzone referendum w tym kraju zakoŷczyųo siħ pozytywnie 
i traktat wszedų w Ǐycie14. PolitycznČ decyzjħ w tej sprawie przyjħųa w dniach 12–13 
grudnia 2008 r. Rada Europejska podczas posiedzenia w Brukseli. Zaleciųa ona wówczas, 
aby „o ile traktat z Lizbony wejdzie w Ǐycie – podjħto zgodnie z niezbħdnymi procedu-
rami prawnymi, decyzjħ stanowiČcČ, Ǐe w skųad Komisji nadal bħdzie wchodziđ jeden 
obywatel z kaǏdego paŷstwa czųonkowskiego”. Rada Europejska postanowiųa równieǏ 

11 Ibidem, s. 33–34.
12 Ibidem, s. 34.
13 Ibidem, s. 33.
14 12 czerwca 2008 r. spoųeczeŷstwo Irlandii w referendum odrzuciųo traktat wiħkszoƑciČ 53,4% gųosów. 

Natomiast w powtórzonym referendum przeprowadzonym 2 paǍdziernika 2009 r. mieszkaŷcy Irlan-
dii zaakceptowali traktat wiħkszoƑciČ 67,1% gųosów.
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o zapewnieniu niezbħdnych gwarancji prawnych wobec Irlandii w nastħpujČcych spra-
wach: po pierwsze, „Ǐadne postanowienie traktatu z Lizbony nie bħdzie miaųo Ǐadnego 
wpųywu w odniesieniu do Ǐadnego paŷstwa na zakres ani wykonywanie kompetencji 
Unii w dziedzinie opodatkowania”; po drugie, „traktat z Lizbony nie bħdzie miaų wpųy-
wu na politykħ bezpieczeŷstwa i obrony paŷstw czųonkowskich, w tym na tradycyjnČ 
irlandzkČ politykħ neutralnoƑci, ani na zobowiČzania wiħkszoƑci pozostaųych paŷstw 
czųonkowskich”; po trzecie, „fakt przyznania w traktacie z Lizbony prawnego statusu 
Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej ani Ǐadne postanowienia tego traktatu 
odnoszČce siħ do wymiaru sprawiedliwoƑci i spraw wewnħtrznych w Ǐaden sposób nie 
narusza Ǐadnych postanowieŷ konstytucji Irlandii dotyczČcych prawa do Ǐycia, edukacji 
i rodziny”. Ponadto potwierdzone zostanie duǏe znaczenie, jakie nadaje siħ postħpowi 
spoųecznemu i ochronie praw pracowniczych, usųugom publicznym jako niezbħdnemu 
instrumentowi zapewniajČcemu spójnoƑđ spoųecznČ i regionalnČ, odpowiedzialnoƑci 
paŷstw czųonkowskich za Ƒwiadczenie usųug edukacyjnych i zdrowotnych, a takǏe za-
sadniczej roli i szerokiemu zakresowi uprawnieŷ organów krajowych, regionalnych i lo-
kalnych w zakresie Ƒwiadczenia, zlecania i organizowania usųug niemajČcych charakteru 
gospodarczego, Ƒwiadczonych w interesie ogólnym, na które nie bħdČ miaųy wpųywu 
Ǐadne postanowienia traktatu z Lizbony, w tym postanowienia dotyczČce wspólnej po-
lityki handlowej15.

Traktat lizboŷski, wprowadzajČc zmiany do TUE i TFUE, porzČdkuje równieǏ dotych-
czasowe uprawnienia Komisji Europejskiej, dzielČc je na funkcje prawodawcze, kontrol-
ne, wykonawcze i miħdzynarodowe. Komisja Europejska posiada wyųČczne prawo do ini-
cjatywy prawodawczej w obszarze wspólnotowym. Czuwa nad stosowaniem traktatów 
i Ƒrodków przyjmowanych na ich podstawie przez instytucje. Winna nadzorowađ stoso-
wanie prawa Unii pod kontrolČ Trybunaųu SprawiedliwoƑci Unii Europejskiej. Powinna 
wykonywađ budǏet i zarzČdzađ programami. Ma równieǏ wypeųniađ funkcje koordyna-
cyjne, wykonawcze i zarzČdzajČce, zgodnie z warunkami przewidzianymi w traktatach, 
a takǏe zapewniađ reprezentacjħ Unii Europejskiej na zewnČtrz we wszystkich sprawach, 
z wyjČtkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeŷstwa oraz innych przypadków 
przewidzianych w traktatach. W koŷcu takǏe winna ona podejmowađ inicjatywy do-
tyczČce rocznego i wieloletniego programowania dziaųalnoƑci Unii w celu osiČgniħcia 
porozumieŷ miħdzyinstytucjonalnych (art. 17 ust. 1–2 TUE)16. Ponadto traktat lizboŷ-
ski po raz pierwszy wprowadza do TUE, TFUE i TEWEA nazwħ „Komisja Europejska” – 
w miejsce wystħpujČcego w nich dotČd okreƑlenia „Komisja” (art. 13 ust. 1 TUE)17.

NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe w tej chwili nie jest jasne, w jaki sposób na funkcjonowanie 
Unii Europejskiej wpųynie uzaleǏnienie wyboru przewodniczČcego Komisji Europejskiej 
od ukųadu sių politycznych w Parlamencie Europejskim. Zmiana ta wzmacnia bowiem 
legitymacjħ demokratycznČ Komisji Europejskiej, poniewaǏ na wybór jej przewodni-
czČcego bezpoƑredni wpųyw uzyskuje Parlament Europejski. Z drugiej strony jednak 

15 Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia 2008 r. w Brukseli. Konkluzje prezydencji, 
www.eu2008, s. 2, 12 (zaųČcznik I).

16 Traktat z Lizbony…, s. 32.
17 Ibidem, s. 28.
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moǏe to takǏe prowadziđ do upolitycznienia Komisji Europejskiej, a tym samym za-
groziđ metodzie wspólnotowej. Szczególnie niekorzystne mogųoby byđ upolitycznie-
nie jej funkcji w zakresie inicjatywy prawodawczej oraz funkcji straǏnika traktatów. 
RównieǏ ustanowienie urzħdu przewodniczČcego Rady Europejskiej moǏe prowadziđ 
do osųabienia metody wspólnotowej i pozycji samej Komisji Europejskiej w systemie 
instytucjonalnym Unii.

Parlament Europejski

Traktat lizboŷski wyznacza waǏnČ cezurħ w dotychczasowej dziaųalnoƑci Parlamentu 
Europejskiego, chođ nie likwiduje defi cytu demokracji, który chyba w najwiħkszym 
stopniu dotyczy wųaƑnie funkcjonowania tej instytucji. WprowadzajČc zmiany do TUE 
i TFUE, traktat ten umacnia rolħ Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonal-
nym Unii Europejskiej, co jest nastħpstwem uznania procedury wspóųdecydowania za 
zwykųČ procedurħ prawodawczČ, rozszerzenia materialnego zakresu jej zastosowania, 
nadania Parlamentowi prawa do wybierania przewodniczČcego Komisji Europejskiej, 
a takǏe zwiħkszenia uprawnieŷ Parlamentu w nastħpujČcych procedurach: uchwala-
nia rocznego budǏetu, wielostronnego nadzoru, wieloletnich ram fi nansowych, zwy-
kųej i uproszczonej rewizji traktatów oraz dobrowolnego wystČpienia z Unii. Wszystkie 
te zmiany wzmacniajČ infrastrukturħ ponadnarodowČ w Unii Europejskiej. W efekcie 
samego tylko przeksztaųcenia procedury wspóųdecydowania w zwykųČ procedurħ pra-
wodawczČ oraz rozszerzenia zakresu jej zastosowania – ok. 95% aktów prawodawczych 
winno byđ w przyszųoƑci przyjmowane ųČcznie przez Parlament Europejski i Radħ.

Wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego w procedurze uchwalania rocznego 
budǏetu Unii Europejskiej wynika ze zniesienia podziaųu wydatków budǏetowych na ob-
ligatoryjne i nieobligatoryjne, a takǏe wprowadzenia do procedury budǏetowej postħ-
powania rozjemczego, podobnego do tego, które jest stosowane w zwykųej procedurze 
prawodawczej. Postħpowanie to przyznaje jednak Parlamentowi Europejskiemu dodat-
kowo prawo do potwierdzenia wųasnych poprawek, po uprzednim przyjħciu wspólnego 
projektu przez komitet pojednawczy, czego zwykųa procedura prawodawcza jednak nie 
przewiduje. Oznacza to, Ǐe po pozytywnym zakoŷczeniu postħpowania rozjemczego, do 
uchwalenia budǏetu niezbħdna jest zgoda Parlamentu Europejskiego i Rady, podobnie 
jak w zwykųej procedurze prawodawczej, ale z drugiej strony, w przypadku odrzucenia 
przez Radħ wspólnego projektu uzgodnionego przez komitet pojednawczy, Parlament 
moǏe doprowadziđ do uchwalenia budǏetu na podstawie wszystkich lub czħƑci swoich 
poprawek (art. 314 ust. 7 lit. a–d TFUE). Pozycjħ Parlamentu Europejskiego, ale takǏe 
demokratycznČ kontrolħ nad wykonaniem budǏetu, wzmacnia ponadto postanowienie 
traktatu zobowiČzujČce Komisjħ EuropejskČ do przedkųadania Parlamentowi i Radzie 
sprawozdania oceniajČcego fi nanse Unii Europejskiej przed rozpoczħciem parlamentar-
nego postħpowania w sprawie uchwalenia absolutorium z realizacji budǏetu (art. 318 
TFUE)18. Zwiħkszenie uprawnieŷ Parlamentu Europejskiego w procedurze wielostron-

18 Ibidem, s. 241, 243–244.
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nego nadzoru polega natomiast na tym, Ǐe przy uchwalaniu aktów prawnych dotyczČ-
cych wielostronnego nadzoru ma obowiČzywađ zwykųa procedura prawodawcza, a nie, 
jak dotČd, procedura wspóųpracy (art. 121 ust. 3–4 TFUE)19.

Traktat stwarza takǏe po raz pierwszy podstawy traktatowe dla procedury uchwa-
lania, na okres co najmniej piħciu lat, wieloletnich ram fi nansowych (zwanych dotČd 
perspektywČ fi nansowČ), zwiħkszajČc w niej równoczeƑnie uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego. Ma on wydawađ zgodħ, stanowiČc wiħkszoƑciČ gųosów wchodzČcych 
w jego skųad czųonków, na uchwalenie przez Radħ, w trybie jednomyƑlnym i zgodnie 
ze specjalnČ procedurČ prawodawczČ, rozporzČdzenia okreƑlajČcego wieloletnie ramy 
fi nansowe. Ponadto wraz z RadČ i KomisjČ EuropejskČ jest on zobowiČzany, aby w cza-
sie caųej procedury prowadzČcej do przyjħcia wieloletnich ram fi nansowych podej-
mowađ wszelkie Ƒrodki, niezbħdne do pomyƑlnego jej zakoŷczenia (art. 312 ust. 1–2, 
5 TFUE)20.

W zwykųej procedurze rewizji traktatów Parlament Europejski uzyskuje po raz pierw-
szy – oprócz, jak dotČd, Komisji Europejskiej i rzČdów paŷstw czųonkowskich – prawo 
do przedkųadania Radzie propozycji dotyczČcych zmiany traktatów. Propozycje te mogČ 
mieđ takǏe na celu – i jest to nowy przepis ustanowiony w traktacie lizboŷskim, któ-
rego nie przewidywaų nawet ani projekt Konwentu, ani traktat konstytucyjny – m.in. 
rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii Europejskiej w traktatach. 
Rada przekazuje nastħpnie wspomniane propozycje Radzie Europejskiej oraz notyfi ku-
je je parlamentom narodowym. JeǏeli Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i KomisjČ EuropejskČ, a w sprawach dotyczČcych polityki pieniħǏnej takǏe 
po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, podejmie zwykųČ wiħkszoƑciČ gųo-
sów decyzjħ, w której opowie siħ za rozpatrzeniem proponowanych zmian, wówczas 
przewodniczČcy Rady Europejskiej zwoųuje konwent. Ponadto Parlament Europejski 
uzyskuje w tej procedurze po raz pierwszy prawo do wyraǏania zgody na decyzjħ Rady 
Europejskiej o niezwoųywaniu konwentu, jeǏeli zakres proponowanych zmian nie uza-
sadnia jego zwoųania. W konsekwencji prowadzi to bezpoƑrednio do okreƑlenia man-
datu i zwoųania konferencji miħdzyrzČdowej przez Radħ EuropejskČ (procedura zwykųa 
– art. 48 ust. 2–3 TUE).

W uproszczonej procedurze rewizji traktatów Parlament Europejski uzyskuje po raz 
pierwszy prawo do przedkųadania Radzie Europejskiej propozycji zmiany wszystkich 
lub niektórych postanowieŷ CzħƑci trzeciej TFUE, dotyczČcych wszelkich rodzajów po-
lityki i dziaųaŷ wewnħtrznych Unii Europejskiej. Rada Europejska moǏe podjČđ decyzjħ 
zmieniajČcČ wszystkie lub czħƑđ postanowieŷ CzħƑci trzeciej TFUE. Rada Europejska sta-
nowi w tym przypadku jednomyƑlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Ko-
misjČ EuropejskČ, zaƑ w sprawach dotyczČcych polityki pieniħǏnej takǏe po konsultacji 
z Europejskim Bankiem Centralnym. Decyzja Rady Europejskiej wchodzi w Ǐycie do-
piero po zatwierdzeniu jej przez paŷstwa czųonkowskie zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi (art. 48 ust. 6 TUE)21.

19 Ibidem, s. 128–129.
20 Ibidem, s. 239.
21 Ibidem, s. 56–57.



Janusz J. WÆc

254

W procedurze dobrowolnego wystČpienia danego paŷstwa czųonkowskiego z Unii 
Europejskiej, Parlament Europejski uzyskuje natomiast prawo do wyraǏania zgody na 
zawarcie przez Radħ, stanowiČcČ wiħkszoƑciČ kwalifi kowanČ, umowy miħdzynarodowej 
z zainteresowanym paŷstwem. W umowie tej okreƑlone winny byđ nie tylko warunki 
wystČpienia danego paŷstwa z Unii Europejskiej, ale takǏe uwzglħdnione ramy jego 
przyszųych stosunków z UniČ (art. 50 ust. 2 TUE)22.

Traktat lizboŷski ponownie okreƑla takǏe liczbħ deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego, stanowiČc, Ǐe nie moǏe ona przekraczađ siedmiuset piħđdziesiħciu osób, 
nie liczČc przewodniczČcego. Reprezentacja obywateli w Parlamencie Europejskim 
ma mieđ równieǏ, tak jak dotychczas, charakter degresywnie proporcjonalny, z mini-
malnym progiem szeƑciu deputowanych i maksymalnym progiem dziewiħđdziesiħciu 
szeƑciu deputowanych na paŷstwo czųonkowskie. Decyzjħ okreƑlajČcČ szczegóųowy po-
dziaų mandatów w Parlamencie Europejskim pomiħdzy poszczególne paŷstwa czųon-
kowskie podejmuje Rada Europejska, stanowiČc jednomyƑlnie, z inicjatywy Parlamentu 
i po uzyskaniu jego zgody, ale takǏe z poszanowaniem wspomnianych zasad (art. 14 
ust. 2 TUE)23.

Trybuna� Sprawiedliwoyci Unii Europejskiej

Traktat lizboŷski, wprowadzajČc zmiany do TUE i TFUE, nie ustanawia zbyt wielu istot-
nych zmian w funkcjonowaniu Trybunaųu SprawiedliwoƑci. NajwaǏniejsze z nich dotyczČ 
nazewnictwa, procedury powoųywania i rozszerzenia kompetencji Trybunaųu, a takǏe 
modyfi kacji przepisów umoǏliwiajČcych ustanawianie sČdów wyspecjalizowanych. JeƑli 
chodzi o nazewnictwo, to traktat stanowi, Ǐe instytucja ta nosi odtČd nazwħ: Trybunaų 
SprawiedliwoƑci Unii Europejskiej, który obejmuje Trybunaų SprawiedliwoƑci, SČd i sČdy 
wyspecjalizowane (art. 19 ust. 1 TUE)24. Zmiana w procedurze powoųywania Trybunaųu 
SprawiedliwoƑci i SČdu polega na tym, Ǐe rzČdy paŷstw czųonkowskich przed miano-
waniem sħdziów i rzeczników generalnych w Trybunale SprawiedliwoƑci i SČdzie majČ 
konsultowađ nowo ustanowiony Komitet, zųoǏony z siedmiu osobistoƑci, w tym byųych 
sħdziów Trybunaųu SprawiedliwoƑci i SČdu, czųonków krajowych sČdów najwyǏszych 
i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jednČ z tych kandydatur proponuje Par-
lament Europejski. Czųonków Komitetu ma mianowađ Rada na wniosek prezesa Trybu-
naųu SprawiedliwoƑci (art. 255 TFUE)25.

Rozszerzenie kompetencji Trybunaųu SprawiedliwoƑci, wzmacniajČce infrastrukturħ 
ponadnarodowČ w Unii Europejskiej, polega na objħciu po raz pierwszy jego jurysdyk-
cjČ Rady Europejskiej – w zakresie sprawdzania legalnoƑci jej aktów, zmierzajČcych do 
wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich, a takǏe organów i jednostek 
organizacyjnych Unii, które zmierzajČ do wywarcia skutków prawnych wobec osób trze-
cich (art. 263 TFUE). Trybunaų SprawiedliwoƑci uzyskuje równieǏ prawo do rozpatrywa-

22 Ibidem, s. 58.
23 Ibidem, s. 29.
24 Ibidem, s. 35.
25 Ibidem, s. 208.
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nia skarg na zaniechanie dziaųania przez Radħ EuropejskČ oraz organy i jednostki orga-
nizacyjne Unii (art. 265 TFUE). Zwiħkszeniu ulega ponadto efektywnoƑđ mechanizmu 
stosowania sankcji w przypadku nierespektowania przez paŷstwa czųonkowskie orze-
czeŷ Trybunaųu (art. 260 ust. 1–2 TFUE)26. Z drugiej strony, nadal ograniczone sČ jednak 
uprawnienia Trybunaųu SprawiedliwoƑci we wspólnej polityce zagranicznej i bezpie-
czeŷstwa oraz w przestrzeni wolnoƑci, bezpieczeŷstwa i sprawiedliwoƑci. Generalnie 
rzecz biorČc, Trybunaų SprawiedliwoƑci nie jest wųaƑciwy ani do orzekania w sprawach 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeŷstwa oraz wspólnej polityki bezpieczeŷstwa 
i obrony, ani w zakresie aktów przyjħtych na ich podstawie (art. 275 TFUE). Traktat przy-
znaje mu jednak kompetencje do sprawowania kontroli nad tym, aby realizacja wspól-
nej polityki zagranicznej i bezpieczeŷstwa nie naruszaųa stosowania procedur oraz za-
kresu uprawnieŷ instytucji przewidzianych w traktatach do wykonywania kompetencji 
wyųČcznych Unii, kompetencji dzielonych, kompetencji w zakresie koordynacji polityki 
gospodarczej poszczególnych krajów, zatrudnienia oraz kompetencji wspierajČcych, ko-
ordynujČcych i uzupeųniajČcych dziaųania paŷstw czųonkowskich. Z drugiej strony, Try-
bunaų ma takǏe sprawowađ kontrolħ nad nienaruszaniem stosowania procedur oraz za-
kresu uprawnieŷ instytucji przewidzianych w traktatach do wykonywania kompetencji 
Unii Europejskiej we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeŷstwa (art. 275 TFUE, 
art. 40 TUE). Ponadto uzyskuje on uprawnienia do kontroli legalnoƑci decyzji, przewidu-
jČcych Ƒrodki ograniczajČce, stosowane wobec osób fi zycznych i prawnych, przyjħtych 
przez Radħ w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeŷstwa (art. 275 TFUE)27. 
Natomiast w odniesieniu do przestrzeni wolnoƑci, bezpieczeŷstwa i sprawiedliwoƑci 
traktat wyraǍnie stwierdza, Ǐe Trybunaų SprawiedliwoƑci nie jest wųaƑciwy do sprawo-
wania kontroli waǏnoƑci lub proporcjonalnoƑci dziaųaŷ policji albo innych organów Ƒci-
gania w danym paŷstwie czųonkowskim ani do orzekania w sprawie wykonywania przez 
paŷstwa czųonkowskie obowiČzków dotyczČcych utrzymania porzČdku publicznego 
i ochrony bezpieczeŷstwa wewnħtrznego (art. III-276 TFUE)28.

Na mocy traktatu lizboŷskiego do TFUE wprowadzone zostajČ nowe przepisy 
w sprawie powoųywania sČdów wyspecjalizowanych. MajČ byđ one ustanawiane 
w drodze rozporzČdzeŷ przez Parlament Europejski i Radħ, stanowiČce zgodnie ze zwy-
kųČ procedurČ prawodawczČ (a nie, jak dotČd, na mocy jednomyƑlnej decyzji Rady), 
na wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z Trybunaųem SprawiedliwoƑci albo 
na wniosek Trybunaųu SprawiedliwoƑci i po konsultacji z KomisjČ EuropejskČ (art. 257 
TFUE)29. Pierwszym sČdem wyspecjalizowanym, utworzonym 12 grudnia 2005 r., jest 
SČd do spraw SųuǏby Publicznej Unii Europejskiej. Rozstrzyga on spory pomiħdzy UniČ 
EuropejskČ i jej pracownikami na mocy art. 270 TFUE30.

26 Ibidem, s. 211–213.
27 Ibidem, s. 49, 217.
28 Ibidem, s. 217.
29 Ibidem, s. 209.
30 Protokóų w sprawie Statutu Trybunaųu SprawiedliwoƑci Unii Europejskiej. ZaųČcznik I (SČd do spraw 

SųuǏby Publicznej Unii Europejskiej), [w:] Traktat z Lizbony…, s. 293–298; Decyzja Rady z 2 listopada 
2004 r. ustanawiajČca SČd do spraw SųuǏby Publicznej Unii Europejskiej, „Dziennik Urzħdowy Unii 
Europejskiej L” 2004, nr 333, s. 7–11.
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Na podstawie deklaracji nr 38, zaųČczonej do Aktu Koŷcowego konferencji miħdzy-
rzČdowej z 2007 r., zwiħkszona zostaje ich liczba: z oƑmiu do jedenastu, przy czym Pol-
ska – obok, jak dotychczas, RFN, Francji, Wielkiej Brytanii, Wųoch i Hiszpanii – uzyskuje 
po raz pierwszy staųego rzecznika generalnego i nie bħdzie juǏ uczestniczyđ w systemie 
rotacji, a tym samym obowiČzujČcy system rotacji bħdzie obejmowaų piħciu rzeczników 
generalnych zamiast trzech31.

Trybuna� Obrachunkowy

Prezentowany traktat niewiele zmienia w dotychczasowej dziaųalnoƑci Trybunaųu Obra-
chunkowego. JednČ z istotniejszych zmian jest to, Ǐe Trybunaų Obrachunkowy uzyskuje 
prawo do powoųywania „wewnħtrznych izb” w celu przyjmowania pewnych kategorii 
sprawozdaŷ lub opinii na warunkach okreƑlonych w jego regulaminie wewnħtrznym 
(art. 287 ust. 4 TFUE)32.

Europejski Bank Centralny

Na mocy traktatu lizboŷskiego do TUE i TFUE wprowadzone zostajČ cztery istotne 
zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Banku Centralnego. I tak, traktat ten nadaje 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu status instytucji Unii Europejskiej. Jednak w od-
róǏnieniu od projektu Konwentu i samego traktatu konstytucyjnego, Europejski Bank 
Centralny, podobnie jak Trybunaų Obrachunkowy, wųČczony zostaje na mocy prezento-
wanego traktatu do tzw. ram instytucjonalnych, a tym samym do instytucji o charakte-
rze politycznym Unii (art. 13 ust. 1 TUE)33. Traktat lizboŷski wprowadza równieǏ, i to jest 
druga zmiana, pojħcie Eurosystemu, obejmujČcego Europejski Bank Centralny i banki 
centralne paŷstw naleǏČcych do strefy euro (art. 282 ust. 1 TFUE)34. Dotychczas nazwa 
ta byųa uǏywana nieofi cjalnie i równieǏ nie znajdowaųa siħ w projekcie Konwentu, ale 
znalazųa siħ w traktacie konstytucyjnym. TrzeciČ zmianČ jest sprecyzowanie warunków, 
na jakich winien byđ sprawdzany poziom trwaųej konwergencji osiČgniħty przez paŷstwa 
objħte derogacjČ. Ma tego dokonywađ Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny 
w formie sprawozdaŷ, przesyųanych Radzie co najmniej co dwa lata lub na wniosek paŷ-
stwa czųonkowskiego objħtego derogacjČ (art. 140 ust. 1 TFUE)35. Sprawozdania Komisji 
Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, inaczej niǏ dotychczas, nie muszČ brađ 
pod uwagħ stanu rozwoju euro, co oznacza, Ǐe kondycja tej waluty nie bħdzie miaųa 
wpųywu na przyjħcie do strefy euro nowych paŷstw czųonkowskich.

31 Deklaracja odnoszČca siħ do artykuųu 252 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie 
liczby rzeczników generalnych w Trybunale SprawiedliwoƑci, [w:] Traktat z Lizbony…, s. 443.

32 Traktat z Lizbony…, s. 222.
33 Ibidem, s. 28.
34 Ibidem, s. 218.
35 Ibidem, s. 142–143.
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Czwarta zmiana sprowadza siħ do zniesienia wymogu jednomyƑlnoƑci i zastČpienia 
go gųosowaniem wiħkszoƑciČ kwalifi kowanČ przy uchwalaniu przez Radħ, na wniosek 
Komisji Europejskiej, decyzji w sprawie rewizji niektórych waǏnych postanowieŷ Sta-
tutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. 
Rada i Parlament Europejski stanowiČ w tej sprawie na zalecenie Europejskiego Banku 
Centralnego i po konsultacji z KomisjČ EuropejskČ albo na wniosek Komisji Europejskiej 
i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym (art. 129 ust. 3 TFUE)36. Postano-
wienia te majČ dotyczyđ tak istotnych kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, 
jak ustalanie rezerwy obowiČzkowej, system rozliczeŷ i pųatnoƑci, dokonywanie opera-
cji otwartego rynku, operacji kredytowych, a takǏe operacji zewnħtrznych. Zniesienie 
we wspomnianej procedurze prawa weta Rady wobec wniosku Komisji Europejskiej 
lub zalecenia Europejskiego Banku Centralnego w sposób poƑredni wzmacnia pozycjħ 
zarówno Komisji, jak i Europejskiego Banku Centralnego.

Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny

Na mocy traktatu lizboŷskiego do TFUE wprowadzone zostajČ dwie istotne zmiany 
w dziaųalnoƑci Komitetu Ekonomiczno-Spoųecznego. Po pierwsze, przedųuǏona zostaje 
z czterech do piħciu lat kadencja czųonków Komitetu, z moǏliwoƑciČ odnowienia man-
datu. Lista czųonków Komitetu, sporzČdzona zgodnie z propozycjami kaǏdego z paŷstw 
czųonkowskich, ma byđ ustalana, podobnie jak dotČd, przez Radħ, stanowiČcČ wiħkszoƑ-
ciČ kwalifi kowanČ, po konsultacji z KomisjČ EuropejskČ. Rada moǏe zasiħgađ w tej spra-
wie opinii organizacji europejskich, których dotyczy dziaųalnoƑđ Unii, reprezentujČcych 
nie tylko – jak dotychczas – róǏne sektory gospodarcze i spoųeczne, ale takǏe spoųeczeŷ-
stwo obywatelskie (art. 302 ust. 1–2 TFUE)37. Po drugie, Komitet Ekonomiczno-Spoųecz-
ny ma byđ odtČd konsultowany nie tylko przez Radħ i Komisjħ EuropejskČ, ale równieǏ 
przez Parlament Europejski, we wszystkich przypadkach przewidzianych w traktatach, 
a takǏe w innych przypadkach, które jedna z tych instytucji uzna za stosowne. Traktat 
wųČcza zatem po raz pierwszy Parlament Europejski do grona instytucji, które majČ ob-
ligatoryjnie lub nieobligatoryjnie zasiħgađ opinii Komitetu Ekonomiczno-Spoųecznego 
(art. 304 TFUE)38.

Komitet Regionów

WprowadzajČc zmiany do TFUE, traktat lizboŷski ustanawia równieǏ dwie istotne zmia-
ny w dziaųalnoƑci Komitetu Regionów. SČ one podobne do zmian ustanowionych w Ko-
mitecie Ekonomiczno-Spoųecznym. Przede wszystkim zwiħkszona zostaje z czterech do 
piħciu lat kadencja czųonków Komitetu Regionów, z moǏliwoƑciČ odnowienia mandatu 

36 Ibidem, s. 136.
37 Ibidem, s. 233.
38 Ibidem.
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(art. 305 TFUE)39. Druga zmiana polega natomiast na tym, Ǐe traktat lizboŷski wųČcza 
po raz pierwszy Parlament Europejski do grona instytucji, majČcych obligatoryjnie lub 
nieobligatoryjnie zasiħgađ opinii Komitetu Regionów we wszystkich przypadkach prze-
widzianych w traktatach oraz we wszelkich innych przypadkach, w szczególnoƑci gdy 
majČ one zwiČzek ze wspóųpracČ transgranicznČ (art. 307 TFUE)40.

Podsumowanie

Traktat lizboŷski z 13 grudnia 2007 r. umacnia zarówno instytucje wspóųpracy miħdzy-
rzČdowej, jak i instytucje ponadnarodowe w systemie instytucjonalnym Unii Europej-
skiej, co oznacza utrzymanie przybliǏonego parytetu pomiħdzy nimi, uksztaųtowanego 
w toku dotychczasowego procesu integracji poczČwszy od wejƑcia w Ǐycie traktatów 
rzymskich z 25 marca 1957 r. Wzmocnieniu wspóųpracy miħdzyrzČdowej sųuǏČ prze-
de wszystkim zmiany dotyczČce statusu, skųadu i uprawnieŷ Rady Europejskiej, a takǏe 
struktury i zasad peųnienia przewodnictwa w Radzie. Natomiast dalszemu rozwojowi 
ponadnarodowej bazy instytucjonalnej i legislacyjnej sprzyja przede wszystkim wzmoc-
nienie pozycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunaųu Sprawiedli-
woƑci Unii Europejskiej w systemie instytucjonalnym. Rozszerzenie uprawnieŷ legisla-
cyjnych Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz rozszerzenie kompetencji 
Trybunaųu SprawiedliwoƑci, pozwalajČce na objħcie jego jurysdykcjČ Radħ EuropejskČ, 
organy i jednostki organizacyjne Unii, a takǏe zwiħkszenie uprawnieŷ jednostek (osób 
fi zycznych i prawnych) w zakresie ochrony prawnej, oznaczajČ równieǏ istotne wzmoc-
nienie metody wspólnotowej w przyszųej Unii Europejskiej. Zmiany w procedurze po-
woųywania Komisji Europejskiej i Trybunaųu SprawiedliwoƑci ograniczajČ dotychczasowy 
wpųyw, odpowiednio, Rady lub rzČdów paŷstw czųonkowskich, a tym samym dziaųajČ 
na korzyƑđ zwolenników rozwiČzaŷ ponadnarodowych. PonadnarodowČ infrastrukturħ 
instytucjonalnČ i legislacyjnČ w Unii Europejskiej wzmacnia takǏe nadanie wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeŷstwa rangi funkcjo-
nariusza europejskiego (jako wiceprzewodniczČcego Komisji Europejskiej) i wyposaǏe-
nie go w prawo do inicjatywy prawodawczej.

39 Ibidem, s. 234.
40 Ibidem, s. 235.
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Wspó�czesna globalizacja – bariery i zak�ócenia

PoczČtków wspóųczesnej globalizacji naleǏy poszukiwađ w niezbyt odlegųej przeszųoƑci, 
w pierwszej poųowie ostatniego dziesiħciolecia XX w. Trwa wiħc ona mniej niǏ 20 lat. 
Pobudziųa juǏ jednak bardzo wielu do dzielenia siħ swymi przemyƑleniami, co odzwier-
ciedliųo siħ w ogromnej i zróǏnicowanej literaturze przedmiotu1. ZróǏnicowanej zarów-
no pod wzglħdem punktów, z jakich na niČ spoglČdano, jak i ocen, z jakimi siħ spotykaųa 
i spotyka. W niniejszym artykule uwaga zostanie zwrócona na zmiany w klimacie, jaki jČ 
otaczaų i otacza, zwųaszcza w gųównym nurcie literatury o niej. Istotna czħƑđ tytuųu – ba-
riery i zakųócenia – odzwierciedla dostrzegalne ostatnio przesuniħcia punktu ciħǏkoƑci.

JuǏ w tekstach o globalizacji, pisanych na dųugo przed poczČtkiem obecnego Ƒwiato-
wego kryzysu fi nansowego i gospodarczego2, staraųem siħ analizowađ jČ jako zdecydo-
wany jej zwolennik, chođ zwracajČcy uwagħ na ograniczenia i sųaboƑci. W tym tekƑcie 
dojdzie do jeszcze mocniejszego zwrócenia uwagi wųaƑnie na bariery i zakųócenia. Jed-
nak Ƒwiat bez globalizacji byųby duǏo gorszy dla setek milionów, czy nawet juǏ miliardów 
ludzi, ǏyjČcych w róǏnych czħƑciach wspóųczesnego Ƒwiata.

I jeszcze jedno istotne zastrzeǏenie. Globalizacja jest zjawiskiem bardzo zųoǏonym, 
na które patrzeđ moǏna i naleǏy z róǏnych punktów widzenia, dostrzegajČc w rezultacie 
odmienne jej strony. Jej ekonomiczny wymiar jest jednym z wielu. Skupienie siħ jednak 
na nim uųatwia dokonanie w jego ramach pomiarów, co czyni wnioski nieco lepiej pod-
dajČcymi siħ weryfi kacji.

AnalizujČc podstawowe wskaǍniki makroekonomiczne, pokazana zostanie dynami-
ka gospodarki Ƒwiatowej. Pozwala to wyodrħbniđ globalizacjħ jako etap w procesie hi-

1 Gdyby jednak byų konieczny ostry wybór, jako cztery najlepiej wprowadzajČce ksiČǏki, zaproponowađ 
moǏna MarƟ na Wolfa, Why GlobalizaƟ on Works, New Haven–London 2004; Jagdisha BhagwaƟ ’ego, 
In Defense of GlobalizaƟ on: With a New AŌ erword, Oxford 2007; Thomasa L. Friedmana, The 
Word is Flat. Globalized World In the Twenty-fi rst Century, Penguin Books 2007 oraz Josepha 
E. SƟ glitza, Globalizacja, Warszawa 2006 (w oryginale GlobalizaƟ on and Its Discontents, Wash-
ington DC 2002).

2 World Systems Theory oraz Property Rights and the Global Financial System, [w:] The GlobalizaƟ on 
of Eastern Europe: Teaching InternaƟ onal RelaƟ ons Without Borders, red. K. Segbers, K. Imbusch, 
Hamburg 2000, s. 177–199 i 201–220, a takǏe w podrħczniku: E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys 
wspóųczesnych stosunków miħdzynarodowych, wyd. 2 zm., Warszawa 2005, w osobnym rozdziale 
poƑwiħconym globalizacji.
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storycznego rozwoju gospodarki Ƒwiatowej. CzħƑciČ tych rozwaǏaŷ musi stađ siħ kryzys 
i jego skutki. Co najmniej równie waǏne sČ zmiany w ukųadzie sių w gospodarce Ƒwiato-
wej, zwųaszcza miħdzy najwiħkszymi gospodarkami narodowymi. Wreszcie, analizujČc 
przepųywy towarów, usųug, kapitaųu i ludzi, z wyraǍnym podziaųem na wewnČtrzregio-
nalne i miħdzyregionalne, moǏna zrozumieđ duǏo zjawisk z zakresu zmiennej dynamiki 
stosunków miħdzy globalizacjČ a regionalizacjČ. Z koniecznoƑci uwagi zostanČ tutaj jed-
nak ograniczone do najlepiej udokumentowanych przepųywów towarów.

Dynamikħ wzrostu produktu, liczonego metodČ tradycyjnČ i z uwzglħdnieniem siųy 
nabywczej, przedstawia wykres 1. WartoƑci podawane sČ w cenach bieǏČcych. Oce-
na wpųywu infl acji musi budziđ spory, zwųaszcza po przypomnieniu, Ǐe waǏne sČ nie 
tylko wzrosty cen dóbr i usųug konsumpcyjnych (CPI) oraz dóbr produkcyjnych (PPI), 
ale równieǏ i aktywów. Nawet jednak biorČc pod uwagħ tylko ten pierwszy wskaǍnik, 
naleǏy zachowađ duǏČ ostroǏnoƑđ przy porównywaniu danych podawanych w cenach 
bieǏČcych.

Najbardziej wiarygodnČ próbħ oszacowania dynamiki produktu Ƒwiatowego i udzia-
ųu gųównych uczestników, z uwzglħdnieniem infl acji, dla okresu od 1950 r. aǏ do po-
czČtków XXI w., stanowiČ badania Angusa Maddisona3. Rezultaty, w cenach z 1990 r., 
przedstawia wykres 1.

W kolejnych dziesiħcioleciach dochodziųo do wzrostu, odpowiednio, o 3,1 bln dola-
rów, 5,3 bln dolarów, 6,3 bln dolarów, 7,1 bln dolarów i 9,4 bln dolarów. W procentach, 
wzrost w kolejnych dziesiħcioleciach wynosių: 58,4%, 63,1%, 45,6%, 35,3% i 34,6%. 
W ostatnim dziesiħcioleciu XX w., które ze wzglħdu na globalizacjħ jest tutaj szczegól-
nie ciekawe, uderza jego duǏe zróǏnicowanie. W pierwszej poųowie tej dekady wzrost 
wyniósų niecaųe 3,5 bln dolarów, a drugiej 5,9 bln dolarów. SiħgajČc do danych MFW, 
moǏna potwierdziđ przypuszczenia, Ǐe punktu zwrotnego naleǏy szukađ dopiero bliǏej 
poųowy lat 90., w 1994 r. Po bardzo sųabym wzroƑcie, oscylujČcym wokóų 1% rocznie, od 
1994 r. wskaǍnik tempa wzrostu wahaų siħ wokóų 3%, by przekroczyđ 3,5% w 1997 r. 
i 4,3% w 2000 r.4 MoǏna zaryzykowađ dwie konkluzje. Po pierwsze, udaųo siħ w ostat-
nim dziesiħcioleciu XX w. przeųamađ dųugofalowČ tendencjħ gospodarki Ƒwiatowej do 
wzglħdnego spowolnienia wzrostu, dostrzegalnČ zwųaszcza wówczas, gdy porównuje 
siħ tħ dekadħ z latami 50. i 60., stanowiČcymi podstawowČ czħƑđ „zųotej ery” gospo-
darki Ƒwiatowej5. TuǏ przed poųowČ lat 90. pojawiajČ siħ zapowiedzi moǏliwoƑci jeszcze 
szybszego wzrostu gospodarki Ƒwiatowej. Inaczej mówiČc, wskaǍniki tempa wzrostu 
produktu Ƒwiatowego mocno skųaniajČ do poszukiwania poczČtków globalizacji pod ko-
niec pierwszej poųowy lat 90. XX w.6

3 Zob. np.: A. Maddison, The World Economy. A Millenial PerspecƟ ve, OECD 2001; oraz „The World 
Economy” Historical StaƟ sƟ cs, OECD 2003.

4 www.imf.org/external/pubs/Ō /weo/2009/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=79&pr.y=8&sy=1980&e
y=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCHMK&grp=1&a=1.

5 P. Kennedy, Mocarstwa Ƒwiata. Narodziny, rozkwit, upadek, tųum. M. KluǍniak, Warszawa 1994 (wyd. 
oryg.: The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Confl ict From 1500 to 
2000, New York 1988).

6 www.imf.org/external/pubs/Ō /weo/2009/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=85&pr.y=11&sy=2000&
ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=PPPGDP&grp=1&a=1.
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KoŷczČce siħ pierwsze dziesiħciolecie XXI w. przynosi duǏo bardziej zųoǏony obraz. 
Tempo wzrostu ulegaųo sporym wahaniom. Najpierw, na poczČtku, spadųo do 1,6% 
i 2%. Powrót do wysokiej, wyǏszej niǏ w poprzednim dziesiħcioleciu, Ƒredniej stopy 
wzrostu7 przyniósų rezultaty budzČce uzasadniony podziw.

WartoƑđ PKB PPP w cenach bieǏČcych z uwzglħdnieniem siųy nabywczej wzrosųa 
w ciČgu pierwszych 8 lat, miħdzy rokiem 2000 a 2008, z 42,1 bln dolarów do 69,5 bln 
dolarów. Byų to wzrost o 27,4 bln dolarów, a wiħc o prawie dwie trzecie. ChcČc porów-
nađ to z okresami poprzedzajČcymi, naleǏy odwoųađ siħ do wartoƑci wyraǏonych rów-
nieǏ w cenach bieǏČcych. WartoƑđ Ƒwiatowego PKB PPP wzrastaųa z 12,4 bln dolarów 
w 1980 r. do 18,4 bln dolarów w 1985 r., 25,6 bln dolarów w 1990 r. i 32,3 bln dolarów 
w 1995 r.8 Na pierwszy rzut oka, o ile wielkoƑci bezwzglħdne wyglČdajČ duǏo skrom-
niej, o tyle dynamika, zwųaszcza w latach 80., musi wywrzeđ mocne wraǏenie. Tyle Ǐe 
– i z tego punktu widzenia przypomnienie szacunków Maddisona moǏe byđ przydatne 
– w ogromnej mierze byųo to skutkiem infl acji. SpoglČdajČc na dane o infl acji w bazie 
MFW9, moǏna znaleǍđ mocne argumenty dla przypuszczeŷ o ogromnym wpųywie infl a-

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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cji co najmniej do poųowy lat 90.; wskaǍnik wzrostu cen produktów konsumpcyjnych 
utrzymywaų siħ w latach 80. powyǏej 10%, by pod koniec przekroczyđ, i to znacznie, 
20%. Utrzymaų siħ na tym poziomie aǏ do 1994 r. (w latach 1992 i 1993 przekraczajČc 
37% i 35%), by zejƑđ do poziomu poniǏej 10%, a od 2000 r. poniǏej 5%. Rzeczywisty 
wzrost gospodarczy w pierwszych 8 latach XXI w. pozostawia wiħc zdecydowanie w cie-
niu rezultaty dwu poprzednich dziesiħcioleci, chođ moǏna znaleǍđ jego poczČtki, coraz 
wyraǍniejsze, juǏ od poųowy lat 90.

Zbyt wczeƑnie jest, by w peųni oszacowađ skutki kryzysu fi nansowego i gospodar-
czego. JeƑli wierzyđ szacunkom zawartym w publikacji MFW z 26 stycznia 2010 r., to 
zarówno skalħ zaųamania, jak i doƑđ optymistyczne oczekiwania wobec przyszųoƑci, od-
zwierciedlajČ wykresy 2 i 310.

MFW zaųoǏyų, Ǐe po spadku produktu Ƒwiatowego w 2009 r. o 0,8%, naleǏy oczeki-
wađ wzrostu w 2010 r. o 3,9% (jeszcze w paǍdzierniku 2009 r. w World Economic Out-
look mówiųo siħ o zaledwie 3,4%). Spadkowi produktu towarzyszyųy duǏo gųħbsze spadki 
produkcji przemysųu przetwórczego oraz eksportu towarów11.

Jednak na szczególne podkreƑlenie zasųuguje to, Ǐe we wspóųczesnej globalizacji 
cecha poczČtkowo zaskakujČca, z czasem staųa siħ coraz wyraǍniejsza. Chodzi o wyraǍ-
nie wyǏszČ dynamikħ krajów wschodzČcych i rozwijajČcych siħ. Grupa takich krajów 
jest liczna (samych gospodarek wschodzČcych wymienia siħ okoųo czterdziestu), chođ 
w przypadku tego wykresu uwzglħdniono ich zaledwie 26, na domiar obecnoƑđ niektó-
rych z nich moǏe zaskakiwađ. Z punktu widzenia gospodarki Ƒwiatowej na wyjČtkowČ 
uwagħ zasųugujČ cztery mocarstwa gospodarcze, tworzČce tak zwanČ Grupħ BRIC. Do-
minujČ w niej zdecydowanie Chiny, wyprzedzajČc znacznie trzy pozostaųe: Indie, Rosjħ 
i Brazyliħ12. Rezultaty bardzo juǏ znaczČcych przetasowaŷ, jakie dokonaųy siħ w ciČgu 
ostatnich trzydziestu lat, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Udziaųy mocarstw gospodarczych w globalnym PKB (1980–2014, w odsetkach)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2014
Stany Zjednoczone 22,375 22,956 22,658 22,968 23,467 22,126 21,071 18,259
Niemcy 6,083 5,64 5,611 5,611 5,168 4,477 4,292 3,481
Francja 4,305 4,067 4,011 3,814 3,661 3,328 3,155 2,719
Wielka Brytania 3,903 3,791 3,75 3,651 3,614 3,438 3,308 2,869
Japonia 8,337 8,494 9,018 8,73 7,663 6,898 6,55 5,455
Chiny 1,998 2,896 3,553 5,687 7,187 9,466 10,735 15,447
Indie 2,175 2,477 2,816 3,224 3,632 4,194 4,573 5,714
Rosja 4,188 (1992) 2,958 2,679 3,024 3,189 3,428
Brazylia 3,561 3,288 3,052 3,187 2,942 2,823 2,804 2,814

�ródųo: bazy danych dla IMF WEO, October 2009.

10 www.imf.org/external/pubs/Ō /weo/2010/update/01/index.htm.
11 Ibidem.
12 Zob.: L. W. Zyblikiewicz, Kraje BRIC w gospodarce i polityce Ƒwiatowej, [w:] Wschód w globalnej 

i regionalnej polityce miħdzynarodowej, red. A. R. Bartnicki, E. KuǏelewska, Toruŷ 2009, s. 26–42.



Wspó�czesna globalizacja – bariery i zak�ócenia

263

Wykres 2. Przewidywany wskaǍnik globalnego wzrostu PKB

�ródųo: www.imf.org/external/pubs/Ō /weo/2010/update/01/index.htm.

Wykres 3. Wybrane wskaǍniki wzrostu

�ródųo: www.imf.org/external/pubs/Ō /weo/2010/update/01/index.htm.
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Jest miejsce tutaj jedynie na kilka spoƑród wielu moǏliwych wniosków z analizy da-
nych. Udziaų Stanów Zjednoczonych w 2000 r., najwyǏszy od kilku dziesiħcioleci (wyǏszy 
o 1,12 punktu procentowego od ich udziaųu w 1991 r.) mógų uzasadniađ czħstČ opiniħ, 
Ǐe globalizacja oznacza amerykanizacjħ, rozumianČ jako niemoǏliwy do powstrzymania 
wzrost roli i znaczenia Stanów Zjednoczonych. Jednak w bardzo krótkim czasie doszųo 
do dramatycznej zmiany. JuǏ w 2007 r. udziaų ten zmniejszyų siħ do poziomu ledwie 
przekraczajČcego 21%, a wiħc duǏo niǏszego niǏ na poczČtku lat 80. XX w. Co wiħcej, 
wedųug przewidywaŷ MFW, udziaų ten do roku 2014 zmniejszy siħ jeszcze o prawie 3 
punkty procentowe. Podobnie dzieje siħ, biorČc pod uwagħ punkty wyjƑcia, w sposób 
jeszcze bardziej bolesny, z udziaųami wielkich mocarstw gospodarczych Zachodu. BČcz-
ne udziaųy Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii, które 
aǏ do 1995 r. oscylowaųy wokóų 45%, odtČd zaczħųy spadađ: do 43,6% w 2000 r., 40,3% 
w 2005 r., 38,4% w 2007 r., a wedųug przewidywaŷ, w 2014 r. wyniosČ poniǏej 32,8%. 
Warto zauwaǏyđ, Ǐe jeƑli „wygranymi” jest wiele krajów wschodzČcych, to udziaųy dwu 
spoƑród czterech mocarstw BRIC sČ mniejsze, niǏ byųy na poczČtku omawianego okresu. 
Zapewne nie dziwi fakt, Ǐe Rosja, która odbiųa siħ od dna, czyli katastrofy gospodarczej 
lat 90., jedynie w czħƑci odzyskaųa swój udziaų (4,2% w 1992 r., 3,2% w 2007 r. i, we-
dųug przewidywaŷ, 3,4% w 2014 r.). O udziale Brazylii moǏna co najwyǏej powiedzieđ, 
Ǐe jest niemal stabilny od 1990 r., co nie zmienia jednak faktu, Ǐe jest o trzy czwarte 
punktu procentowego niǏszy niǏ byų w 1980 r. UderzajČco róǏne sČ losy dwu, najwiħk-
szych przez tysiČclecia, aǏ do czasów rewolucji przemysųowej, obecnie wschodzČcych 
gospodarek: Indii, a przede wszystkim Chin. Indie zwiħkszyųy swój udziaų miħdzy 1980 
i 2007 r. o prawie 2,4 punktu procentowego, co oznacza wiħcej niǏ podwojenie udziaųu, 
a wedųug przewidywaŷ, z udziaųem powyǏej 5,7%, stanČ siħ trzeciČ gospodarkČ Ƒwiata, 
wyprzedzajČc wyraǍnie Japoniħ. Jeszcze bardziej imponujČca jest droga przebyta przez 
Chiny. W 1980 r., majČc udziaų mniejszy niǏ 2%, byųy sporo ponad 11-krotnie mniejszČ 
gospodarkČ niǏ Stany Zjednoczone. W 2007 r. przewaga Stanów Zjednoczonych byųa 
juǏ mniej niǏ dwukrotna. A wedųug przewidywaŷ, w 2014 r. udziaųy obu najwiħkszych 
gospodarek Ƒwiata dzieliđ bħdzie nieco ponad 2,8 punktu procentowego. NiezaleǏnie 
od kųopotów, jakie nastrħcza ƑciƑlejsze ustalenie dynamiki zmian produktu Ƒwiatowe-
go, nie budzi Ǐadnych wČtpliwoƑci stwierdzenie, Ǐe dynamika handlu Ƒwiatowego jest 
obecnie duǏo wiħksza.

RozwaǏania dotyczČce handlu miħdzynarodowego uųatwia wykres 4.
Na poczČtku omawianego okresu, przedųuǏajČc w zasadzie stan od 1980 r., wartoƑđ 

eksportu zmieniaųa siħ niewiele, wahajČc siħ wokóų 2 bilionów dolarów w przypadku 
towarów, oraz 400 mld dolarów w przypadku usųug. Ta pierwsza wartoƑđ, to przede 
wszystkim rezultat gwaųtownego wzrostu cen, oczywiƑcie nie tylko samej energii, po 
dwu szokach naŌ owych w latach 70. WczeƑniej, w ciČgu pierwszego đwierđwiecza ist-
nienia GATT i liberalizacji handlu, po kolejnych rundach negocjacyjnych, aǏ do rundy 
Kennedy’ego, wartoƑđ eksportu wprawdzie wzrastaųa stale i dynamicznie, duǏo szybciej 
niǏ nastħpowaų wzrost produkcji i PKB, ale pomimo to, jeszcze w 1972 r. wynosiųa ona 
tylko 419 mld dolarów.

Pierwsze wyraǍne przyƑpieszenie w handlu Ƒwiatowym dostrzec moǏna w latach 
1987–1992, kiedy wartoƑđ eksportu towarów zwiħkszyųa siħ do blisko 3,8 bln dolarów, 
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Tabela 2. Wzrost wolumenu eksportu, produkcji towarów i PKB 1985–2008

Wolumen
Eksport Produkcja towarów PKB

1985 2,6 2,8 3,5
1986 4,0 2,8 3,4
1987 5,5 3,5 3,7
1988 8,5 4,9 4,5
1989 6,4 3,5 3,8
1990 3,8 1,3 2,5
1991 3,7 –0,4 0,8
1992 4,8 0,1 1,1
1993 4,2 –0,1 0,9
1994 9,2 2,8 2,2
1995 7,3 4,6 2,3
1996 5,1 3,5 3,3
1997 10,0 4,9 3,4
1998 4,8 2,2 2,1
1999 4,6 3,1 2,9
2000 10,4 5,2 3,8
2001 –0,6 –0,8 1,5
2002 3,5 1,3 1,9
2003 5,2 4,3 2,7
2004 9,5 3,9 3,9
2005 6,0 2,6 3,3
2006 8,5 4,0 3,5
2007 6,0 1,5 3,5
2008 1,5 –0,5 1,5

�ródųo: WTO, InternaƟ onal Trade StaƟ sƟ cs 2006, Selected Long-term trends, table II.1; InternaƟ onal 
Trade StaƟ sƟ cs, Overview, table I.1.

zaƑ eksportu usųug do ponad 900 mld dolarów. PrzyglČdajČc siħ dynamice, zarówno 
wartoƑci, jak i wielkoƑci eksportu, moǏna zauwaǏyđ, Ǐe bardzo róǏny jakoƑciowo okres 
w handlu Ƒwiatowym zaczyna siħ jednak dopiero w 1994 r. Mimo krótkotrwaųych spad-
ków, zwųaszcza w 2001 r., tempo wzrostu eksportu staųo siħ bardzo wysokie, biorČc 
pod uwagħ zarówno jego wartoƑđ, jak i wielkoƑđ. Ostatecznie, jeƑli w 1993 r. wartoƑđ 
eksportu towarów wyniosųa, podobnie jak w poprzednim roku, blisko 3,8 bln dolarów, 
a w 1995 r. 5,2 bln dolarów, to w 2005 r. zbliǏyųa siħ do 10,5 bln dolarów, by przekroczyđ 
16 bln dolarów w 2008 r. Podobnie bardzo szybko wzrastaųa wartoƑđ eksportu usųug, 
odpowiednio z 942 mld dolarów i 1,2 bln dolarów, do blisko 2,5 bln dolarów i ponad 
3,8 bln dolarów. SumujČc, ųČczna wartoƑđ eksportu towarów i usųug wzrosųa z 4,7 bln 
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dolarów i 6,3 bln dolarów, do blisko 13 bln dolarów i 19,9 bln dolarów. W 1995 r. war-
toƑđ ta byųa – w porównaniu z rokiem 1985 – 2,72 razy wiħksza, w 2000 r. 3,4 razy, 
w 2005 r. 5,53 razy, a w 2008 r. aǏ 8,5 razy.

Co wiħcej, jeƑli eksport usųug w 1980 r. stanowių 15,2% wartoƑci caųego ekspor-
tu, to w 1994 r. udziaų ten wzrósų do 19,3%, i na podobnym poziomie utrzymywaų siħ 
w póǍniejszych latach (19,1% w 2008 r.).

Jeszcze istotniejsze jest, Ǐe dziħki – niemal nieustannie – duǏo wyǏszej dynamice 
handlu Ƒwiatowego, w porównaniu z dynamikČ wartoƑci produkcji i PKB, zmienia-
ųy siħ ich wzajemne relacje. W 1982 r. wartoƑđ Ƒwiatowego PKB byųa 5,65 razy wiħk-
sza od wartoƑci eksportu, w 1990 r. 5,1 razy, w 1995 r. 4,83 razy, w 2000 r. 4,53 razy, 
w 2005 r. 3,53 razy, by utrzymywađ siħ w kolejnych latach na podobnym poziomie. 
Zdumiewađ musi, jak w krótkim czasie, zwųaszcza dziħki wyraǍnemu przyƑpieszeniu po 
1995 r., postħpowaų szybko proces internacjonalizacji produkcji. Handel zagraniczny, 
oczywiƑcie obejmujČcy takǏe import, wpųywaų z coraz bardziej przemoǏnČ siųČ na gospo-
darki narodowe. Dziaųo siħ tak równieǏ w przypadku i tych mocarstw, które do niedaw-
na pozostawaųy wzglħdnie sųabo otwarte na Ƒwiat i byųy maųo wraǏliwe na wpųywy ze-
wnħtrzne. Wymieniđ w tym miejscu moǏna, jako przykųad tego zjawiska, ze wzglħdu na 
ich znaczenie, Stany Zjednoczone i Chiny. Udziaų Stanów Zjednoczonych w Ƒwiatowym 
eksporcie towarów (1287,4 mld dolarów) w 2008 r. wynosių 8%, natomiast w Ƒwiato-
wym imporcie towarów (2169,5 mld dolarów) 13,2%. JeƑli porówna siħ te zsumowane 
wartoƑci z wartoƑciČ PKB Stanów Zjednoczonych, to uzyska siħ jednČ z najistotniejszym 
miar otwarcia gospodarki amerykaŷskiej. Jeszcze bardziej uderzađ muszČ dane doty-

Wykres 4. Zmiany wartoƑci Ƒwiatowego eksportu towarów i usųug 
(1980–2009, w mld dolarów)
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�ródųo: WTO, InternaƟ onal Trade and StaƟ sƟ cs Database, hƩ p://stat.wto.org/Home/WSDBHome.
aspx?Language=E. 
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czČ Chin. Ich udziaų w Ƒwiatowym eksporcie towarów (1428,3 mld dolarów) w 2008 r. 
wynosių 8,9%, natomiast w Ƒwiatowym imporcie towarów (1132,5 mld dolarów) 6,9%. 
Gdyby wartoƑđ handlu zagranicznego Chin, 2560,8 mld dolarów, porównađ z wartoƑciČ 
PKB tradycyjnie porównywalnego, nieco ponad 4,3 bln dolarów, to raczej otrzyma siħ 
nie tyle miarħ otwartoƑci, ile argument przeciw sensownoƑci trwania przy tego rodzaju 
porównaniach wartoƑci PKB. Lecz, i w przypadku siħgniħcia po wartoƑđ PKB z uwzglħd-
nieniem siųy nabywczej, czyli 7,9 bln dolarów, uzyska siħ wyjČtkowo wysoki wskaǍnik dla 
wielkiego mocarstwa gospodarczego, tym bardziej wymagajČcy uwagi, Ǐe w globalizacji 
uczestniczy jedynie czħƑđ Chin.

Obraz ten ulega mocnej – bardzo bolesnej – korekcie w 2009 r. Wedųug informacji 
z koŷca marca 2010 r.13, w 2009 r. wolumen handlu Ƒwiatowego zmniejszyų siħ o 12,2%, 
zaƑ jego wartoƑđ aǏ o 23%. Ucierpieli wszyscy najwaǏniejsi uczestnicy, chođ w nieco 
róǏnym stopniu. Spadek wolumenu eksportu towarów Stanów Zjednoczonych wyniósų 
13,9%, krajów UE – 14,8%, Azji – 11,1%, w tym Chin – 10,5%. W rezultacie, pierw-
szym eksporterem towarów staųy siħ Chiny (1202 mld dolarów), wyprzedzajČc Niemcy 
(1121 mld dolarów).

OdrħbnČ kwesƟ Č, zasųugujČcČ na potraktowanie, chođ ze wzglħdu na brak miejsca 
bardzo zwiħzųe, jest struktura geografi czna handlu Ƒwiatowego. W jej zrozumieniu win-
na pomóc tabela 3.

RównieǏ w tym przypadku konieczne jest ograniczenie uwag, pozostawiajČc trud 
analizy zainteresowanemu czytelnikowi. Istotne jest jednak podkreƑlenie nadal kluczo-
wego miejsca Europy. Wprawdzie w latach 2005–2008 udziaų ten nieco siħ zmniejszyų, 
z 43 do 41%, lecz Europa (UE i EFTA) zdecydowanie zajmuje górujČcČ pozycjħ. Zwiħk-
szyų siħ o uųamki punktu procentowego udziaų Azji, podobnie jak Ameryki Poųudniowej 
i _rodkowej, Afryki, nieco tylko wiħksze przesuniħcia w udziale odnotowaųy kraje Wspól-
noty Niepodlegųych Paŷstw oraz Bliskiego i _rodkowego Wschodu. Pamiħtađ jednak 
trzeba, Ǐe jedynie udziaų Azji moǏe czyniđ jej udziaų w ksztaųtowaniu Ƒwiatowego ųadu 
gospodarczego odczuwalny. Udziaų krajów Ameryki Póųnocnej wyraǍnie zmalaų. Wraca-
jČc do Europy, trzeba zwróciđ uwagħ, Ǐe ta dominujČca w handlu Ƒwiatowym jej pozycja 
opieraųa siħ i opiera na handlu wewnČtrzregionalnym: w 2005 r. i 2008 r. odpowiednie 
proporcje wynosiųy 31,5% i 43% oraz 29,9% i 41%. Podobne spostrzeǏenia moǏna teǏ 
poczyniđ w przypadku Azji i Ameryki Póųnocnej. MuszČ narzucađ siħ pytania o dynamikħ 
globalizacji i regionalizacji, oraz o procesy negocjacji, majČce za cel liberalizacjħ handlu 
– wielostronnie (runda Doha), regionalnie i dwustronnie.

PodkreƑlajČc dynamikħ handlu Ƒwiatowego, nie moǏna mieđ najmniejszych wČt-
pliwoƑci, Ǐe jeszcze wyǏszČ, i to znacznie, dynamikČ charakteryzujČ siħ bezpoƑrednie 
inwestycje zagraniczne. SkČdinČd jest to poƑrednio Ƒwiadectwo ograniczonoƑci, mimo 
wszystkich wysiųków i niewČtpliwych osiČgniħđ, efektywnej liberalizacji handlu Ƒwiato-
wego po II wojnie Ƒwiatowej.

Konieczne staje siħ ograniczenie rozwaǏaŷ do zasobów kapitaųu, jakie zostaųy nagro-
madzone w krajach przyjmujČcych (FDI inward stocks). Zmiany przedstawia wykres 5, 
przedstawiajČcy zmiany w latach 1985–2008.

13 WTO, 2010 Press Releases Press/598, 26 March 2010 InternaƟ onal Trade StaƟ sƟ cs.
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Tabela 3. Handel wewnČtrzregionalny i miħdzyregionalny 2008 (w mld dolarów i %)

Ameryka 
Póųnoc-

na

Ameryka 
Poųudniowa 
i _rodkowa

Europa WNP Afryka Bliski 
i _rodkowy 

Wschód

Azja _wiat

_wiat 2708 583 6736 517 458 618 3903 15717
Ameryka Póųnocna 1014,5 164,9 369,1 16,0 33,6 60,2 375,5 2035,7
Ameryka Poųudnio-
wa i _rodkowa

169,2 158,6 121,3 9,0 16,8 11,9 100,6 599,7

Europa 475,4 96,4 4695,0 240,0 185,5 188,6 486,5 6446,6
WNP 36,1 10,1 405,6 134,7 10,5 25,0 76,8 702,8
Afryka 121,6 18,5 218,1 1,5 53,4 14,0 113,9 557,8
Bliski i _rodkowy 
Wschód

116,5 6,9 125,5 7,2 36,6 122,1 568,9 1021,2

Azja 775,0 127,3 801,0 108,4 121,3 196,4 2181,4 4353,0
Udziaų handlu miħdzyregionalnego w caųym eksporcie 
towarów danego regionu 

    

_wiat 17,2 3,7 42,9 3,3 2,9 3,9 24,8 100,0
Ameryka Póųnocna 49,8 8,1 18,1 0,8 1,7 3,0 18,4 100,0
Ameryka Poųudnio-
wa i _rodkowa

28,2 26,5 20,2 1,5 2,8 2,0 16,8 100,0

Europa 7,4 1,5 72,8 3,7 2,9 2,9 7,5 100,0
WNP 5,1 1,4 57,7 19,2 1,5 3,6 10,9 100,0
Afryka 21,8 3,3 39,1 0,3 9,6 2,5 20,4 100,0
Bliski i _rodkowy 
Wschód

11,4 0,7 12,3 0,7 3,6 12,0 55,7 100,0

Azja 17,8 2,9 18,4 2,5 2,8 4,5 50,1 100,0
Udziaų w Ƒwiatowym eksporcie towarów      
_wiat 17,2 3,7 42,9 3,3 2,9 3,9 24,8 100,0
Ameryka Póųnocna 6,5 1,0 2,3 0,1 0,2 0,4 2,4 13,0
Ameryka Poųudnio-
wa i _rodkowa

1,1 1,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,6 3,8

Europa 3,0 0,6 29,9 1,5 1,2 1,2 3,1 41,0
WNP 0,2 0,1 2,6 0,9 0,1 0,2 0,5 4,5
Afryka 0,8 0,1 1,4 0,0 0,3 0,1 0,7 3,5
Bliski i _rodkowy 
Wschód

0,7 0,0 0,8 0,0 0,2 0,8 3,6 6,5

Azja 4,9 0,8 5,1 0,7 0,8 1,2 13,9 27,7

�ródųo: opracowanie wųasne.
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Wykres 5. Zmiany w FDI (w bilionach dolarów)
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NaleǏy zwróciđ uwagħ na ciČgųy, aǏ do 2007 r., i szybki od poųowy lat 90. wzrost 
wartoƑci zasobów. JeƑli w 1990 r. wartoƑđ ta – w porównaniu z rokiem 1985 – byųa 
wyǏsza 2,2 razy, to w 1995 r. byųo to 3,4 razy, w 2000 r. 7,12 razy, a w 2005 r. 12,44 razy. 
W 2007 r., zbliǏajČc siħ do 15,7 bln dolarów, byųa ona juǏ wiħksza ponad 16,2 razy. 
I znowu, podobnie jak wypadku handlu, chođ wczeƑniej, doszųo do odwrócenia tenden-
cji. W 2008 r. wartoƑđ spadųa o ponad 750 mld dolarów. Warto przypomnieđ, Ǐe w od-
róǏnieniu od strumieni kapitaųów, duǏo bardziej kapryƑnych i ulegajČcych juǏ wczeƑniej 
mocnym zakųóceniom (chođby potħǏny, kilkuletni regres, na poczČtku XXI w., poziom 
wartoƑci strumieni kapitaųu napųywajČcego, z 2000 r., przekroczono dopiero w 2006 r.), 
zasoby FDI uznawano po ponad đwierđwieczu za duǏo bardziej stabilne. Bųħdnie.

W strukturze geografi cznej dominacja krajów rozwiniħtych byųa i jest wyraǍna. RóǏ-
nice i zmiany warte sČ dostrzeǏenia. Wraz z globalizacjČ rosųa rola krajów, nazywanych 
rozwijajČcymi siħ, pojawiųa siħ równieǏ grupa krajów ulegajČcych przeksztaųceniom 
o charakterze ustrojowym. Na podkreƑlenie zasųuguje tu fakt, Ǐe regres w 2007 r. duǏo 
sųabiej dotknČų kraje rozwijajČce siħ (jedynie 117 mld dolarów), ucierpiaųy natomiast 
dwie pozostaųe grupy.

ChcČc przejƑđ do kolejnych wČtków, warto jeszcze zwróciđ uwagħ na rolħ zagra-
nicznych inwestycji bezpoƑrednich, mierzonych stosunkiem wartoƑci PKB do wartoƑci 
zasobów kapitaųu napųywowego FDI. Bardzo szybko wskaǍnik ten wzrastaų, zwųaszcza 
poczynajČc od drugiej poųowy lat 90. XX w. I tak, jeƑli w 1982 r. wartoƑđ Ƒwiatowe-
go PKB byųa 14,76 razy wiħksza od wartoƑci zasobów kapitaųu napųywowego FDI, to 
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w 1990 r. byųo to 11,37 razy, w 1995 r. 9,86 razy, w 2000 r. juǏ tylko 5,05 razy, a w 2005 r. 
4,43 razy, natomiast w 2008 r., po regresie, 4,67 razy. Co oczywiste, towarzyszyųy temu 
konsekwentnie inne wskaǍniki, odzwierciedlajČce rosnČcČ rolħ tego procesu. W 2006 r. 
szacowano wartoƑđ produkcji zagranicznych fi lii korporacji wielonarodowych na blisko 
4,9 bln dolarów (7,2 razy wiħcej niǏ w 1982 r., a 3,24 razy wiħcej niǏ w 1990 r.), a ich 
eksportu na ponad 4,7 bln dolarów (odpowiednio 6,84 razy i 3,09 razy).

Warto tu jeszcze powróciđ do wČtku wczeƑniej poruszanego, ale wartego przypo-
mnienia z zupeųnie odmiennych powodów. Zmiany w ukųadzie sių, coraz zresztČ szybsze 
i wiħksze, miħdzy mocarstwami gospodarczymi i gospodarkami narodowymi, bħdČcymi 
na ich bezpoƑrednim zapleczu, byųy i sČ rezultatami wynikajČcymi ze wspóųczesnej glo-
balizacji. RównoczeƑnie jednak naleǏy je uznađ za jednČ z najwaǏniejszych przesųanek 
przy okreƑlaniu jej perspektyw, jeden z najwaǏniejszych czynników okreƑlajČcych szan-
se jej przetrwania i rozwoju.

Chođ w pewnym czasie niemal powszechne byųo przekonanie o nieodwracalnoƑci 
globalizacji, nieuchronnoƑci ogarniħcia niČ wszystkiego i wszystkich, wolaųem myƑleđ 
o niej jako o procesie historycznym. Procesie uwarunkowanym obiektywnymi prawid-
ųowoƑciami, lecz uzaleǏnionym w ogromnej mierze od postaw i zachowaŷ wielu ludzi, 
w bardzo róǏnych miejscach struktur spoųecznych. Nieco zawħǏajČc pole, w sporze o to, 
czy waǏniejsze sČ zmiany z udziaųem paŷstwa czy bez jego udziaųu, duǏo mniej istotne 
sČ próby ustalania, zmieniajČcych siħ stale i szybko wzajemnych relacji, znacznie waǏ-
niejsze jest stwierdzenie, wyraǍne i trwaųe w konkretnych warunkach polityki i gospo-
darki wspóųczesnego Ƒwiata, Ǐe skuteczne zaangaǏowanie paŷstwa stanowi warunek 
konieczny. Bez decyzji politycznych co do instytucji i regulacji oraz ich wdraǏania, Ǐadne 
procesy w gospodarce o chođby zbliǏonej skali nie mogųyby mieđ miejsca.

Pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych pojawili siħ tųumnie 
wierzČcy w swoisty, zresztČ kolejny juǏ, „walec dziejowy” obiektywnych prawidųowoƑci 
i równoczeƑnie przekonani o zbħdnoƑci, wrħcz o szkodliwoƑci paŷstwa. Symptomem 
tego przekonania staųa siħ formuųa TINA, czyli there is no alternaƟ ve („nie ma Ǐadnej al-
ternatywy”). Ortodoksyjny neoliberalizm gospodarczy okazaų siħ bardzo zaraǍliwy, lecz 
ostatecznie rzeczywistoƑđ i wobec tej wiary okazaųa siħ bardzo brutalna. Zanim jednak 
to nastČpiųo, na poczČtku lat 90. splotųy siħ mocno losy tego nurtu myƑlenia o gospodar-
ce z gųównym nurtem myƑlenia o globalizacji. Byųoby godne poǏaųowania, gdyby tego 
splotu nie udaųo siħ dostatecznie wczeƑnie rozplČtađ.

To skupienie w niniejszych rozwaǏaniach uwagi na gospodarce wynika takǏe z zaųo-
Ǐenia, w oparciu o bogate doƑwiadczenia przeszųoƑci, Ǐe zmiany w gospodarce znajdujČ 
odzwierciedlenie w wielu innych sferach Ǐycia i wymiarach stosunków miħdzynarodo-
wych. Pod koniec pierwszego dziesiħciolecia XXI w., podczas trwajČcego ciČgle kryzysu, 
wydaje siħ, Ǐe losy globalizacji, ale takǏe losy gospodarki Ƒwiatowej zaleǏeđ bħdČ od 
zmieniajČcego siħ ukųadu sių w wielu dziedzinach Ǐycia w Ƒwiecie, który jest bardzo da-
leki od rozstrzygniħcia sporów o wartoƑci i interesy. _wiat ten jest Ƒwiatem o ogromnej 
zųoǏonoƑci i jeƑli chce siħ mieđ chođby sųabČ nadziejħ na jego zrozumienie, to trzeba 
wymagađ Ƒcisųej wspóųpracy badaczy wielu dyscyplin nauk spoųecznych i humanistycz-
nych, nie mówiČc juǏ o odrzuceniu roszczeŷ niektórych ekonomistów do uznawania 
swej dyscypliny za naukħ ƑcisųČ.
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W ostatniej czħƑci rozwaǏaŷ zostanie wiħc jedynie zwrócona uwaga na najbardziej 
istotne zmiany, jakie juǏ dokonaųy siħ w ukųadzie sių w gospodarce Ƒwiatowej, oraz zary-
sowane zostanie kilka wybranych rozwiČzaŷ koordynacji polityki gospodarczej Ƒwiata, 
z punktu widzenia jej wpųywu na losy globalizacji. PodchodzČc schematycznie, poniǏsza 
tabela pozwala zobaczyđ obraz Ƒwiata w 2008 r., juǏ w czasie kryzysu, chođ jeszcze przed 
ujawnieniem siħ najwaǏniejszych jego skutków, takǏe dla interesujČcego nas ukųadu sių.

Tabela 4. PKB, PKB PPP i DNB (bln dolarów, miejsca w rankingu)

PKB PPP PKB DNB
Stany Zjednoczone 14,2 14,2 1 14,5 1
Chiny 7,9 4,3 3 3,9 3
Japonia 4,4 4,9 2 4,9 2
Indie 3,4 1,2 12 1,2 12
Niemcy 2,9 3,7 4 3,5 4
Rosja 2,3 1,6 9 1,4 11
Wielka Brytania 2,2 2,6 6 2,8 5
Francja 2,1 2,9 5 2,7 6
Brazylia 2 1,6 8 1,4 9
Wųochy 1,8 2,3 7 2,1 7
Meksyk 1,5 1,1 13 1,1 13
Hiszpania 1,5 1,6 10 1,5 8
Korea Poųudniowa 1,4 0,9 15 1 14
Kanada 1,2 1,4 11 1,4 10
Turcja 1 0,8 17 0,7 17
Indonezja 0,9 0,5 19 0,5 21
Iran 0,8 0,4 26 0,3 30
Australia 0,8 1 14 0,9 15
Polska 0,7 0,5 18 0,5 22
Holandia 0,7 0,9 16 0,8 16
Arabia Saudyjska 0,6 0,5 23 0,4 24
Argentyna 0,6 0,3 29 0,3 28
Tajlandia 0,5 0,3 34 0,2 38
RPA 0,5 0,3 32 0,3 29
_wiat 69,7 60,6 57,6

�ródųo: www.siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf; ibidem, GDP.
pdf; ibidem, GNI.pdf.

BČczna wartoƑđ PKB PPP 19 krajów, które tworzČ obecnie Grupħ 20 (wszystkie wy-
mienione w tabeli, bez Hiszpanii, Iranu, Polski, Holandii i Tajlandii), wynosiųa w 2008 r. 
51,6 bln dolarów, a biorČc jeszcze pod uwagħ trzy kraje: Hiszpaniħ, Polskħ i Holandiħ, 
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które poƑrednio, jako paŷstwa czųonkowskie UE, jednak uczestniczČ, jest to 54,4 bln 
dolarów, czyli 78,1% PKB PPP Ƒwiata.

Jest jeszcze z pewnoƑciČ zbyt wczeƑnie, by oceniađ decyzjħ o zastČpieniu dotychcza-
sowej Grupy 7/8 przez Grupħ 20, jako oƑrodka koordynujČcego gospodarkħ ƑwiatowČ. 
Bez wČtpienia jest to sųuszne uznanie wyczerpania siħ dotychczasowej formuųy. Mo-
carstwa Zachodu okazaųy siħ zbyt sųabe, by formuųa istniejČca od poųowy lat 70., z nie-
wielkimi modyfi kacjami, stwarzaųa jeszcze jakieƑ znaczČce nadzieje. Formalne uznanie 
nowej rzeczywistoƑci, co nie byųo ųatwe, zasųuguje jednak na pozytywnČ ocenħ.

PowyǏsza tabela pozwala teǏ z uznaniem mówiđ o skųadzie nowej Grupy. Sprawia 
ona wraǏenie bycia reprezentatywnČ, z udziaųem paŷstw o aktywach, nie tylko zresz-
tČ gospodarczych, które majČ bardzo duǏy ciħǏar gatunkowy w skali wspóųczesnej go-
spodarki i polityki Ƒwiatowej. Wprawdzie bodaj kaǏde z wymienionych jako pominiħte 
paŷstw, ma argumenty przemawiajČce za swoim udziaųem, lecz nie wydajČ siħ one sil-
niejsze od tych, które mogųyby wysunČđ kilka nastħpnych paŷstw, o wartoƑciach nieco 
tylko niǏszych. Bardziej przekonujČce sČ natomiast gųosy martwiČcych siħ o to, czy liczba 
20 nie jest zbyt duǏa z punktu widzenia procesu negocjowania i podejmowania znaczČ-
cych decyzji.

Pojawienie siħ Grupy 20 jest zjawiskiem pozytywnym, lecz nie ma jeszcze pod-
staw do oceny jej dotychczasowego dziaųania, ani zdolnoƑci do dziaųania w przyszųoƑci. 
W bardzo krótkim czasie, wyznaczanym przez trzy kolejne szczyty (czwarty juǏ wkrótce) 
zajmowano siħ przede wszystkim doraǍnymi wysiųkami. Nie byų to czas na zajmowa-
nie siħ duǏo waǏniejszymi, i bardziej zųoǏonymi, pytaniami o ksztaųt ųadu Ƒwiatowego 
w przyszųoƑci. Warto jednak zauwaǏyđ, Ǐe w sferze samej tylko diagnozy, pytaŷ o pod-
stawowe przyczyny i cechy kryzysu, róǏnice stanowisk sČ niemaųe.

Stany Zjednoczone wydajČ siħ obecnie pozbawione zarówno zdolnoƑci, jak i woli, by 
odgrywađ rolħ chođby w niewielkiej czħƑci podobnČ do tej, jakČ zwykųy peųniđ w ciČgu 
kilkudziesiħciu lat po II wojnie Ƒwiatowej. MnoǏČ siħ kųopoty i trudnoƑci, a o uwagħ 
i zasoby, mocno ograniczone, rywalizujČ problemy i zadania duǏo bardziej bliskie i pa-
lČce zarówno dla establishmentu politycznego i specjalistycznego, jak i milionów Ame-
rykanów. Wrħcz niewyobraǏalne staje siħ, by Barack Obama mógų pójƑđ Ƒladami Billa 
Clintona, który po swym zwyciħstwie w 1992 r. zainwestowaų na rzecz globalizacji duǏČ 
czħƑđ swojego kredytu politycznego, przechylajČc szalħ (chodzi tu gųównie o ukoŷcze-
nie rundy urugwajskiej i utworzenie WTO oraz o przeforsowanie – rozpalajČcej emocje 
Amerykanów – Póųnocnoamerykaŷskiego Obszaru Wolnego Handlu). Niestety, obecnie 
wielu obserwatorów sytuacji w Stanach Zjednoczonych widzi gųówne powody do zado-
wolenia tylko w tym, Ǐe mocarstwo to, nadal najwaǏniejsze, broni siħ przed pokusami 
nacjonalizmu i protekcjonizmu. Nawet jednak skuteczna obrona status quo, w Ǐadnej 
mierze nie moǏe byđ wystarczajČca.

Nie najlepszy jest takǏe, najųagodniej okreƑlajČc, stan stosunków transatlanty-
ckich14. Dramatyczne pogorszenie w pierwszych latach XXI w. wzajemnych stosunków 

14 Szerzej zob.: L. W. Zyblikiewicz, Polityka bezpieczeŷstwa Stanów Zjednoczonych w latach 1991–2010, 
[w:] Miħdzynarodowe wyzwania bezpieczeŷstwa, red. K. Budzowski, [ksiħga jubileuszowa ofi arowa-
na Profesorowi E. Cziomerowi], Kraków 2010, s. 39 –52.
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miħdzy Stanami Zjednoczonymi a UniČ EuropejskČ i wiħkszoƑciČ jej paŷstw czųonkow-
skich, jedynie w czħƑci byųo spowodowane politykČ ówczesnego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych (i kilku przywódców europejskich zresztČ równieǏ). PrzyczynČ nie byųo 
tylko kilka konkretnych sporów. Dziaųaųy równieǏ czynniki duǏo gųħbiej ulokowane, 
powodujČc, Ǐe Europa i Ameryka Póųnocna stajČ siħ regionami coraz bardziej od-
legųymi. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych jest nadal w Europie popularny 
(w tym momencie moǏe nawet bardziej niǏ we wųasnym kraju), o wrogoƑci teǏ trudno 
mówiđ. MoǏe siħ jednak okazađ, Ǐe jeszcze gorsze mogČ byđ obojħtnoƑđ i niezdolnoƑđ 
uzgodnienia wspólnej agendy. Wrħcz symbolem staųy siħ tutaj próby ratowania kon-
ferencji w Kopenhadze, poƑwiħconej problemowi zajmujČcemu tak waǏne miejsce 
w agendzie UE – przeciwdziaųaniu globalnemu ociepleniu – przez Obamħ, przywód-
ców z Chin, Indii, RPA czy Brazylii, ale bez udziaųu przywódców europejskich. Widađ 
wiħc, Ǐe pragnČc zrealizowađ trudne cele przy ograniczonych zasobach wųasnych, po-
szukuje siħ partnerów, kierujČc siħ ocenČ ich zdolnoƑci do rozwiČzywania konkret-
nych problemów.

BiorČc pod uwagħ emocje, trudno zrozumieđ politykħ „porzucania przyjacióų”, lecz 
z punktu widzenia chųodnej kalkulacji wydaje siħ to dosyđ zrozumiaųe. Przypomnieđ 
tu moǏna, Ǐe przed wiekiem jeden z myƑlicieli mocarstwa tracČcego wųaƑnie pano-
wanie nad Ƒwiatem ogųosių, Ǐe Wielka Brytania nie ma ani wiecznych wrogów, ani 
wiecznych przyjacióų, lecz jedynie wieczne interesy. WspóųczeƑnie widađ swoisty recy-
kling tej formuųy. Naturalnie, wielu obserwatorów, którzy sČ równoczeƑnie odpowie-
dzialni za decyzje wųasnych paŷstw usiųowaųo i usiųuje wyciČgađ z tego odpowiednie 
wnioski.

Tytuųem porównania moǏna siħ przyjrzeđ siħ bliǏej stosunkom amerykaŷsko-ja-
poŷskim czy chiŷsko-japoŷskim z ostatnich kilkunastu miesiħcy, zwųaszcza po utracie 
wųadzy w Japonii przez parƟ ħ sprawujČcČ wųadzħ przez kilkadziesiČt lat – dla przyjħcia 
podstawowej tezy dotyczČcej stosunków Stanów Zjednoczonych z krajami po drugiej 
stronie Pacyfi ku. Teza ta brzmi: oƑ amerykaŷsko-japoŷska, o ile juǏ nie przestaųa istnieđ, 
ulegųa zuǏyciu i znajduje siħ w stanie dramatycznego osųabienia.

Natomiast w przypadku nowego mocarstwa Ƒwiatowego, Chin, nie widađ oznak, Ǐe 
przejmČ one na siebie ciħǏar co najmniej wspóųmierny do posiadanego potencjaųu go-
spodarczego. Nie oznacza to jednak niedostrzegania faktu, Ǐe polityka przeciwdziaųania 
kryzysowi wewnČtrz Chin przyczyniųa siħ, i to bardzo, do zųagodzenia skutków kryzysu 
Ƒwiatowego poza granicami Chin. Chiny, utrzymujČc zaskakujČco wysokie tempo wzro-
stu, staųy siħ coraz waǏniejszym rynkiem zbytu dla wielu krajów. O ile ųatwo jest dostrzec 
zaangaǏowanie Chin w szeroko rozumianČ politykħ regionalnČ, we wspóųtworzenie ųadu 
gospodarczego w Azji Wschodniej, Poųudniowo-Wschodniej i Poųudniowej, o tyle poli-
tykħ Chin wobec problemów Ƒwiatowych cechuje daleko posuniħta wstrzemiħǍliwoƑđ 
i oczekiwanie na ruchy innych. Czy postulowana aktywnoƑđ Chin nie niesie zagroǏeŷ? 
OczywiƑcie moǏna, a wrħcz naleǏy ich oczekiwađ, i usilnie starađ siħ je przewidywađ, 
korzystajČc z zasady „hamulców i przeciwwaǏenia”.

Po zadaniu pytaŷ o inne opcje, dokonawszy krótkiego przeglČdu postaw pozosta-
ųych czųonków Grupy 20, wzajemnych stosunków i moǏliwych scenariuszy z nich wyni-
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kajČcych, ograniczħ siħ do dwóch konkluzji. Po pierwsze, naleǏy mocno niepokoiđ siħ 
o przyszųoƑđ globalizacji w krótkiej i Ƒredniej perspektywie czasowej. Po drugie, zaanga-
Ǐowanie Chin jako mocarstwa Ƒwiadomego swej odpowiedzialnoƑci, wspartej zasobami 
materialnymi i niematerialnymi, za ksztaųtowanie nowego ųadu Ƒwiatowego, moǏe sku-
tecznie poprawiđ perspektywy globalizacji.

Kraków – Kapadocja, kwiecieŷ 2010 r.
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Awans zawodowy i spo�eczny studentów 
Wydzia�u Prawa Uniwersytetu JagielloÍskiego 

pochodzenia ch�opskiego z lat 1860/1861–1917/1918

W XIX stuleciu na ziemiach polskich zaszųy bardzo doniosųe zmiany w poųoǏeniu ludno-
Ƒci wiejskiej. Zniesienie poddaŷstwa i uwųaszczenie chųopów zlikwidowaųy dotychcza-
sowe upoƑledzenie prawne tej warstwy spoųecznej w swobodnym poruszaniu siħ – bez 
obawy powrotu na wieƑ na Ǐyczenie jej wųaƑciciela. Odnosiųo siħ to takǏe do mųodego 
pokolenia synów chųopskich, którym udaųo siħ zbiec do miasta, a niektórym takǏe zapi-
sađ na studia uniwersyteckie.

Ponadto obdarzenie chųopów ziemiČ na wųasnoƑđ stwarzaųo potencjalnČ moǏliwoƑđ 
polepszenia sytuacji materialnej ludnoƑci wiejskiej i z czasem przeznaczenia czħƑci do-
chodów na ksztaųcenie swoich dzieci.

W XIX w. w caųej prawie Europie wzrosųo w spoųeczeŷstwie znaczenie wyksztaų-
cenia, zwųaszcza na poziomie wyǏszym. Dotychczasowy model kariery zawodowej, 
opartej gųównie na pochodzeniu spoųecznym, nie byų juǏ dostatecznČ i wystarczajČcČ 
przepustkČ do bųyskotliwej kariery, chociaǏ nadal zachowaų pewne znaczenie. Dopiero 
uzyskanie dyplomu ukoŷczenia studiów wyǏszych na cieszČcym siħ wysokim poziomem 
naukowym i spoųecznym uniwersytecie czy politechnice rokowaųo wiħksze nadzieje 
na uzyskanie presƟ Ǐowej pozycji zawodowej i spoųecznej. Dla mųodzieǏy pochodzenia 
chųopskiego ukoŷczenie studiów wyǏszych byųo jeszcze dodatkowym i nieodzownym 
warunkiem przejƑcia do warstwy inteligenckiej.

SpoƑród wszystkich trzech zaborów najdogodniejsze warunki do zrealizowania ma-
rzeŷ o awansie spoųecznym i intelektualnym wystČpiųy w drugiej poųowie XIX w. w za-
borze austriackim.

Oprócz wyǏej wspomnianych przemian prawnych i gospodarczych doszųy nowe, 
o bardzo doniosųym znaczeniu. W 1867 r. Galicja uzyskaųa w obrħbie monarchii austro-
-wħgierskiej autonomiħ, co zaowocowaųo swobodami politycznymi oraz rozwojem eko-
nomicznym i kulturalnym. W przeciwieŷstwie do zaboru pruskiego i rosyjskiego, gdzie 
w drugiej poųowie XIX w. zaostrzyųy siħ represje polityczne i byųy ograniczone moǏli-
woƑci ksztaųcenia w jħzyku polskim, w Galicji nastČpiųa polonizacja szkolnictwa, w tym 
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obydwu uniwersytetów: w Krakowie i we Lwowie, oraz wyraǍny rozwój liczbowy sieci 
szkolnictwa Ƒredniego z 19 w 1867 r. do 101 w roku 19131. Uųatwiųo to mųodzieǏy ze 
wsi dostħp do szkolnictwa Ƒredniego i uzyskania matury, która staųa siħ przepustkČ do 
podjħcia studiów wyǏszych.

Caųkowite spolszczenie w 1871 r. Uniwersytetu Jagielloŷskiego i wysoki poziom na-
ukowy tej uczelni czħsto decydowaų o wyborze studiów w Krakowie. Uniwersytet Jagiel-
loŷski odnosių sukcesy prawie w kaǏdej dyscyplinie naukowej. TakǏe na Wydziale Prawa 
w dobie autonomicznej nie zabrakųo wybitnych indywidualnoƑci o ugruntowanej pozy-
cji naukowej, miħdzy innymi uczonych tej miary w dziedzinie historii prawa, co Michaų 
Bobrzyŷski, Bolesųaw Ulanowski i Stanisųaw Estreicher, a takǏe wybitny twórca szkoųy 
romanistyki i znawca prawa rzymskiego Fryderyk Zoll senior oraz jego uczeŷ Stanisųaw 
Wróblewski, znakomity cywilista. NaleǏy teǏ wspomnieđ o Wųadysųawie Leopoldzie 
Jaworskim i Fryderyku Zollu juniorze, równieǏ wybitnych cywilistach, a dalej o Francisz-
ku Kasparku, wytrawnym znawcy prawa miħdzynarodowego czy genialnych ekonomi-
stach Julianie Dunajewskim i Adamie KrzyǏanowskim.

Jednak nie od razu zapeųniųy siħ sale wykųadowe, kliniki i pracownie naukowe mųo-
dzieǏČ pochodzenia chųopskiego. Frekwencja tej mųodzieǏy w murach Uniwersytetu 
Jagielloŷskiego byųa procesem postħpujČcym i osiČgnħųa w skali caųej uczelni w latach 
1860/1861–1917/1918 liczbħ 3480 studentów. Liczbħ tħ ustaliųem na podstawie poszu-
kiwaŷ w rodowodach i katalogach studenckich znajdujČcych siħ w zbiorach Archiwum 
Uniwersytetu Jagielloŷskiego.

Nigdy dotČd nie studiowaųo na Uniwersytecie Jagielloŷskim tak wielu studentów po-
chodzenia chųopskiego. Na Wydziale Prawa byųo to 1592 studentów – stanowili zarazem 
najliczniejszČ grupħ tej mųodzieǏy na Uniwersytecie Jagielloŷskim, na Wydziale Filozofi cz-
nym 973 osoby, na Wydziale Teologicznym 646 i na Wydziale Lekarskim 269 osób.

Na Wydziale Prawa studia ukoŷczyųo 838 osób, czyli 52,64%. Ze wzglħdu na wysokie 
wymagania byų to duǏy sukces tej mųodzieǏy, tym bardziej, Ǐe wiħkszoƑđ z nich studio-
waųa w bardzo trudnych warunkach materialnych2.

Rodzi siħ zasadnicze pytanie o ich kariery zawodowe po ukoŷczonych studiach. 
Jak wiadomo, w epoce staropolskiej synowie chųopscy nie mieli dostħpu do stanowisk 
w sČdownictwie czy adwokaturze. Ponadto na wsi nie byųo tradycji kierowania swoich 
dzieci na studia prawnicze. Spolszczone sČdownictwo i administracja w Galicji w dobie 
autonomicznej stwarzaųy potencjalne moǏliwoƑci zatrudnienia dla absolwentów stu-
diów prawniczych.

W przeciwieŷstwie do absolwentów prawa wywodzČcych siħ z rodzin inteligenckich, 
którzy wybierali zazwyczaj karierħ adwokackČ, a czasem notarialnČ, synowie chųopscy 
swoje Ǐycie zawodowe wiČzali przede wszystkim z wymiarem sprawiedliwoƑci.

Na podstawie analizy akt osobowych sħdziów w zbiorach Archiwum Paŷstwowe-
go w Krakowie ustaliųem, Ǐe aǏ 110 absolwentów studiów prawniczych z Uniwersytetu 

1 H. Kramarz, Stan iloƑciowy gimnazjów galicyjskich w latach 1867–1914, „Studia Historyczne” 1986, 
R. 29, z. 3 s. 361–366.

2 Szerzej o studiach mųodzieǏy chųopskiej zob. A. K. Banach, MųodzieǏ chųopska na Uniwersytecie 
Jagielloŷskim w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997, s. 359.
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Jagielloŷskiego o chųopskim rodowodzie uzyskaųo stanowiska sħdziów w sČdach róǏ-
nych instancji3.

Droga do uzyskania stabilizacji w zawodzie sħdziowskim nie byųa ųatwa i wymagaųa 
wyrzeczeŷ. Zaczynali jako bezpųatni aplikanci sČdowi. Po dwóch, a nawet trzech latach 
otrzymywali dopiero stanowisko auskultanta z bardzo niewielkim wynagrodzeniem. 
Warunkiem dostania siħ na aplikacjħ sČdowČ byųo przedstawienie urzħdowego po-
twierdzenia o pomyƑlnym przebiegu w czasie studiów uniwersyteckich egzaminów rzČ-
dowych: prawno-historycznego, sČdowego i politycznego, oraz doųČczenia tzw. rewer-
su sustentacyjnego, w którym wųasnym podpisem krewni albo inna wiarygodna osoba 
potwierdzaųa, Ǐe zapewni Ƒrodki fi nansowe na utrzymanie praktykanta sČdowego do 
czasu uzyskania przez niego pųatnej posady.

Kandydaci do pracy w sČdownictwie byli bardzo bacznie obserwowani przez swoich 
zwierzchników. Zwracano uwagħ nie tylko na inteligencjħ, wiedzħ i uzdolnienia kandy-
data oraz takie cechy charakteru, jak sumiennoƑđ, dyspozycyjnoƑđ i lojalnoƑđ wzglħdem 
przeųoǏonych, znajomoƑđ jħzyków obcych, ale takǏe na umiejħtnoƑđ odpowiedniego 
postħpowania ze stronami i róǏnymi petentami sČdowymi. Bardzo waǏnym elementem 
opinii swoich zwierzchników byųo stwierdzenie o przydatnoƑci do zawodu sħdziego na 
podstawie dotychczasowego udziaųu w postħpowaniach sČdowych oraz szczególnych 
predyspozycji do pracy w sČdownictwie.

JeƑli kandydaci sČdowi uzyskali pozytywnČ ocenħ swoich zwierzchników, to mogli 
awansowađ na stanowisko adiunkta sČdowego, co polepszaųo ich sytuacjħ materialnČ 
i zachħcaųo do przystČpienia do egzaminów sħdziowskich. W razie pomyƑlnego wyniku 
zwiħkszaųo nadziejħ na uzyskanie upragnionego stanowiska sħdziego. Zanim to jednak 
nastČpiųo, trzeba byųo sprostađ wysokim wymaganiom egzaminacyjnym. Egzamin sħ-
dziowski byų trudny i przebiegaų dwustopniowo.

Oprócz przedstawienia komisji pisemnej pracy domowej, kandydat byų zobowiČza-
ny do równieǏ pisemnego wypracowania klauzurowego w godzinach od 9 do 19 w ciČ-
gu dwóch dni w lokalu SČdu Krajowego WyǏszego pod nadzorem upowaǏnionych przez 
sČd delegatów. W czħƑci ustnej, która trwaųa dwie godziny, kandydat musiaų wykazađ 
dobrČ orientacjħ w przepisach cywilnych i karnych, a takǏe udowodniđ, Ǐe umie je za-
stosowađ w praktyce. JeƑli kandydat sprostaų wszystkim wymaganiom egzaminatorów, 
wówczas prezydent SČdu Krajowego WyǏszego wydawaų kandydatowi zaƑwiadczenie 
o pomyƑlnie zdanym egzaminie sħdziowskim wraz z ocenČ z tego egzaminu4.

W teczkach personalnych sħdziów w Archiwum Paŷstwowym w Krakowie znala-
zųem potwierdzenie zdanego egzaminu sħdziowskiego dla 56 ze 110 osób, które objħųy 
póǍniej stanowiska sħdziów. Trzech z nich otrzymaųo ocenħ celujČcČ z egzaminu sħ-
dziowskiego. Byli to: Jan Korzonek, Stanisųaw Kubas i Marian Bazarski. AǏ 27 osób zdaųo 
egzamin z wynikiem bardzo dobrym, a tylko 3 otrzymaųo ocenħ dostatecznČ. Byų to 

3 Archiwum Paŷstwowe w Krakowie: Akta sħdziów z lat 1836–1943, syg. SOKC 1475–SOKC 1571; A. K. 
Banach, Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagielloŷskiego pochodzenia chųopskiego z lat 
1860/1861–1917/1918, Kraków 1997, s. 359.

4 I. Homola, „Kwiat spoųeczeŷstwa…”. Struktura spoųeczna i zarys poųoǏenia inteligencji krakowskiej 
w latach 1860–1914, Kraków 1984, s. 39.
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zatem niezųy wynik. _wiadczyų o tym, Ǐe równieǏ kandydaci wywodzČcy siħ ze Ƒrodowi-
ska chųopskiego reprezentowali bardzo wysoki stopieŷ przygotowania merytorycznego 
w czasie egzaminów sħdziowskich.

Niektórzy z nich zaszli bardzo wysoko w karierze sħdziowskiej. Franciszek Klasa 
i Jan Korzonek zostali przez Prezydenta Rzeczypospolitej mianowani sħdziami SČdu Naj-
wyǏszego w Warszawie (F. Klasa w 1935 r., J. Korzonek w 1939 r.). Do elity sħdziowskiej 
naleǏeli takǏe sħdziowie SČdu Apelacyjnego. Gdy w 1919 r. powoųano tħ instytucjħ do 
Ǐycia, równieǏ synowie chųopscy objħli w nich stanowiska sħdziowskie, m.in. Jan Groch 
w Toruniu, Wųadysųaw Kawa, Franciszek Klasa i Stanisųaw Stokųosa w Krakowie, czy Jan 
Wojciech Oleksy w Katowicach. Kilkudziesiħciu synów chųopskich objħųo stanowiska sħ-
dziów w SČdach Obwodowych (przeksztaųconych w 1919 r. w SČdy Okrħgowe), m.in.: 
Jan Bibro w Nowym SČczu i w JaƑle, Józef Dobrowolski w Nowym SČczu, Stanisųaw Ma-
teusz Cholewka w Wadowicach, Jan Henryk Jek w Tarnowie i w Krakowie oraz Franci-
szek Kurtyka w GnieǍnie.

Wųadze zwierzchnie potrafi ųy doceniđ fachowoƑđ oraz umiejħtnoƑci organizacyj-
ne sħdziów o chųopskim pochodzeniu. AǏ 25 spoƑród nich powoųano na kierowników 
lub naczelników SČdów Powiatowych, m.in.: Józef Chalcarz w Tarnobrzegu, Józef PtaƑ 
w Mszanie Dolnej, Stanisųaw Krzos w Tarnobrzegu, itp. Niektórzy synowie chųopscy 
awansowali na stanowiska kierownicze w SČdach Obwodowych oraz w powstaųych 
w okresie miħdzywojennym SČdach Okrħgowych i Apelacyjnych. Prezesem SČdu Ape-
lacyjnego w Katowicach byų Feliks Stanisųaw Bocheŷski, prezesem SČdu Obwodowego 
w Nowym SČczu byų Józef Dobrowolski, Jan Bibro w JaƑle, a Michaų Jac wiceprezesem 
SČdu Okrħgowego w Wadowicach.

NaleǏy takǏe wspomnieđ o niewielkiej, 12-osobowej grupie wychowanków Uni-
wersytetu Jagielloŷskiego o chųopskim rodowodzie, którzy wųČczyli siħ w organizacjħ 
i funkcjonowanie sČdownictwa w BoƑni i Hercegowinie. Zapewne jednym z powodów 
wųČczenia siħ w dziaųalnoƑđ sČdów na tym terenie byųa szansa zdobycia zatrudnie-
nia w wymiarze sprawiedliwoƑci znacznie ųatwiejsza niǏ w nasyconym sČdownictwie 
w Galicji w latach 90. XIX stulecia, a takǏe wiħksza moǏliwoƑđ porozumiewania siħ z nie-
wyksztaųconČ miejscowČ ludnoƑciČ, która posųugiwaųa siħ jħzykami sųowiaŷskimi. Piotr 
Myjkowski zostaų nawet prezesem SČdu Obwodowego w Dolnej Tuzli, Józef SzczħƑniak 
w latach 1911–1914 byų prezesem SČdu Obwodowego w Mostarze, a Stanisųaw Siwiec 
w Sarajewie (1910–1914)5.

WƑród absolwentów Wydziaųu Prawa Uniwersytetu Jagielloŷskiego, którzy pocho-
dzili ze Ƒrodowiska wiejskiego, bardzo maųym zainteresowaniem cieszyųa siħ praca 
w prokuraturze. O ile sħdziami zostaųo aǏ 110 osób, o tyle do prokuratury trafi ųo zale-
dwie 14 i to niektórzy tylko na kilka lat lub miesiħcy, np. Wųadysųaw Augustyŷski, który 
tylko od lutego do paǍdziernika 1919 r. byų zatrudniony w Prokuraturze SČdu Okrħgo-
wego w Krakowie. Jan MČczyŷski zostaų mianowany prokuratorem w JaƑle w 1921 r., ale 
juǏ w 1927 r. zrezygnowaų z pracy w tym charakterze.

Znacznie dųuǏej zawodowo z prokuraturČ zwiČzaų siħ Józef Kolbusz, od 1911 r. pod-
prokurator w JaƑle, w 1913 r. na wųasnČ proƑbħ przeniesiony do Prokuratorii Paŷstwa 

5 A. K. Banach, Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagielloŷskiego..., s. 85–89.
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w Wadowicach, a od 1916 r. do Krakowa. W 1922 r. wygraų konkurs na prokuratora 
przy SČdzie Okrħgowym w Cieszynie. Jan Krawiec natomiast w okresie miħdzywojen-
nym kierowaų prokuraturČ przy SČdzie Okrħgowym w Tarnowie. Bardzo wysokČ pozycjħ 
w prokuraturze osiČgnħli: Wincenty Józef Piechowicz – od 1935 r. wiceprokurator przy 
SČdzie Apelacyjnym w Katowicach oraz Józef PtaƑ – od 1919 r. prokurator przy SČdzie 
NajwyǏszym w Warszawie6.

Nie zabrakųo takǏe synów chųopskich, absolwentów studiów prawniczych na Uni-
wersytecie Jagielloŷskim, w tak bardzo elitarnym zawodzie, jakim byųa adwokatura. Do 
wejƑcia w skųad palestry powstrzymywaųy synów chųopskich nie tyle wysokie wymaga-
nia stawiane kandydatom do tego zawodu od 1868 r.: czteroletnia praktyka w sČdow-
nictwie, zdanie trudnego egzaminu adwokackiego oraz trzyletnia praktyka w kancelarii 
adwokackiej, ile wzglħdy ekonomiczne, trudnoƑci fi nansowe zwiČzane z otwarciem 
i wyposaǏeniem kancelarii adwokackiej. RównieǏ bardzo duǏa konkurencja w zawodzie 
i wielka liczba chħtnych do zajħcia siħ adwokaturČ, do której mogli takǏe wejƑđ sħdzio-
wie w randze radców po piħcioletniej pracy w sČdach kolegialnych, stawiaųa pod zna-
kiem zapytania szansħ na wybicie siħ w tym zawodzie.

Liczbħ 62 adwokatów o chųopskim rodowodzie naleǏy uznađ za wysokČ. Zjawiskiem 
bardzo charakterystycznym dla tej grupy adwokatów jest fakt, Ǐe zaledwie kilku weszųo 
do palestry po egzaminie adwokackim. WiħkszoƑđ z 62 adwokatów znalazųa siħ wƑród 
tej grupy zawodowej po przejƑciu w stan spoczynku i odejƑciu ze stanowiska sħdziego, 
np. Józef Chalcarz, byųy naczelnik SČdu Powiatowego w Tarnobrzegu i Michaų Hoųda, 
byųy sħdzia SČdu Okrħgowego w Krakowie czy wielu innych.

W gronie adwokatów o chųopskim rodowodzie znalazųo siħ jednak wielu znakomi-
tych mówców i obroŷców. W tym zawodzie wielkČ sųawČ cieszyli siħ Stanisųaw Szurlej 
i Józef SkČpski.

Stanisųaw Szurlej naleǏaų do najwybitniejszych adwokatów w Polsce miħdzywojen-
nej. Doskonaųy mówca, zasųynČų jako obroŷca w procesach politycznych. Bronių miħdzy 
innymi robotników pokrzywdzonych w czasie wypadków krakowskich w 1923 r., Sta-
nisųawa Stroŷskiego i gen. Michaųa Rolħ-�ymierskiego. S. Szurlej byų mistrzem sųowa. 
Jego umiejħtnoƑci doceniųa Polska Akademia Literatury, która w 1937 r. obdarzyųa go 
„Zųotym Wawrzynem Akademickim”7.

Dorównywaų mu sųawČ Józef SkČpski, który w 1900 r. przejČų kancelariħ adwokackČ 
po Karolu PieniČǏku i bardzo szybko zdobyų autorytet i popularnoƑđ w Krakowie jako 
obroŷca lub peųnomocnik w waǏnych procesach cywilnych. Reprezentowaų interesy 
Wųadysųawa Zamoyskiego, wųaƑciciela Zakopanego w sporze o Morskie Oko z ks. Chri-
sƟ anem KraŌ  Hohenlohe Oehringen. Jako czųowiek o nieposzlakowanej opinii zdobyų 
teǏ J. SkČpski zaufanie rodów arystokratycznych, bogatych sfer handlowych i przemy-
sųowych, KoƑcioųa katolickiego, zwųaszcza ks. Adama Stefana Sapiehy, metropolity kra-

6 Archiwum Paŷstwowe w Krakowie, sygn. SOKC 1517, nr 423 (J. Kolbusz); sygn. SOKC 1594, nr 40, 
Akta osobowe kierowników z lat 1853–1943 (J. Krawiec); sygn. SOKC 1710, nr 80 (J. Piechowicz), 
Akta osobowe prokuratorów z lat 1856–1943; sygn. SOKC 1633, nr 261 (J. PtaƑ); A. K. Banach, Kariery 
zawodowe studentów Uniwersytetu Jagielloŷskiego..., s. 80–90.

7 Z. Krzemiŷski, Zųotousty mecenas Szurlej, „Palestra” 1985, R. 19, nr 10, s. 74.
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kowskiego, który radzių siħ SkČpskiego w waǏnych sprawach prawnych. Reprezentowaų 
teǏ interesy licznej grupy twórców i literatów, miħdzy innymi H. Sienkiewicza, W. S. Rey-
monta czy S. Wyspiaŷskiego. W 1917 r. Akademia UmiejħtnoƑci powierzyųa mu funkcjħ 
syndyka, którČ z wielkČ korzyƑciČ dla Akademii peųnių przez wiele lat.

Miaų teǏ szerokie zainteresowania naukowe. Ogųosių drukiem kilka cennych rozpraw 
z zakresu prawa i postħpowania cywilnego, na przykųad Ustawodawstwo austriackie 
o lichwie. Z komentarzem obowiČzujČcej ustawy (Kraków 1916), System Ƒrodków praw-
nych w projekcie polskiej procedury cywilnej („Gųos Prawa”, Lwów 1927, nr 12) czy Po-
stħpowanie. CzħƑđ ogólna (Warszawa 1928)8.

Wielkim powodzeniem i uznaniem klientów cieszyųy siħ takǏe kancelarie wytraw-
nych adwokatów: Wųadysųawa Michejdy, który wspólnie z Wųadysųawem DČbrowskim 
prowadzių kancelariħ w Katowicach; Józefa Chalcarza z Tarnobrzegu czy Ferdynanda 
Wilkosza, Franciszka Bardla i Teodora Koscha w Krakowie oraz Stanisųawa Cikowskiego 
w Nowym SČczu. Kancelarie tychǏe adwokatów i wielu innych pochodzČcych ze Ƒrodo-
wiska chųopskiego stanowiųy czħsto konkurencjħ dla adwokatów z rodzin inteligenckich, 
zakorzenionych od wielu lat w tym zawodzie.

SpoƑród zawodów prawniczych w drugiej poųowie XIX w. najmniejszym powodze-
niem wƑród wychowanków Wydziaųu Prawa Uniwersytetu Jagielloŷskiego cieszyų siħ 
notariat. ZųoǏyųo siħ na to kilka przyczyn. Dochody uzyskiwane przez ówczesnych no-
tariuszy starczaųy tylko na skromne utrzymanie rodziny i znacznie odbiegaųy od przed-
stawicieli tego zawodu obecnie. Odstrħczaųo takǏe od zawodu notariusza takǏe i to, Ǐe 
stanowiska i liczba kancelarii byųa ƑciƑle okreƑlona przez ministra sprawiedliwoƑci i trze-
ba byųo nierzadko oczekiwađ – nawet po znakomicie zdanym egzaminie notarialnym 
– kilka, a nawet kilkanaƑcie lat na nominacjħ na stanowisko notariusza. DoƑwiadczyli 
tego miħdzy innymi Jan Padykuųa, który w 1921 r. rozpoczČų praktykħ notarialnČ, zdaų 
z wynikiem dobrym egzamin, a nominacjħ na notariusza otrzymaų dopiero w 1934 r., 
po 13 latach oczekiwania na usamodzielnienie. Jeszcze dųuǏej, bo 20 lat, oczekiwaų na 
nominacjħ na notariusza Józef Porħba, mimo Ǐe w czasie wykonywania praktyki w róǏ-
nych kancelariach notarialnych jego patronowie wystawili mu niezwykle pochlebne 
opinie, podkreƑlajČc jego ƑwietnČ znajomoƑđ ustaw, niezwykųČ dokųadnoƑđ i pilnoƑđ, 
a takǏe w biurze i poza nim prawoƑđ charakteru i nieskazitelnČ uczciwoƑđ9.

Mianowany notariusz przed objħciem obowiČzków sųuǏbowych byų zobowiČzany do 
zųoǏenia kaucji w wysokoƑci okreƑlonej przez Izbħ NotarialnČ. Dopeųnienie tego zobo-
wiČzania nastrħczaųo synom chųopskim sporo kųopotów i nierzadko zmuszaųo do zaciČg-
niħcia poǏyczki.

Trudno siħ zatem dziwiđ, Ǐe spoƑród absolwentów Wydziaųu Prawa Uniwersytetu 
Jagielloŷskiego pochodzČcych ze Ƒrodowiska wiejskiego tylko 18 wybraųo zawód no-
tariusza. W dČǏeniu do uzyskania stanowiska notariusza wykazali wielkČ determinacjħ 
i zaangaǏowanie. Reprezentowali wysoki poziom w czasie egzaminów notarialnych, 
uzyskujČc oceny bardzo dobre i dobre. Nie byųo oceny dostatecznej. Musieli równieǏ 

8 S. Grodziski, Prace nad kodyfi kacjČ i unifi kacjČ polskiego prawa prywatnego (1919–1947), „Kwartal-
nik Prawa Prywatnego” 1992, R. 1, z. 1–4, s. 11 i nast.

9 Archiwum Paŷstwowe w Krakowie, sygn. SOKC 2125, nr 730, Akta osobowe notariuszy do 1950 r.
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pokonađ pewne zakorzenione wówczas nawet w Ƒrodowiskach prawniczych obiegowe 
opinie, Ǐe do zawodu notariusza garnħųy siħ jednostki mniej ambitne i znacznie mniej 
uzdolnione niǏ kandydaci na sħdziów i adwokatów.

Bardzo charakterystycznČ cechČ absolwentów Wydziaųu Prawa Uniwersytetu Jagiel-
loŷskiego pochodzenia chųopskiego byųo niewielkie zainteresowanie karierČ naukowČ. 
Byđ moǏe poųoǏenie materialne tej mųodzieǏy w czasie studiów i pragnienie zapewnie-
nia sobie i rodzinie skromnych, ale staųych Ǎródeų utrzymania byų waǏnČ przyczynČ re-
zygnacji z zaszczytnej, ale nieprzynoszČcej profi tów fi nansowych pracy naukowej. Zale-
dwie piħđ osób odwaǏyųo siħ na wybór kariery akademickiej.

WƑród nich znalazų siħ Józef Buzek ze _lČska Cieszyŷskiego, student prawa Uniwer-
sytetu Jagielloŷskiego i Wiedeŷskiego. W 1899 r. uzyskaų na Uniwersytecie Jagielloŷ-
skim stopieŷ doktora praw i przez trzy nastħpne lata pracowaų w Centralnej Komisji 
Statystycznej w Wiedniu. W 1902 r. habilitowaų siħ ze statystyki na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie i juǏ w dwa lata póǍniej (1904) uzyskaų nominacjħ na profesora 
nadzwyczajnego prawa administracyjnego, a w 1910 r. profesora zwyczajnego na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1909–1929 byų takǏe wykųadowcČ 
prawa administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim i w WyǏszej Szkole Handlo-
wej w Warszawie10.

Do bardzo cenionych w Ƒrodowisku naukowym znawców historii paŷstwa i prawa 
polskiego naleǏaų Józef Rafacz. Na Uniwersytecie Jagielloŷskim ukoŷczyų historiħ i pra-
wo, a nastħpnie uzyskaų doktoraty: z fi lozofi i w 1913 r. a z prawa w 1917 r. PoczČtkowo 
zainteresowania naukowe ųČczyų z pracČ w szkolnictwie Ƒrednim jako nauczyciel historii 
w Gimnazjum Jana Sobieskiego w Krakowie. JuǏ w 1922 r. uzyskaų habilitacjħ z historii 
prawa polskiego na Uniwersytecie Jagielloŷskim, a 1 maja 1922 r. nominacjħ na profe-
sora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim. Tam teǏ w 1929 r. zostaų profe-
sorem zwyczajnym.

Miaų bardzo obszerny i wartoƑciowy dorobek naukowy. Jego Historia prawa polskie-
go doczekaųa siħ aǏ trzech wydaŷ w 1928, 1929 i w 1930 r. Wychowaų teǏ liczne grono 
prawników i wybitnych uczonych, póǍniejszych profesorów historii prawa: Stanisųawa 
Borowskiego, Witolda Sawickiego i Zbigniewa Zdrójkowskiego11.

WƑród profesorów wyǏszych uczelni znalazų siħ takǏe Albin �abiŷski, byųy student 
prawa na Uniwersytecie Jagielloŷskim oraz Akademii Handlowej w Wiedniu i Uniwer-
sytetu im. Cesarza Karola w Pradze. Doktorat praw uzyskaų w 1910 r. na Uniwersytecie 
Jagielloŷskim. Byų wykųadowcČ Akademii Handlowej w Krakowie oraz „Nauki o kalku-
lacji i rachunków kupieckich” na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloŷskiego. 
Wspóųorganizowaų WyǏsze Studium Handlowe w Krakowie (1925) i kierowaų tam ka-
tedrČ ksiħgowoƑci. Po przeksztaųceniu tej uczelni w Akademiħ HandlowČ zostaų wybra-
ny prorektorem, a w latach 1939–1946 rektorem tej uczelni. Gdy w 1951 r. powoųano 

10 S. GųČbiŷski, Józef Buzek, PSB, t. 3, s. 155–156; A. K. Banach, Kariery zawodowe studentów Uniwer-
sytetu Jagielloŷskiego..., s. 42.

11 S. Grodziski, J. Malec, Józef Rafacz 1890–1944, „Zeszyty Naukowe UJ”, nr 543: Prace Prawnicze, 
z. 86, s. 63–67.
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WyǏszČ Szkoųħ EkonomicznČ w Krakowie zostaų jednak odsuniħty od kierowania katedrČ 
i pozbawiony stanowiska profesora12.

W zaszczytnym gronie profesorów zwyczajnych najstarszej polskiej uczelni znalazų 
siħ syn chųopski Tomasz Lulek. Studiowaų prawo na Uniwersytecie Jagielloŷskim, gdzie 
w 1906 r. uzyskaų doktorat praw. PoczČtkowo studiowaų w Akademii Handlowej w Kra-
kowie. W 1922 r. przeprowadzių habilitacjħ z polityki ekonomicznej na Uniwersytecie 
Jagielloŷskim. Tam teǏ, w 1925 r., uzyskaų nominacjħ na profesora nadzwyczajnego pra-
wa skarbowego i rachunkowoƑci paŷstwowej, a w 1936 r. tytuų profesora zwyczajnego. 
Byų cenionym specjalistČ w zakresie prawa wekslowego, opodatkowania osób praw-
nych i przywilejów podatkowych przedsiħbiorstw publicznych w Polsce13.

SkromnČ listħ profesorów wyǏszych uczelni Ƒrodowiska wiejskiego zamyka Ignacy 
Czuma, profesor zwyczajny skarbowoƑci i prawa skarbowego na Wydziale Prawa i Nauk 
Spoųeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Byų cenionym spe-
cjalistČ w zakresie prawa skarbowego14.

Niewielka liczba wychowanków Uniwersytetu Jagielloŷskiego o chųopskich korze-
niach na katedrach polskich uczelni Ƒwiadczyųa jednak, Ǐe i kariera akademicka byųa 
dostħpna dla synów chųopskich. Wzbogacili oni naukħ polskČ o wartoƑciowy dorobek 
naukowy i przyczynili siħ do ksztaųcenia kilku pokoleŷ prawników. OsiČgniħcie tytuųów 
profesorów byųo nie tylko ich osobistym sukcesem, ale takǏe powodem do dumy dla 
Ƒrodowiska spoųecznego, z którego pochodzili. 

W analizie karier zawodowych synów chųopskich, absolwentów Wydziaųu Prawa Uni-
wersytetu Jagielloŷskiego, nie moǏna pominČđ takǏe przykųadów karier urzħdniczych. 
Kariera urzħdnicza w oczach mieszkaŷców wsi w drugiej poųowie XIX w. i na poczČt-
ku XX stulecia uchodziųa nie tylko za zaszczytnČ, ale takǏe niezwykle oczekiwanČ przez 
Ƒrodowiska wiejskie z kilku powodów. To wųaƑnie mieszkaŷcy wsi doznawali ze strony 
urzħdników najwiħkszych upokorzeŷ. Lħk panowaų nawet przed urzħdnikami najniǏsze-
go szczebla. WƑród mieszkaŷców wsi panowaųo przekonanie, Ǐe urzħdnicy mogČ nie 
tylko pozbawiđ ich reszty majČtku, ich rzekoma omnipotencja moǏe nawet doprowa-
dziđ do osadzenia w areszcie lub utraty zdrowia. StČd posiadanie w rodzinie urzħdnika 
rokowaųo nadziejħ, Ǐe nie tylko obroni ich przed niesprawiedliwym traktowaniem, ale 
takǏe przyjdzie z pomocČ dalszej rodzinie i sČsiadom, a poza tym bħdzie miaų przypųyw 
staųej gotówki w postaci pensji, co uchroni go od niepewnych dochodów z rolnictwa.

Uzyskanie Ƒredniego i wysokiego szczebla w karierze urzħdniczej byųo poczytywane 
na ówczesnej wsi jako przykųad bųyskotliwej wrħcz kariery zawodowej.

W administracji Ƒredniego szczebla Teofi l Biaųy osiČgnČų stanowisko starszego ko-
misarza w Dyrekcji Okrħgu Skarbowego w Sanoku (1904), a Wojciech Batko komisa-
rza skarbowego w starostwie w Zaleszczykach (1911). Stanowiska nadkomisarzy poli-
cji w Krakowie piastowali Adam Banach (1900–1909) i Stanisųaw Kotasek (od 1893), 

12 Wyrok na Uniwersytet Jagielloŷski 6 listopada 1939, red. L. Hajdukiewicz, Kraków 1989, s. 308–
–309.

13 J. Kaliciŷski, Tomasz Lulek, PSB, t. 18, s. 129–130.
14 E. Taylor, TwórczoƑđ prof. Ignacego Czumy w zakresie skarbowoƑci, „Zeszyty Naukowe KUL” 1962 

(wyd. 1964), R. 7, nr 1, s. 98–101.
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a Jan Kasprzyk we Lwowie. Warto teǏ wspomnieđ, Ǐe Andrzej Jasica byų w BoƑni i Her-
cegowinie naczelnikiem powiatu w Glamoē (1915–1916). Bardzo zasųuǏonymi burmi-
strzami byli: Jan Urbaŷski w Sųomnikach, Stanisųaw _mietana w Baligrodzie a Stanisųaw 
Japa w Niepoųomicach.

Naczelnikiem RzČdu Krajowego Ksiħstwa Cieszyŷskiego i pierwszym burmistrzem 
Cieszyna (1922) byų Jan Machejda. TakǏe w administracji rzČdowej znalazųo siħ kilku 
synów chųopskich: Wojciech Chuchla byų kierownikiem Dziaųu Administracyjnego przy 
Prezydium Rady Ministrów (od 1931), Andrzej Nowak Dyrektorem Departamentu 
Ogólnego w Ministerstwie Wyznaŷ Religijnych i OƑwiecenia Publicznego. Jan Urbaŷski 
od listopada 1918 roku byų wiceministrem Poczt i Telegrafów, a w latach 1920–1928 
prezesem Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu. Znany adwokat Józef Putek w latach 
1947–1948 byų ministrem poczt i telegrafów.

Tych kilka przykųadów karier urzħdniczych, czħsto najwyǏszego szczebla, Ƒwiadczyųo 
o uzdolnieniach synów chųopskich i gotowoƑci sųuǏenia swojČ wiedzČ zarówno paŷstwu, 
jak i spoųeczeŷstwu, zwųaszcza w Polsce Odrodzonej.

ReasumujČc rozwaǏania na temat karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu 
Jagielloŷskiego o chųopskim rodowodzie, naleǏy podkreƑliđ, Ǐe wejƑcie do zawodów 
prawniczych jako sħdziów, adwokatów czy notariuszy byųo waǏnym wydarzeniem spo-
ųecznym i zjawiskiem nowym. TakǏe kariery w administracji, zwųaszcza paŷstwowej 
i samorzČdowej, stawaųy siħ dowodem awansu spoųecznego, ale takǏe postħpujČcej 
demokratyzacji. Pokazaųy teǏ wielkČ ofi arnoƑđ i zaangaǏowanie w pracy „nowych in-
teligentów” i dobrze Ƒwiadczyųy o Uniwersytecie Jagielloŷskim, który uksztaųtowaų nie 
tylko intelekt, ale takǏe zaszczepių w nich chħđ do sųuǏby narodowi i paŷstwu. 





Janusz Cisek

Amerykanin w Krakowie. 
Nieznana relacja pos�a Hugh Gibsona z 1919 r.

Peųnienie przez Jubilata obowiČzków prezydenta Krakowa staųo siħ takǏe okazjČ do za-
prezentowania nieznanej, spisanej tuǏ po zakoŷczeniu I wojny Ƒwiatowej, relacji doty-
czČcej królewskiego miasta. Pochodzi ona z diariusza pierwszego posųa Stanów Zjedno-
czonych w Warszawie, Hugh Simmonsa Gibsona (1883–1954), który peųnių swČ misjħ 
w naszym kraju od 1919 do 1924 r. Polityczna dziaųalnoƑđ posųa zostaųa juǏ opisana1, 
wciČǏ jednak brakuje opisu jego aktywnoƑci pozapolitycznej.

A ta byųa wcale niemaųa. Z zachowanej dokumentacji, przechowywanej gųównie 
w Instytucie Hoovera w Kalifornii wynika, Ǐe utrzymywaų on doƑđ Ƒcisųe kontakty z wie-
loma polskimi arystokratycznymi rodzinami, a jego ulubionym miejscem odpoczynku 
po pracy byų Klub MyƑliwski w Warszawie. Z wieloma z poznanych wówczas osób utrzy-
mywaų kontakt przez dųugie lata: z Eustachym SapiehČ (1881–1963), ministrem spraw 
zagranicznych RP w okresie wojny z bolszewikami korespondowaų takǏe i wtedy, gdy ten 
po II wojnie Ƒwiatowej zamieszkaų w Kenii. Alfred Potocki wielokrotnie goƑcių Gibsona 
w Baŷcucie, a po 1945 r. prowadzių z nim oǏywionČ korespondencjħ. Szczególnie cie-
pųe stosunki utrzymywaų z szefem protokoųu dyplomatycznego w MSZ (w latach 1919–
–1928), posųem RP w Rzymie (1928–1932), a w pewnym okresie takǏe kandydatem na 
ambasadora w Waszyngtonie, Stefanem PrzeǍdzieckim (1879–1932) oraz z Ksawerym 
Pusųowskim (1875–1968), pracownikiem tego samego ministerstwa, który ze wzglħdu 

1 R. E. Swerczek, The DiplomaƟ c Career of Hugh Gibson, 1908–1939, mps pracy doktorskiej w Univer-
sity of Iowa, 1972; H. Gibson, A Journal from our LegaƟ on in Belgium, New York 1917; A. Kapisze-
wski, Hugh Gibson and a Controversy Over Polish-Jewish RelaƟ ons AŌ er World War I, A documen-
tary history compiled and introduced by A. Kapiszewski, Kraków 1991; P. C. Galpin, Hugh Gibson, 
1883–1954: Extracts from his LeƩ ers and Anecdotes from his Friends, New York 1956; D. Smith, 
AŌ ermath of War: Bainbridge Colby and Wilsonian Diplomacy, 1920–21, Philadelphia 1970; J. Cisek, 
Poseų Stanów Zjednoczonych Hugh Simmons Gibson o Józefi e Piųsudskim w okresie wojny polsko-
-bolszewickiej 1919–1920, [w:] Naród – Paŷstwo – Europa _rodkowa w XIX i XX wieku. Studia ofi aro-
wane Michaųowi Puųaskiemu w piħđdziesiħciolecie pracy naukowej, red. A. Patek, W. Rojek, Kraków 
2006, s. 137–146; por. raporty Gibsona z Warszawy [w:] J. Cisek, American Reports on the Polish-
-Bolshevik War, 1919–1920, Warszawa 2010.
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na biegųČ znajomoƑđ kilku jħzyków obcych, kierowany byų do odpowiedzialnych misji, 
takich jak np. opieka nad MisjČ AlianckČ w Cieszyŷskiem2. To wųaƑnie Pusųowski okazaų 
siħ przewodnikiem Gibsona po Krakowie póǍnČ jesieniČ 1919 r.

Sam Gibson wyznaczony zostaų do objħcia nowych obowiČzków 16 kwietnia 1919 r., 
do Polski przybyų 28 kwietnia, a listy uwierzytelniajČce zųoǏyų w Belwederze na poczČtku 
maja3. Przed przyjazdem do Polski sųuǏyų na placówkach we Francji, Anglii, a w czasie 
Wielkiej Wojny takǏe w Brukseli, gdzie daų siħ poznađ jako sprawny koordynator pomo-
cy organizowanej przez póǍniejszego prezydenta, Herberta Hoovera, na rzecz zniszczo-
nej Belgii.

Poza wypeųnianiem obowiČzków politycznych, Gibson nie stronių od Ǐycia towarzy-
skiego. Widywano go w siedzibach polskiej arystokracji, a w jego otoczeniu przewijali 
siħ Radziwiųųowie, Potoccy, Tyszkiewicze, Zamoyscy i Woronieccy. O tych wųaƑnie kon-
taktach pisze Gibson w swym diariuszu, który znajduje siħ w instytucie Hoovera w Stan-
fordzie. To tam wųaƑnie, w 70. tomie kolekcji Hugh Gibsona znajduje siħ liczČca 16 stron 
maszynopisu relacja z wizyty w Krakowie 19 i 20 grudnia 1919 r., zatytuųowana SalonkČ 
do Krakowa, piČtek 19 grudnia (On Board the Private Car – Cracow, Friday, Decem-
ber 19, 1919). Zasųuguje ona na udostħpnienie, dokonano jedynie niewielkiego skrótu 
w zapisie z 20 grudnia, który nie dotyczyų tematu niniejszych rozwaǏaŷ; tųumaczenia 
dokonaų autor tego artykuųu4.

19 grudnia, 1919

MijajČcy dzieŷ, jak na dzieŷ roboczy przepeųniony byų interesujČcymi, wrħcz oszaųamia-
jČcymi wraǏeniami i wymaga co najmniej tygodnia, aby je przetrawiđ. PlanowaliƑmy 
dotrzeđ do Krakowa o 8.00, a w istocie przytoczyliƑmy siħ dopiero okoųo 11.00. ByliƑmy 
co prawda ulokowani w oddzielnych przedziaųach i uraczeni przyzwoitym Ƒniadaniem, 
ale pozostali podróǏujČcy stųoczeni byli w przedziaųach aǏ do granic wytrzymaųoƑci, po 
8 do 15 osób w przedziale. Wielu z nich staųo, nie majČc moǏliwoƑci wykonania naj-
mniejszego ruchu. PodróǏ w tych warunkach wymaga niemaųej odwagi. Na dodatek 
spotkaųa nas zadymka ƑnieǏna, nie tak wszakǏe dokuczliwa, aby zakųóciđ naszČ podróǏ.

Pusųowski czekaų na dworcu wyposaǏony w polecenie Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, aby zapewniđ nam miųy pobyt bez Ǐadnych ofi cjalnych obowiČzków. Posia-
daliƑmy do dyspozycji samochody przydzielone ze Sztabu Generalnego5, których silniki 
trajkotaųy po mieƑcie aǏ do póǍnych godzin wieczornych.

Wiele sųyszaųem o piħknie tego miasta, do tego stopnia, Ǐe byųem przygotowany na 
rozczarowanie. SkČdinČd jednak niespodzianka, jaka nas spotkaųa, przerosųa oczekiwa-

2 U. Oeƫ  ngen, Franciszek Ksawery Pusųowski w sųuǏbie wojskowo-dyplomatycznej w latach 1918–
–1924, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego w Krakowie”, Kraków 2005, t. 23, 
s. 103–122.

3 J. Cisek, Poseų Stanów Zjednoczonych Hugh Simmons Gibson…, s. 137–146.
4 Hugh Gibson Papers, box 70, Hoover InsƟ tuƟ on on War and Peace, Stanford University, Stanford, 

zapis z 19 i 20 grudnia 1919 r.
5 Najprawdopodobniej samochody z miejscowego Dowództwa Okrħgu Generalnego w Krakowie.
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nia, a urok miasta wykroczyų daleko poza nasze oczekiwania. SzczħƑliwie juǏ kilka wie-
ków wczeƑniej stolica zostaųa przeniesiona do Warszawy i Kraków nie byų przedmiotem 
„ulepszeŷ”. Pozostaje perųČ Ƒredniowiecza.

Od razu rzuciliƑmy siħ w wir zwiedzania, zaczynajČc od placu katedralnego [Ma-
riackiego – J.C.], do którego dotarliƑmy przez stare mury i umocnienia, nietkniħte 
przez ostatnie trzy do czterech stuleci. W Ƒrodku placu znajdujČ siħ Sukiennice, stara, 
ųadna budowla dųugoƑci okoųo 400 stóp i szerokoƑci 80. Na parterze znajduje siħ coƑ 
w rodzaju pasaǏu handlowego otulonego fi larami, wspierajČcymi sklepienie, na piħtrze 
którego ulokowaųo siħ Muzeum Narodowe. Po jednej stronie placu znajduje siħ koƑcióų 
NajƑwiħtszej Panny Marii, który jak wiħkszoƑđ krakowskich koƑcioųów, zbudowany jest 
z czerwonej cegųy, a swe piħkno zawdziħcza wspaniaųej architekturze i wznoszČcym siħ 
ku niebu wieǏom. I jakkolwiek sČ one na swój sposób imponujČce, to i tak nie przygo-
towujČ widza na niespodziankħ, jakČ stanowi wnħtrze, bħdČce w istocie kwintesencjČ 
Ƒredniowiecza.

Prawie wszystkie witraǏe pochodzČ z epoki i wypeųniajČ wnħtrze przebogatČ kolory-
stykČ. Nawa wykonana zostaųa przez Matejkħ w stylu Fra Angelico, w delikatnych kolo-
rach, które komponujČ siħ ze starymi witraǏami. Oųtarz gųówny ukryty jest za pozųacanČ 
i ornamentowanČ rzeǍbČ. Obok znajdujČ siħ stalle i ųawy z nazwiskami starych kupiec-
kich rodów.

W jednej z kaplic trwaųa wųaƑnie msza, udaųo nam siħ jednak poruszađ po koƑciele, 
nie naruszajČc powagi miejsca. DoųČczyli do nas hrabia Szembek oraz hrabia Tarnow-
ski, który spóǍnių siħ na pociČg6. PomyszkowaliƑmy w otoczeniu koƑcioųa, obejrzeliƑmy 
Praųatówkħ i wiele innych rzeczy, tak jakbyƑmy uczestniczyli w spisie z natury, a nie de-
lektowali siħ piħknem. Nastħpnie wskoczyliƑmy do samochodów i skierowali na Wawel, 
stary zamek królewski poųoǏony na wysokim wzniesieniu w zakolu Wisųy. To tu mieƑci 
siħ kolebka, miejsce, gdzie zaųoǏono Kraków. Wedle legendy miejsce to odkryų Krakus, 
który, aby zasiedliđ wzgórze, musiaų pokonađ smoka. Dziaųo siħ to okoųo roku 700, a wiħc 
zanim Polska przyjħųa chrzeƑcijaŷstwo, co poƑwiadcza, Ǐe Krakus mógųby rywalizowađ 
ze Ƒwiħtym Jerzym.

Zamek jest oszaųamiajČcym miejscem, rozpostartym pomiħdzy obrzeǏem wzgórza, 
zawierajČcym takǏe Katedrħ oraz mnóstwem baraków [sic!], które zostanČ rozebrane, 
jak tylko Polacy znajdČ czas i pieniČdze. W pierwszej kolejnoƑci weszliƑmy do Katedry, 
gdzie znajdujČ siħ szczČtki polskich królów, wiele z grobowców piħknie rzeǍbionych 
w czerwonym marmurze. Pozostaje dla mnie tajemnicČ, w jaki sposób przetrwaųy tych 
kilka stuleci, tym bardziej, Ǐe nawet najbardziej pozbawiony smaku artystycznego ksiČ-
Ǐħ-rabuƑ chħtnie widziaųby u siebie tego rodzaju trofeum. U wejƑcia wiszČ mamucie 
szczČtki, traktowane jako relikwie i otaczane naleǏnym szacunkiem [sic!]. Z Katedry ze-
szliƑmy stromymi schodami do krypty, która kiedyƑ byųa koƑcioųem ulokowanym na po-
ziomie gruntu i konsekrowanym okoųo roku 1100 za czasów Bolesųawa Krzywoustego. 

6 Przypuszczalnie chodzi o Jana Szembeka (1881–1951), posųa w Budapeszcie (1921–1924), Brukseli 
(1924–1927) i Bukareszcie (1927–1932), a nastħpnie wiceministra spraw zagranicznych, oraz Zdzi-
sųawa Tarnowskiego (1862–1937) czųonka Izby Panów we Wiedniu, prezesa Towarzystwa Rolniczego 
w Krakowie, a podczas wojny 1914–1918 czųonka Naczelnego Komitetu Narodowego.
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ZnajdujČ siħ tu stare grobowce wykonane z miedzi i mosiČdzu kryjČce szczČtki KoƑciusz-
ki, Poniatowskiego i Mickiewicza.

WraǏenie artystyczne Katedry jest do pewnego stopnia zakųócone wielkim balda-
chimem, pod którym znajduje siħ duǏa, srebrna trumna, spoczywajČca na kolumnach 
w ksztaųcie anioųów. Grobowiec zawiera szczČtki biskupa, zamordowanego przez po-
rywczego króla, a umiejscowienie grobowca w samym Ƒrodku Katedry miaųo stanowiđ 
memento dla kaǏdego króla przed powtórzeniem podobnego czynu.

MoglibyƑmy spħdziđ w tym wnħtrzu nawet i tydzieŷ, niestety przebiegliƑmy przez 
nie w takim tempie, Ǐe mogliƑmy co najwyǏej zaczepiđ oko na jego licznych skarbach.

Z Katedry udaliƑmy siħ na pokryty kamieniem dziedziniec Wawelu, piħknČ rene-
sansowČ budowlħ, którČ historia potraktowaųa bezlitoƑnie. Stare sklepienia pokryto 
tynkami, podobnie zresztČ jak malowidųa na Ƒcianach, przejƑcia zamurowano cegųČ, 
a caųoƑđ odarto z niegdysiejszego piħkna. Nieopodal kuchni królewskich udaųo siħ pod-
czas [I] wojny odkryđ najstarszy w Krakowie koƑcióų, zbudowany w stylu bizantyjskim, 
z czterema nawami i o szerokoƑci nie wiħkszej niǏ 15 stóp. Miejsce to chrzeƑcijanie wy-
korzystywali jako swój pierwszy dom modlitwy, potem przejħli je poganie i ponownie 
chrzeƑcijanie. Ostatecznie to opuszczone i spalone miejsce daųo plac pod Zamek. Kilku 
zapaleŷców zabiega o restauracjħ Zamku, na szczħƑcie czyniČ to rozwaǏnie i ostroǏnie. 
Udaųo im siħ usunČđ tynk w jednej z piħknych komnat, odkryđ piħkne obelkowanie su-
fi tu i malowidųa na Ƒcianach. MoǏna tu znaleǍđ setki podobnych komnat, które zostanČ 
kiedyƑ udostħpnione i stanowiđ bħdČ wspaniaųy pomnik kultury.

InteresujČce jest to, Ǐe pomieszczenia przygotowane zostaųy do centralnego ogrze-
wania i to na kilka stuleci przed tym, jak Niemcy pobųogosųawili cywilizacjħ tego rodzaju 
udogodnieniem. Stare rury odkryte zostaųy przy pokoju dziecinnym i wysoko w wieǏy, 
z której rozpoƑciera siħ wspaniaųy widok na miasto.

PrzespacerowaliƑmy trochħ dookoųa, wykonaliƑmy nieco fotografi i, wracajČc na 
powrót do miasta, do koƑcioųa BoǏego Ciaųa, kolejnej gotyckiej budowli wykonanej 
w czerwonej cegle. Upiħkszono jČ barokowČ ambonČ i innymi ornamentami dobrze pa-
sujČcymi do wnħtrza. KoƑcióų otoczony jest opuszczonymi zabudowaniami poklasztor-
nymi, a caųoƑđ wtųoczona w ǏydowskČ dzielnicħ. I chociaǏ wciČǏ odprawia siħ tu msze, 
to zarówno koƑcióų, jak i klasztor popadajČ w ruinħ.

Pusųowski nie powstrzymaų siħ przed potwierdzeniem tolerancyjnoƑci Polaków i po-
kazaų nam piħkny renesansowy koƑcióųek, który wpadų w ųapy Ǐydowskiego handlarza 
starociami i zostaų wypeųniony wszelkiego rodzaju Ǐelastwem i temu podobnym Ƒmie-
ciem. Widok ten musi stanowiđ jednČ z najcenniejszych atrakcji Krakowa.

Caųa dzielnica wypeųniona byųa typami �ydów charakterystycznych dla Galicji, z fu-
trzanymi nakryciami gųowy, pieczoųowicie pielħgnowanymi pejsami i caųkowitČ pewnoƑ-
ciČ tego, czego siħ moǏna po nich spodziewađ.

Pusųowski zdecydowaų, Ǐe musimy mieđ juǏ dosyđ i zabraų nas do siebie na lunch. 
Nawet tu, niedaleko ƑlČskich kopalni wħgla, jedynie dwa pokoje byųy w miarħ dobrze 
ogrzane, tak, Ǐe w pųaszczach na sobie zwiedziliƑmy jego rodzinne muzeum. Salon, sųu-
ǏČcy jednoczeƑnie jako biuro, wreszcie jadalnia i kredens wyglČdajČ jak antykwariat 
z mnóstwem skarbów, ale i zwykųego Ƒmiecia. Szembek, Tarnowski i Alfred Potocki przy-



Amerykanin w Krakowie. Nieznana relacja pos�a Hugh Gibsona z 1919 r.

291

szli na lunch, który okazaų siħ nad wyraz krótki. Pokųoniųem siħ takǏe hrabinie Pusųow-
skiej, matce naszego przyjaciela, która liczy 75 lat i jakkolwiek Ƒmiertelnie chora, wydaųa 
mi siħ radosna i peųna werwy.

Po lunchu udaliƑmy siħ pieszo na miasto na drobne zakupy, buszujČc po starych 
sklepach, w których zresztČ nie byųo nic interesujČcego.

O 17.00 udaliƑmy siħ do synagogi, nie tej ortodoksyjnej, ale tej, w której moǏna po-
sųuchađ wspaniaųego chóru. �aųowaųem, Ǐe nie obejrzaųem starej synagogi, zbudowanej 
dla �ydów przez króla Kazimierza Wielkiego i gdzie uczħszczajČ chųopcy w swych futrza-
nych czapach i jedwabnych szalach. PrzekraczajČc bramy ƑwiČtyni nadludzkim wrħcz 
wysiųkiem powstrzymaliƑmy siħ przed odkryciem gųów. Natychmiast skierowano nas 
do frontowej ųawy, co okazaųo siħ kųopotliwe, poniewaǏ bez zbħdnego oglČdania siħ za 
siebie nie mogliƑmy dostrzec, kiedy naleǏy powstađ, ani teǏ kiedy wraz z innymi usiČƑđ. 
Chór skryų siħ za marmurowym przepierzeniem. Bardzo przystojny, ogolony i pozba-
wiony cech Ǐydowskich kantor zaƑpiewaų caųČ kwesƟ ħ bez Ǐadnego akompaniamentu. 
Z boku siedziaų stary rabin, ale jego rola byųa ograniczona, jako Ǐe podczas caųej ceremo-
nii nie wypowiedziaų ani jednego sųowa.

Z synagogi udaliƑmy siħ do paųacu Potockich, gdzie hrabina Zamoyska oczekiwaųa na 
nas z herbatČ. Zgromadzių siħ tam niemaųy tųumek. Niektórych poznaliƑmy juǏ wczeƑ-
niej, wszyscy natomiast unikali zabawiania nas konwersacjČ po tak dųugim zwiedzaniu 
miasta. Na kaǏdy sygnaų Pusųowskiego gotowi byliƑmy wskoczyđ do samochodów.

To nie byų wszakǏe koniec obowiČzków, jako Ǐe rodzice Szembeka zaprosili nas na ko-
lacjħ i nie byųo moǏliwoƑci odrzucenia tego zaproszenia. Tak wiħc o 20.30 wskoczyliƑmy 
do samochodów w celu dopeųnienia tego aktu poƑwiħcenia. Obok nas byų jeszcze jakiƑ 
tuzin goƑci, córeczki Szembeka, hrabina Zamoyska, ksiČǏħ i ksiħǏna Radziwiųų – córka 
arcyksiħcia Karola Stefana, jednČ z tych szczħƑliwych, które wyszųy za Polaka. Pozosta-
ųym mizeria zaglČdaųa do oczu. KsiħǏna wydaųa mi siħ najlepszym kompanem w tym 
gronie, a konwersacja z niČ przyjemniejsza od gawħdy z pozostaųymi. DuǏo mówiliƑmy 
o piħknie Krakowa i jak dobrze byųoby przenieƑđ tu stolicħ, dyskutowaliƑmy o kųopotach 
z zaopatrzeniem w wħgiel i fi nansowej sytuacji Rzeczypospolitej i caųej masie podob-
nych spraw.

Po obiedzie przyszųa kolejna grupa goƑci i musieliƑmy „sųuchađ tej samej pųyty” na 
nowo, dyskutujČc o tym, co poprzednio. W palarni zostaųem otoczony przez rektora 
uniwersytetu, którego nazwiska nie pomnħ, a który byų ministrem do spraw Galicji 
w austriackim gabinecie7.

Zmħczenie Lane’ów8 posųuǏyųo jako wygodne usprawiedliwienie do opuszczenia 
goƑciny jeszcze przed póųnocČ i bez obrazy dla gospodarzy. Gdy juǏ znaleǍliƑmy siħ 
w samochodzie, zaczħliƑmy na nowo dyskusjħ, zamiast udađ siħ do ųóǏek.

7 Byđ moǏe chodzi o Michaųa Bobrzyŷskiego (1849–1935), profesora UJ (od 1877), namiestnika Galicji 
w latach 1908–1913) oraz ministra dla Galicji (1917), który po odzyskaniu niepodlegųoƑci braų udziaų 
w póųofi cjalnych i ofi cjalnych uroczystoƑciach w Krakowie.

8 Prawdopodobnie Arthur Bliss-Lane, przyjaciel Gibsona, radca ambasady Stanów Zjednoczonych 
w Londynie, w tym czasie wraz z maųǏonkČ podróǏowali z Gibsonem.
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[…] w koŷcu udaliƑmy siħ do Muzeum Czartoryskich, które zawiera jednČ z najwspa-
nialszych w Ƒwiecie kolekcji pozostajČcych w prywatnych rħkach. Wiele z tych rzeczy 
znajduje siħ wciČǏ w magazynach, ale i to, co zobaczyliƑmy, mogųoby nas zatrzymađ 
o wiele dųuǏej, aniǏeli pozwalaų na to czas. Nie tylko starzy mistrzowie: wųoscy, holender-
scy, fl amandzcy i francuscy, a i wiele dobrych dzieų wspóųczesnych, kolekcja zbroi, szkųa 
i staroǏytnoƑci wszelkiego rodzaju: jak Wielka [w oryginale _wiħta – J.C.] ChorČgiew 
Rosji zdobyta przez Polaków w Moskwie oraz namiot gųównodowodzČcego wojskami 
tureckimi, zajħty przez jednego z Ǐoųnierzy walczČcych pod Sobieskim, gdy ten przepħ-
dzaų Turków spod Wiednia w 1683 r. PrzeglČdajČc na wyƑcigi owČ kolekcjħ przeszliƑmy 
wreszcie do Muzeum Narodowego, gdzie obejrzeliƑmy prace wspóųczesnych malarzy 
polskich. Niektóre z nich naprawdħ wspaniaųe, inne umknħųy mej wyobraǍni.

_nieǏyųo caųkiem mocno, kiedy przeszliƑmy do uniwersytetu, gdzie zobaczyliƑmy 
dziedziniec starych Jagiellonów, coƑ na ksztaųt okruchu wųoskiego renesansu wtopione-
go w padajČcy Ƒnieg. Potem zostawiųem rodzinħ w hotelu i udaųem siħ z Alfredem Po-
tockim do Klubu na lunch. SpotkaliƑmy tam Szembeka i mųodego Tarnowskiego, który 
sųuǏyų w Waszyngtonie jako ambasador Austrii, kiedy przyszųa katastrofa9.

PowaųħsaliƑmy siħ po zaƑnieǏonym mieƑcie, po czym udaliƑmy siħ na herbatħ do 
hrabiny Raczyŷskiej, ale poniewaǏ wszyscy byliƑmy strasznie zmħczeni, wymówiųem siħ 
absolutnym wyczerpaniem, wreszcie poǏegnaliƑmy Pusųowskiego i znaleǍliƑmy ukoje-
nie we wnħtrzu samochodu.

9 Adam Tarnowski (1867–1946) w latach 1913–1916 poseų Austro-Wħgier w Sofi i, gdzie przyczynių siħ 
do wystČpienia Buųgarii po stronie paŷstw centralnych, w 1917 r. mianowany posųem w Waszyngto-
nie, a po I wojnie w polskiej sųuǏbie zagranicznej, m.in. jako poseų RP w Buųgarii.
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Miasto i muzeum. 
W krÆgu krakowskiej idei muzeum narodowego

Geneza Muzeum Narodowego w Krakowie wiČzana jest zazwyczaj z osobČ prezyden-
ta Józefa Dietla, którego inicjatywy zmierzajČce do powoųania tej instytucji, chođ nie 
zostaųy za jego rzČdów urzeczywistnione, trudne sČ do przecenienia. WƑród licznych 
innych jego zasųug na rzecz Krakowa, ta, obok sfery nauki, szczególnie jest dostrzegana 
i ceniona, bo daųa miastu perspektywħ rozwoju w dziedzinie szczególnie mu przynaleǏ-
nej – w kulturze.

W tamtych czasach, gdy naród polski pozbawiony byų wųasnej paŷstwowoƑci, stwo-
rzenie instytucji dajČcej oparcie kulturze polskiej i jej upowszechnianie miaųo dodat-
kowČ bezcennČ wartoƑđ, byų bowiem Kraków – w dogodnych warunkach autonomii 
galicyjskiej – miejscem pielgrzymstwa narodowego Polaków.

Zanim jednak powstaųo to pierwsze na ziemiach polskich Muzeum Narodowe, 
znacznie wczeƑniej pojawiųa siħ idea utworzenia takiej placówki w Krakowie, i to co 
najmniej parokrotnie.

W okresie oƑwiecenia myƑl o powoųaniu muzeum narodowego przyƑwiecaųa wielu 
Ƒwiatųym politykom. WƑród osób szczególnie rozumiejČcych koniecznoƑđ powstania ta-
kiej instytucji trzeba wymieniđ Stanisųawa Augusta Poniatowskiego. Z inicjatywy tego 
króla, wytrawnego znawcy dzieų sztuki i kolekcjonera, nad urzeczywistnieniem tej idei 
pracowaų Michaų Jerzy Mniszech, czųonek Komisji Edukacji Narodowej, który w 1775 r. 
na ųamach „Zabaw Przyjemnych i PoǏytecznych” opublikowaų projekt utworzenia Mu-
zeum Polskiego, wzorowanego na ufundowanym w 1753 r. Muzeum Brytyjskim. Mia-
ųo ono zatem byđ instytucjČ narodowČ o charakterze racjonalistycznym i utylitarnym, 
z galeriami, gabinetami sztuk piħknych, wyodrħbnionymi dziaųami – dyscyplinami wie-
dzy, bibliotekČ i archiwum. W jedenaƑcie lat po memoriale Michaųa Jerzego Mniszcha 
zostaų ogųoszony projekt inwentaryzacji zabytków historycznych – „Kolekcja staroǏyt-
nych i tegoczasowych osobliwoƑci w kraju i za krajem znajdujČcych siħ, naród polski 
interesujČcych”, pióra ks. Ksawerego Zubowskiego. Do powstania polskiego muzeum 
narodowego doszųoby najpewniej juǏ w XVIII w., gdyby nie katastrofa Rzeczypospoli-
tej, która zostaųa unicestwiona z woli paŷstw oƑciennych. W warunkach utraconego 
paŷstwa, dotkliwych represji politycznych i spoųecznych, idea muzeum narodowego 



Stanis�aw Dziedzic

294

w dotychczasowej formule utraciųa moǏliwoƑđ realizacji, ale potrzeba takiej placówki 
byųa dla narodu polskiego bezsporna. Zyskiwaųa wrħcz na znaczeniu, bo w warunkach 
niewoli jego funkcje podlegaųy pogųħbieniu i nowym, dodatkowym, odczytaniom oraz 
interpretacjom. Z oczywistych powodów juǏ nie Warszawa, przez prawie dwa wieki 
peųniČca funkcjħ miasta rezydencjonalnego królów polskich i gųównego oƑrodka poli-
tycznego (mimo formalnej stoųecznoƑci Krakowa), miaųa w tym wzglħdzie odegrađ za-
sadniczČ rolħ.

W porozbiorowej sytuacji oczy wielu Polaków w sposób naturalny zwróciųy siħ na 
Kraków, wprawdzie ogoųocony dotkliwie przez wojska obce, ale wciČǏ postrzegany 
– nie bezzasadnie – jako rzeczywisty i naturalny narodowy skarbiec, swoiƑcie pojħte 
muzeum narodu. Coraz powszechniej przeǏywano fascynacjħ zabytkami dawnej, moc-
no podupadųej natenczas, dawnej stolicy i zgromadzonymi w jej koƑcioųach i paųacach 
pamiČtkami przeszųoƑci, tu wielu Polaków doznawaųo duchowego odrodzenia. StČd teǏ 
zasadniczo od poczČtku krakowska idea muzeum narodowego miaųa bardziej globalny 
wymiar, wykraczajČcy poza ramy instytucjonalne. Miasto natenczas obwarowane jesz-
cze koronkČ starodawnych murów obronnych, urozmaiconych kilkudziesiħcioma wie-
Ǐami i siedmioma bramami, z pysznymi zabytkami stworzonymi rħkami tak przednich 
mistrzów, zalecaųo siħ przymiotami, które z czasem pozwolČ Józefowi Ignacemu Kra-
szewskiemu nazwađ Kraków „relikwiarzem na piersiach Polski”. Instytucjonalna formu-
ųa, pojmowana skČdinČd szeroko, nie byųa tu w opozycji do koncepcji miasta – muzeum. 
Owszem, obie tworzyđ tu miaųy nowČ jakoƑđ.

Daų wyraz tak pojħtej idei, chođ w znaczeniu z koniecznoƑci wħǏszym, biskup Józef 
Olechowski, sufragan krakowski, kiedy oprowadzajČc w 1787 r. po katedrze Stanisųawa 
Augusta Poniatowskiego, stwierdzių:

Tyle ta bazylika ma zwiČzku z dziejami narodu polskiego, tyle z epokami pomyƑlnoƑci 
i róǏnych przypadków tej monarchii, iǏ gdyby Ǐadnej nie byųo pisanej historii krajów polskich, 
Ƒciany i mury jej w wiħkszej czħƑci poznađ by jČ daųy1.

Podobne przeƑwiadczenie coraz powszechniej odnoszono nie tylko do krakowskiej 
katedry, ale i caųego Krakowa. Ideħ stworzenia muzeum po utracie niepodlegųoƑci pod-
jħųa ksiħǏna Izabela Czartoryska, wspierana zarówno przez swojČ rodzinħ, jak teǏ inne 
osoby, widzČce w niej twórczyniħ pierwszego polskiego muzeum narodowego. W odbu-
dowanych przez Izabelħ CzartoryskČ Puųawach, do których ksiħǏna powróciųa w 1796 r., 
powstaųy z jej inicjatywy dwa obiekty muzealne: _wiČtynia Sybilli oraz Dom Gotycki.

Z niezmiernČ inteligencjČ i intuicjČ rozwiČzywaųa podstawowe zagadnienia muzealnictwa, 
architektury, zabezpieczenia zbiorów, oƑwietlenia, klimatyzacji, ekspozycji, katalogowania, 
oprowadzania i objaƑniania, kolejno w dwóch odrħbnych obiektach muzealnych, w _wiČty-
ni Sybilli i w Domu Gotyckim. ZwaǏyđ trzeba, Ǐe nie miaųa Ǐadnych bezpoƑrednich wzorów 
krajowych. Powstaųo muzeum zupeųnie wyjČtkowego charakteru, wielkiej skali, zawierajČce 
tysiČce zabytków, nasycone swoistymi treƑciami2.

1 Cyt. za: M. RoǏek, Wawel i Skaųka. Panteony polskie, Wrocųaw–Warszawa–Kraków 1995, s. 5.
2 Z. �ygulski jun., Puųawy, [w:] Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, red. Z. �ygulski jun., Kraków 

1998, s. 20.



Miasto i muzeum. W krÆgu krakowskiej idei muzeum narodowego

295

Inauguracja tego pierwszego na ziemiach polskich muzeum, otwartego dla spoųe-
czeŷstwa, nastČpiųa w 1801 r. O ile _wiČtynia Sybilli, zwana pierwotnie _wiČtyniČ Pa-
miħci, byųa pomyƑlana jako panteon sųawy wojennej Polaków, o tyle otwarty osiem lat 
póǍniej Dom Gotycki byų zasadniczo muzeum pamiČtek, czħsto sentymentalnych oraz 
arcydzieų sztuki Ƒwiatowej. KsiČǏħ Adam Kazimierz Czartoryski, maųǏonek Izabeli, prze-
niósų do Puųaw z warszawskiego Paųacu Bųħkitnego ksiħgozbiór, tworzČc bibliotekħ, za-
wierajČcČ obok druków i rycin, takǏe cenne archiwalia zwiČzane z historiČ Polski.

W _wiČtyni Sybilli, zbudowanej pod kierunkiem Piotra Aignera, w oparciu o anty-
czny wzorzec – antycznČ ƑwiČtyniħ z Tivoli k. Rzymu, wƑród licznych trofeów i innych 
pamiČtek zwiČzanych z dziejami orħǏa polskiego, ustawiona byųa Szkatuųa Królewska.

Szkatuųa Królewska byųa _wiČtyni oųtarzem, a jednoczeƑnie jakby namiastkČ skarbca ko-
ronnego. Zarówno jej walor obiektywny, z uwagi na zawartoƑđ wielu przedmiotów wykona-
nych artystycznie z drogocennych materiaųów, jak emocjonalnych, ze wzglħdu na doniosųoƑđ 
pamiČtek historycznych, byų najwyǏszego stopnia. W grħ wchodziųo kilkadziesiČt obiektów, 
m.in. drobne relikwie wyjħte z wawelskich trumien, klejnoty królewskie: ųaŷcuchy, zawiesze-
nia, medaliony, pierƑcienie i sygnety, i insygnia orderowe, miniatury królewskie i ksiČǏeczki do 
naboǏeŷstwa, krzyǏe zųote i srebrne, obrazki Ƒwiħtych, fragmenty szat, koronki, zegarki, guzy 
i naczynia z drogocennych tworzyw3.

KsiħǏna Izabela uznawaųa Szkatuųħ KrólewskČ za serce kolekcji narodowych pamiČtek 
o symbolice skarbca koronnego. Sprawowaųa osobisty nadzór nad niČ i jej pomnaǏanČ 
z czasem zawartoƑciČ, a w 1831 r., podczas ewakuacji muzeum do Sieniawy, osobiƑcie 
jČ tam przewiozųa. Przechowywana nastħpnie w paryskim Hotelu Lambert, w 1876 r. 
przywieziona zostaųa do Krakowa wraz z innymi zbiorami Czartoryskich.

Zdecydowana wiħkszoƑđ zgromadzonych na trzech kondygnacjach _wiČtyni Sybilli 
zbiorów przechowywana byųa w specjalnie zaprojektowanych szafach i okazjonalnie 
udostħpniana do oglČdania.

W Domu Gotyckim, wzniesionym w latach 1773–1774, rozbudowanym w stylu 
eklektycznym na cele muzealne takǏe przez Piotra Aignera, znalazųy siħ zarówno pa-
miČtki i dzieųa sztuki europejskiej, w tym cenne znaleziska archeologiczne, relikwie 
sųawnych ludzi, jak i pamiČtki rodzime zwiČzane z dziejami i kulturČ polskČ. PrawdziwČ 
ozdobČ Domu Gotyckiego byųy trzy obrazy sųawnych w Ƒwiecie artystów: „Dama z gro-
nostajem” Leonarda da Vinci, „Krajobraz z miųosiernym Samarytaninem” Rembrand-
ta oraz „Portret mųodzieŷca” Rafaela SanƟ , z których dwa pierwsze uznawane sČ po-
wszechnie i dziƑ za perųħ w koronie zbiorów Czartoryskich, trzeci, nie mniej sųawny, nie 
zostaų odnaleziony po grabieǏy dokonanej przez hitlerowskich okupantów. Arcydzieųo 
Leonarda zakupių w 1800 r. Adam Jerzy Czartoryski we Wųoszech i podarowaų matce, 
ksiħǏnej Izabeli, obraz Rembrandta nabyų w 1774 r. na aukcji w ParyǏu Jan Piotr Nor-
blin i w tym samym roku obraz przewieziony zostaų do Polski, zaƑ „Portret mųodzieŷca” 
zakupiony zostaų w Wenecji przez Adama Jerzego i Konstantego Czartoryskich, którzy 
ofi arowali go do Domu Gotyckiego. Wszystkie trzy obrazy zagrabili Niemcy podczas 
II wojny Ƒwiatowej, ale tylko dwa pierwsze, jak wspomniano wyǏej, udaųo siħ odnaleǍđ 
i rewindykowađ.

3 Ibidem, s. 32.
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Dzieųo Izabeli Czartoryskiej i jej nastħpców wspomagali liczni Polacy i cudzoziem-
cy, postrzegajČc ich poczynania w kategoriach publicznej sųuǏby i patriotycznej po-
winnoƑci.

Zanim Rzeczypospolita ostatecznie straciųa niepodlegųoƑđ, Stanisųaw August Ponia-
towski w obawie przed dalszymi aktami przemocy ze strony paŷstw oƑciennych, zlecių 
Tadeuszowi Czackiemu opiekħ nad róǏnego rodzaju dokumentami archiwum koronne-
go, przechowywanego na Wawelu. Czacki dokonaų w tym czasie nadto otwarcia i zba-
dania niektórych grobów królewskich w wawelskich kryptach katedralnych, wyjmujČc 
z nich pamiČtki funeralne. Za zgodČ cesarza austriackiego uzyskaų moǏliwoƑđ wywie-
zienia takǏe innych cennych narodowych relikwii, których, jako nieprzedstawiajČcych 
wiħkszej wartoƑci materialnej, nie zagrabili Prusacy, ani, po ich ustČpieniu z Krakowa, 
Austriacy. W tenǏe sposób zdoųaų pozyskađ m.in. przechowywane przez kilka wieków 
w skarbcu koronnym na Wawelu sųynne dwa nagie miecze krzyǏackie, wrħczone 
Jagielle przed bitwČ grunwaldzkČ. Nie zaprzestaų Czacki podobnych praktyk i poszuki-
waŷ i w nastħpnych latach, w warunkach juǏ porozbiorowych, w róǏnych miejscowoƑ-
ciach zwiČzanych z wielkimi Polakami.

Czacki w pewnym sensie konkurowaų z ksiħǏnČ IzabelČ CzartoryskČ w jej zamyƑle 
ufundowania polskiego muzeum narodowego. Szybko wszakǏe miħdzy nimi doszųo do 
porozumienia, bo doskonale wiedziaų, Ǐe moǏliwoƑci Czartoryskich w gromadzeniu dzieų 
sztuki najwyǏszej klasy i pamiČtek historycznych, w tym takǏe królewskich, byųy niepo-
równywalnie wiħksze niǏ jego, zrozumiaų teǏ wyǏszoƑđ koncepcji puųawskiej – zdecydo-
waų zatem o przekazaniu swoich zbiorów ksiħǏnej Izabeli dla muzeum narodowego. Nie 
byų to ze strony Czackiego dar wobec ksiħǏnej, ale dla narodu pozbawionego ojczyzny, 
dla którego tak pojħte muzeum pamiČtek przeszųoƑci miaųo sųuǏyđ przyszųoƑci. W piħđ 
lat po Ƒmierci Czackiego, w 1818 r. do Puųaw trafi ųa takǏe sųynna Biblioteka Porycka, 
zawierajČca cenny ksiħgozbiór, niezwykųej rangi archiwa i inne materiaųy historyczne, 
w tym tzw. Teki Naruszewicza.

TrudnČ do przecenienia rolħ w dziele tak pojħtego muzeum, powiČzanego z czynnym 
kultywowaniem narodowych tradycji, odegraų biskup krakowski Jan Paweų Woronicz, 
poeta, twórca preromantycznego mesjanizmu polskiego. Kiedy w 1816 r. obejmowaų 
katedrħ wawelskČ, z okazji uroczystego ingresu, Jacek Mieroszewski powiedziaų m.in. 
„Ojczyzna spodziewa siħ po tobie, Minerwy czcicielu, iǏ _wiČtyniħ Sybilli wzniesiesz na 
Wawelu”4. I Woronicz misjħ zawartČ w tym apelu podjČų, bo potrzebħ takČ widziaų, ale 
z koniecznoƑci nie na Wawelu, lecz w pobliskim paųacu biskupim i w swoim dziaųaniu 
publicznym. Najpierw, w 1817 r. otworzyų wawelskČ kryptħ katedralnČ dla szczČtków 
ksiħcia Józefa Poniatowskiego, a w 1818 – tħ samČ romaŷskČ kryptħ Ƒw. Leonarda – dla 
Tadeusza KoƑciuszki. Pogrzebom tym towarzyszyųy tųumy Polaków z róǏnych ziem pol-
skich, ze wszystkich trzech zaborów, oraz nieomal królewski ceremoniaų. Podczas tych 
obu zgotowanych z niemaųČ okazaųoƑciČ uroczystoƑci, pamiħtne kazanie wygųosių biskup 
Jan Paweų Woronicz.

4 Cyt. za: J. MaƑlanka, Sųowiaŷskie mity historyczne w literaturze polskiego oƑwiecenia, Wrocųaw–Kra-
ków 1969, s. 5.
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Rangħ Krakowa, mimo wszelkich dotkliwych ograniczeŷ, podnosiųy wiħksze niǏ na 
pozostaųych ziemiach polskich realne swobody, tu wųaƑnie funkcjonowaųo od 1815 r. 
Towarzystwo Naukowe Krakowskie (w 1872 r. przeksztaųcone w Akademiħ Umiejħtno-
Ƒci), a od 1818 r. – Szkoųa Sztuk Piħknych. WielkČ manifestacjČ narodowČ byųo sypanie 
w latach 1820–1823 kopca KoƑciuszki, postawienie pierwszego na ziemiach polskich 
pomnika Mikoųajowi Kopernikowi w kolegiacie uniwersyteckiej Ƒw. Anny (1821) czy 
ozdobienie auli Collegium Maius obrazami Michaųa Stachowicza, przedstawiajČcymi 
dzieje Uniwersytetu Jagielloŷskiego.

Jan Paweų Woronicz, gdy na przeųomie XVIII i XIX stulecia byų proboszczem w Kazi-
mierzu Dolnym, jeǍdzių czħsto do pobliskich Puųaw, aby tam podziwiađ narodowe pa-
miČtki, poznađ Ƒrodowisko literackie Puųaw, do których zjeǏdǏali najprzedniejsi artyƑci 
tamtych czasów – czasów trudnych wyzwaŷ, w których obok literatury rokokowo-sen-
tymentalnej i klasycystycznej, rodziųy siħ zrħby romantycznych tħsknot i historiozofi i, 
niosČcych moc wytrwania. W Kazimierzu Dolnym i Puųawach rodziųy siħ wersy poematu 
historiozofi cznego Jana Pawųa Woronicza, _wiČtynia Sybilli. ZbieǏnoƑđ tytuųu poematu 
Woronicza z muzeum stworzonym przez ksiħǏnħ Izabelħ nie mogųa byđ przypadkowa, 
wųaƑnie wtedy uformowaųy siħ zasadnicze zrħby historiozofi i Woronicza.

Zafascynowany poczynaniami Izabeli Czartoryskiej, ks. Jan Paweų Woronicz jako 
proboszcz w podwarszawskim Powsinie podjČų dzieųo gromadzenia pamiČtek historycz-
nych, którymi przyozdabiaų wnħtrza tamtejszej plebanii. Powsin staų siħ najwyraǍniej 
poczČtkiem nowego myƑlenia historycznego i artystycznego Woronicza, które w kilka 
lat póǍniej zaowocowaųo w Krakowie urzČdzeniem reprezentacyjnych wnħtrz tamtej-
szego paųacu biskupiego.

Nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe koncepcje muzealnicze i patriotyczny zapaų ksiħǏnej Izabeli mia-
ųy silny wpųyw na wizje i na koncepcjħ ideowČ Woronicza, który juǏ jako biskup krakowski 
opracowaų wystrój artystyczny swej rezydencji. Nie zapominajmy równieǏ, iǏ caųy tok prac 
nad wystrojem wnħtrza paųacu biskupiego pozostawaų pod „Ƒcisųym nadzorem” Puųaw. Sama 
ksiħǏna Izabela i jej wspóųpracownicy (Czacki) przyjeǏdǏali czħsto do Krakowa, a kaǏdy nowy 
etap prac nad wystrojem paųacu biskupiego byų dyskutowany i komentowany w Puųawach5.

Dowodem akceptacji jego koncepcji wystroju paųacu biskupiego byųo podarowanie 
przez ksiħǏnħ partykuųy szczČtków Bolesųawa Chrobrego, które biskup umieƑcių w Gabi-
necie Historycznym. Ale podobieŷstwa idei nie przeszkodziųy biskupowi Woroniczowi 
wprowadzađ zasadniczo odmienny ksztaųt artystyczny. Dotyczyų on gųównie wystroju 
malarskiego. W przeciwieŷstwie bowiem do _wiČtyni Sybilli, pozbawionej malowideų 
Ƒciennych, pomieszczenia I piħtra paųacu biskupiego zyskaųy bogatČ oprawħ malarskČ 
i grafi cznČ. Woronicz uznawaų, Ǐe gustownie polichromowane Ƒciany z obrazami przed-
stawiajČcymi waǏne wydarzenia historyczne i portretami zasųuǏonych Polaków, bħdČ 
mocniej przemawiađ do szerokiej publicznoƑci niǏ pukle wųosów, pojemniki z ziemiČ 
z waǏnych pobojowisk czy przedmioty osobiste osób zwiČzanych z historiČ Polski i wy-
darzeŷ porozbiorowych, w tym takǏe z okresu ponapoleoŷskiego. W istocie: spoųeczne 

5 J. A. Nowobilski, Mecenat artystyczny biskupa Jana Pawųa Woronicza w Krakowie, Kraków 2002, 
s. 87.
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oddziaųywanie Gabinetu Historycznego byųo znaczne. Biskup Woronicz do kontynua-
cji rozpoczħtych juǏ wczeƑniej prac remontowo-budowlanych zaangaǏowaų znanego 
architekta Szczepana Humberta, a do dekoracji wnħtrza rezydencji biskupiej, malarzy: 
Michaųa Stachowicza i Józefa Peszkħ oraz rzeǍbiarza Daniela Gramayzera. Koncepcja 
ikonografi czna pomieszczeŷ reprezentacyjnych byųa – jak siħ wydaje – dzieųem same-
go biskupa, ale konsultowaų siħ w tym wzglħdzie zapewne z ksiħǏnČ IzabelČ Czartory-
skČ i Tadeuszem Czackim, pomocČ sųuǏyų mu teǏ zapewne Michaų Stachowicz, twórca 
znanych obrazów o tematyce historycznej. Wystrój 10 pomieszczeŷ reprezentacyjnych 
I piħtra paųacu biskupiego w ukųadzie dwutraktowym, miaų swojČ ideowČ i historycz-
nČ dramaturgiħ, w której najwiħksze znaczenie przypisane byųo samemu Gabineto-
wi Historycznemu, ostatniemu, naroǏnemu pomieszczeniu, podzielonemu na dwie 
czħƑci kolumnami utrzymanymi w porzČdku joŷskim. Z jego okien otwieraų siħ widok 
na Wawel i ƑwieǏo zaųoǏone Planty. Niestety, straszliwy poǏar Krakowa w 1850 r., któ-
ry nie oszczħdzių takǏe paųacu biskupiego, w znacznej mierze zniszczyų wielkie dzieųo 
Woronicza.

JuǏ podczas powstania listopadowego zagroǏony zostaų byt i integralnoƑđ puųaw-
skich zbiorów XX Czartoryskich. Kiedy Puųawy znalazųy siħ na linii frontu, ksiħǏna Izabela 
z pomocČ oddanych ludzi zdoųaųa wywieǍđ zbiory i ukryđ w paųacach i klasztorach Kró-
lestwa Polskiego i Galicji. Nie obyųo siħ bez strat, bowiem czħƑđ zbiorów wpadųa w rħce 
Rosjan. Syn ksiħǏnej, Adam Jerzy, jako prezes RzČdu Narodowego skazany zostaų zaocz-
nie przez Rosjan na Ƒmierđ, udaų siħ wiħc na emigracjħ i osiadų w ParyǏu. Zanim podjČų 
nieųatwe dzieųo ewakuacji zbiorów do ParyǏa (gdzie osiadų w Hotelu Lambert), chronili 
je, jako wielkie dobro narodowe, ludzie róǏnych stanów, z niemaųym poƑwiħceniem 
i determinacjČ.

ZresztČ historia nie zapisaųa tu wszystkich nazwisk. Gdy z pola ustħpujČ ludzie wielcy, 
wtedy sprawħ w swe rħce biorČ bezimienni przedstawiciele narodu. W przypadku muzeum 
puųawskiego ten fakt miaų gųħboki wymiar i byų najoczywistszym dowodem jego narodowej 
przynaleǏnoƑci […] wiele lat upųynħųo, zanim zbiory zostaųy scalone i wzbogacone najpierw po 
czħƑci w paryskim Hotelu Lambert, w koŷcu od 1876 r. w caųoƑci w Krakowie, by znów sųuǏyđ 
narodowi zawsze oǏywione ideČ, która narodziųa siħ w Puųawach6.

Przywieziona do ParyǏa znaczna czħƑđ puųawskich zbiorów byųa systematycznie 
rozszerzana o nowe nabytki, bowiem dzieci Adama Jerzego, Wųadysųaw Czartoryski 
i Izabela z Czartoryskich Dziaųyŷska, kontynuowali dzieųo zapoczČtkowane przez bab-
kħ, prowadzČc na emigracji szerokČ dziaųalnoƑđ kolekcjonerskČ. Wzbogacali je równieǏ 
o zbiory obce – m.in. egipskie, greckie, rzymskie, etruskie, a takǏe wųoskie, niderlandz-
kie i niemieckie.

Byųy one z wielkimi sukcesami udostħpniane na publicznych wystawach w ParyǏu, 
sam zaƑ ksiČǏħ Wųadysųaw Czartoryski, dČǏČc do wypeųniania testamentu babki, czynių 
starania, by oddađ te zbiory w sųuǏbħ narodowi polskiemu i udostħpniđ je do zwiedza-
nia w Hotelu Lambert.

6 Z. �ygulski jun., Puųawy…, s. 80.
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Odwiedzanie galerii staųo siħ […] modnym zajħciem wyǏszych sfer. Jak siħ dowiaduje-
my z przewodnika po ParyǏu opublikowanego w 1867 r., Hotel Lambert bywaų otwarty dla 
publicznoƑci. Zbiory Czartoryskich stanħųy w pierwszym rzħdzie obok póų tuzina najcenniej-
szych kolekcji prywatnych w ParyǏu. Jednak w wymienionym przewodniku zamieszczono 
uwagħ, Ǐe dostħp do tych kolekcji wymaga rekomendacji osób zaufanych lub innego rodzaju 
polecenia7.

Taka formuųa w warunkach paryskich stwarzaųa ograniczony dostħp narodu pol-
skiego do tych zbiorów. Przewiezienie ich na ziemie polskie w celu urzeczywistnienia 
idei ksiħǏnej Izabeli, byųo wiħc tylko kwesƟ Č czasu i dogodnych warunków politycz-
nych. Zabór austriacki – Galicja, z otrzymanČ wųaƑnie autonomiČ, stwarzaųa warun-
ki umoǏliwiajČce realizacjħ tej idei. SpoƑród dwóch gųównych oƑrodków – Krakowa 
i stolicy Galicji, Lwowa – wybór nie nastrħczaų wČtpliwoƑci. WielkoƑđ Lwowa i jego sta-
tus stoųecznoƑci regionalnej ustħpowaųy pozycji Krakowa, który w warunkach niewoli 
byų niekwesƟ onowanČ stolicČ duchowČ Polaków, celem rozwijajČcego siħ na szerokČ 
skalħ pČtnictwa narodowego. Decyzjħ ksiħcia Wųadysųawa Czartoryskiego o przenie-
sieniu zbiorów do Krakowa przyspieszyųa wojna prusko-francuska. Na skutek klħski 
Francji w tej wojnie, ParyǏ znalazų siħ w niebezpieczeŷstwie. Czartoryscy ,wyjeǏdǏajČc 
do Londynu zdoųali wywieǍđ ze sobČ jedynie szczególnie cenne precjoza, a trzon ko-
lekcji ulokowano w przestronnych piwnicach Hotelu Lambert. Podczas walk ulicznych 
w 1871 r., toczonych pomiħdzy oddziaųami Komuny Paryskiej a wojskiem rzČdowym, 
Hotel byų wielokrotnie atakowany i niszczony. Wprawdzie gmach i czħƑđ mebli pod-
czas walk ucierpiaųy, ale zbiory szczħƑliwie ocalaųy. W tej sytuacji ksiČǏħ Wųadysųaw po 
powrocie z Londynu podjČų decyzjħ o rychųym przeniesieniu kolekcji do Krakowa. Do 
wysyųki zbiorów przystČpiono juǏ w 1872 r., ale obiekty archiwalne, od których rozpo-
czħto wysyųkħ, skierowane zostaųy tymczasowo do Kórnika.

W 1874 r. Wųadysųaw Czartoryski ostatecznie porozumiaų siħ z RadČ Miasta Krakowa, 
która na zbiory przekazaųa miejski Arsenaų, nadbudowany w 1860 r. w stylu neoromaŷ-
skim oraz czħƑđ Ƒredniowiecznych murów obronnych z dwiema basztami – StolarskČ 
i CiesielskČ. W dwa lata póǍniej caųa biblioteka, zųoǏona z czħƑci paryskiej, kórnickiej 
i sieniawskiej, znalazųa siħ w Krakowie. WųaƑnie do tych pomieszczeŷ przeniesiono 
poczČtkowo zbiory biblioteczne i archiwalne. KsiČǏħ odkupių teǏ od wųadz austriackich 
przylegajČcy do murów miejskich tzw. klasztorek popijarski, zbudowany z XVIII w., 
a póǍniej Czartoryscy zakupili dodatkowo trzy kamienice przy ul. Pijarskiej i Ƒw. Jana, 
które po przebudowie, dokonanej przez polskich i francuskich architektów, stworzyųy 
jednolity kompleks paųacowo-muzealny, utrzymany w stylu historyzmu. Otwarte dla 
publicznoƑci muzeum otoczone byųo opiekČ wųadz miejskich, a od 1897 r. utrzymywane 
z dochodów ordynacji sieniawskiej.

Kiedy na poczČtku grudnia 1876 r. otwierano dla publicznoƑci pierwsze sale Mu-
zeum KsiČǏČt Czartoryskich, czħƑđ zbiorów znajdowaųa siħ jeszcze w ParyǏu, czħƑđ byųa 
wciČǏ w rozproszeniu. KsiČǏħ Wųadysųaw, widzČc koniecznoƑđ moǏliwie rychųego scale-
nia zbiorów, stwierdzių wrħcz:

7 A. Zamoyski, ParyǏ, [w:] Muzeum Czartoryskich…, s. 107.
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Niejeden numer puųawski, niejeden antyk tuųa siħ jeszcze po obcych terenach. Nie trađ-
my nadziei, sČdzČc po tym, coƑmy juǏ doƑwiadczyli, Ǐe i z nich niejedno wróci moǏe pod dach 
wųaƑciwy8.

ZnacznČ czħƑđ rozproszonych obiektów udaųo siħ w istocie odzyskađ i scaliđ pod 
„dachem wųaƑciwym” – w Krakowie. Nie wiħcej niǏ 10% oryginalnych zbiorów puųaw-
skich przepadųa jednak na zawsze. KsiČǏħ Wųadysųaw mieszkaų gųównie w ParyǏu, ale 
czħsto przyjeǏdǏaų do Krakowa i Sieniawy (która w nowych warunkach politycznych sta-
ųa siħ oƑrodkiem dóbr rodzinnych), troskliwie doglČdajČc dzieųa rozbudowy i adaptacji 
obiektów muzealnych. Nie zrezygnowaų teǏ z powiħkszania zbiorów. Od 1859 r. staųym 
agentem ksiħcia ds. nabywania w kraju eksponatów muzealnych byų znany krakowski 
archeolog i historyk sztuki, Józef Bepkowski, z czasem dyrektor Biblioteki i Muzeum Czar-
toryskich. Ten ogromnie zasųuǏony dla Krakowa i kreowania nowoczesnego wizerunku 
miasta w kontekƑcie jego duchowej stoųecznoƑci, uczony, odegraų trudnČ do przecenie-
nia rolħ w tworzeniu zespolonych placówek muzealnych – jako rzeczywistego muzeum 
narodowego. Zanim Bepkowski osiČgnČų najbardziej zaszczytnČ godnoƑđ w strukturach 
organizacyjnych nauki polskiej – funkcjħ rektora Uniwersytetu Jagielloŷskiego (1885), 
zdoųaų siħ wielce zasųuǏyđ w zakresie dokumentowania zabytków, popularyzacji wiedzy 
o „staroǏytnoƑciach” polskich. W 1876 r. mianowany teǏ zostaų rzČdowym konserwa-
torem zabytków sztuki dla Krakowa Galicji Zachodniej. Wybór jego osoby przez ksiħcia 
Wųadysųawa i zlecenie mu tak waǏnej misji byųo konsekwencjČ zamiarów przewiezienia 
zbiorów XX. Czartoryskich do Krakowa. Warto dodađ, Ǐe z osobČ Józefa Bepkowskiego, 
jego badaniami naukowymi i gromadzeniem obiektów muzealnych z zakresu archeolo-
gii i sztuki, wiČǏe takǏe swoje poczČtki krakowskie Muzeum Archeologiczne, najstarsze 
na ziemiach polskich, poczČtkowo zwiČzane z AkademiČ UmiejħtnoƑci, a z czasem sa-
modzielne muzeum. Józef Bepkowski czynnie uczestniczyų w dziele odnawiania nagrob-
ków królewskich w katedrze wawelskiej i w zespole ds. restauracji Sukiennic. To wųaƑnie 
pomieszczenia Sukiennic, na piħtrze, przewidziano na potrzeby Muzeum Narodowego, 
on takǏe zainicjowaų stworzenie na Skaųce Panteonu ZasųuǏonych, jako miejsca pochów-
ku wybitnych Polaków, nekropolii o charakterze ogólnonarodowym.

JeǏeli udziaų Tadeusza Czackiego byų doniosųy dla powstania Muzeum i Biblioteki Puųaw-
skiej, to muzeum krakowskie zawdziħcza zapobiegliwoƑci Bepkowskiego gromadzenie pod 
jednym dachem zbiorów rozproszonych po konfi skacie Puųaw i dalsze ich pomnaǏanie9.

KsiČǏħ Wųadysųaw co najmniej podwoių spuƑciznħ muzealnČ Izabeli Czartoryskiej, 
podzielių jČ na dwa dziaųy, nadajČc Bibliotece i Muzeum charakter wųaƑciwy placówkom 
kultury i nauki. On sam chħtnie nazywaų je „zakųadem naukowym”. ZabiegajČc usilnie 
o peųnČ integracjħ zasobów muzealnych i archiwalnych, w paru przypadkach zdecydo-
waų siħ zwróciđ na pierwotne miejsce przedmioty pozyskane przez swojČ babkħ, czasem 
w sposób i wówczas, i wspóųczeƑnie, budzČcy co najmniej wČtpliwoƑci, chođ z intencja-
mi naówczas przez elity akceptowalnymi.

8 Ibidem, s. 121.
9 M. Rostworowski, Muzeum Czartoryskich – Kraków, [w:] Muzeum Czartoryskich…, s. 156.
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„Zakųad Naukowy XX. Czartoryskich” w Krakowie staų siħ placówkČ o nowym, od-
mienionym charakterze, odchodzČc od romantycznej koncepcji gabinetów osobliwoƑci 
i miejsca delektacji artystycznej, chođ siħ jej nie wyzbyų, ale zmierzaų w kierunku usyste-
matyzowanej merytorycznie i celowoƑciowo strukturze ekspozycyjnej.

Ten ksztaųt muzeum stworzony przez Wųadysųawa Czartoryskiego, sfi nalizowany za 
dyrekcji Mariana Sokoųowskiego okoųo 1900 r., a skorygowany nieznacznie przez Ste-
fana Komornickiego, przetrwaų aǏ do 1950 r., zasadniczego dla statusu krakowskiej 
placówki.

Na utrzymanie Muzeum i Biblioteki Czartoryskich przeznaczone byųy dochody 
z utworzonej ordynacji sieniawskiej Czartoryskich. NiezaleǏnie od cennej decyzji rodzi-
ny Czartoryskich o przeniesieniu do Krakowa zbiorów – „narodowych pamiČtek”, juǏ 
wczeƑniej pojawiųy siħ plany stworzenia w mieƑcie – Ǐywym muzeum, placówki o cha-
rakterze narodowym. Prezydent Krakowa, Józef Dietl, obok licznych inwestycji zwiČza-
nych z infrastrukturČ miejskČ i stanem sanitarnym, które miaųy sųuǏyđ rozwojowi go-
spodarczemu miasta i jego wizerunkowi, byų takǏe gorČcym rzecznikiem systemowego 
upiħkszania Krakowa, m.in. przez wzniesienie pomników Kazimierza Wielkiego, Miko-
ųaja Kopernika i Tadeusza KoƑciuszki, a w Sukiennicach, przedstawiajČcych natenczas 
opųakany widok – docelowe utworzenie galerii sztuki polskiej.

[…] tam historyczne obrazy uwieczniajČce wielkie zdarzenia narodu, tam zbiory etnografi cz-
ne, tak ksztaųty dawnych wojsk polskich ozdabiađ powinny sale, prawdziwe Muzeum Naro-
dowe stanowiČce10.

WaǏnČ rolħ odegraųo tutaj bez wČtpienia poparcie, którego prezydentowi Krako-
wa udzielių namiestnik Galicji, Agenor Goųuchowski. Podczas wizyty Goųuchowskiego 
w Krakowie, w styczniu 1867 r., Dietl przedstawių mu projekt renowacji Sukiennic.

MyƑl odbudowy Sukiennic rzucona wówczas przez Dietla zaowocowaųa nadspodziewa-
nie szybko. Prezydent zostaų bowiem zawiadomiony, Ǐe na obiedzie wydanym 6 kwietnia 
1867 r. w Wiedniu przez obywateli galicyjskich dla Goųuchowskiego namiestnik zainicjowaų 
skųadkħ na rzecz krakowskich Sukiennic i zųoǏyų sam na ten cel 1000 zų. W sumie zebrano 
wtedy ok. 12 tys. zųr. […], a radca Wincenty Kirchmayer darowaų miastu swoje dwa sklepy 
w Sukiennicach11.

Dietl juǏ 18 czerwca 1867 r. przedstawių Komisji wųasny projekt renowacji Sukiennic. 
Gųównym jego postulatem byųo odtworzenie dawnego wyglČdu gmachu, a w konse-
kwencji usuniħcie wszelkich przybudówek. Zaproponowaų wybudowanie w dolnej kon-
dygnacji Sukiennic hali z umieszczonymi w niej rzħdami kramów, a na piħtrze, w spe-
cjalnie urzČdzonych wielkich, reprezentacyjnych salach, znalazųoby siedzibħ Muzeum 
Narodowe. Na piħtrze przewidywaų teǏ organizacjħ uroczystych zgromadzeŷ12.

Restauracjħ i gruntownČ przebudowħ gmachu wedųug projektu Tomasza Pryliŷskie-
go, z udziaųem Jana Matejki, przeprowadzono w latach 1875–1879. Zburzone zostaųy 

10 Cyt. za: I. Homola-SkČpska, Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993, s. 208.
11 Ibidem, s. 221.
12 Szerzej: S. Dziedzic, Kraków a idea Muzeum Narodowego, „Zeszyty Naukowe UJ”, ZarzČdzanie 

w kulturze, t. 6, red. B. Gaweų, E. Orzechowski, Kraków 2005.
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liczne przybudówki otaczajČce Sukiennice. �aųosny wówczas widok przedstawiaųa ta 
budowla, o której dawnej ƑwietnoƑci zaƑwiadczaųa tylko piħkna renesansowa aƩ yka 
Jana Marii Padovano i okazaųe, takǏe renesansowe schody zewnħtrzne przy elewacjach 
szczytowych. _miaųy zamysų Pryliŷskiego i Matejki przyniósų wiħc znakomite efekty. 
Wokóų gmachu dobudowano neogotyckie podcienia, „przeorientowano” sklepy witry-
nami na zewnČtrz, przebito dodatkowe przejƑcia boczne przez hale, do hali wprowa-
dzono stylowe drewniane kramy, wzorowane na miejscowej, rodzimej ciesioųce. Tak 
przebudowany gmach, z przywróconČ mu symbolikČ, usytuowany w centrum Krakowa 
– stolicy duchowej Polaków, byų dla idei utworzenia Muzeum Narodowego miejscem 
niezwykle cennym.

Idea stworzenia w Krakowie takiej placówki miaųa obok powodów oczywistych, po-
waǏny impuls zwiČzany z rozkwitem nauk historycznych, z których wyodrħbniaųy siħ po-
szczególne dyscypliny, m.in. historia sztuki, archeologia czy nauki pomocnicze historii, 
bħdČce podstawČ organizacji muzealnictwa.

Ludzie, którym przypadųo w udziale speųniđ rolħ pionierskČ w ksztaųtowaniu siħ tych dy-
scyplin, zwiČzani byli jak najsilniej ze sprawČ Muzeum. MoǏna tu wymieniđ Józefa Bepkow-
skiego, pierwszego profesora powstaųej w roku 1866 katedry archeologii […], Mariana Soko-
ųowskiego, który zostaų w roku 1882 pierwszym w Polsce profesorem wyodrħbnionej historii 
sztuki, Wųadysųawa Buszczkiewicza, artystħ malarza i zarazem pioniera badaŷ naukowych 
w zakresie romanizmu i gotyku, Stanisųawa Tarnowskiego, Michaųa Bobrzyŷskiego i Józefa 
Szujskiego, wspóųtwórców krakowskiej szkoųy historycznej.

Wszystkie przytoczone przyczyny, które doprowadziųy do zaųoǏenia Muzeum Narodowe-
go w Krakowie i wycisnħųy piħtno na obliczu tej instytucji w okresie ksztaųtowania siħ, krzyǏo-
waųy siħ ze sobČ, uzupeųniaųy siħ wzajemnie i modyfi kowaųy13.

Ludzie ci, i wielu innych przedstawicieli nauki, sztuki oraz Ǐycia publicznego, bar-
dzo powaǏnie traktowali ideħ utworzenia w Krakowie Muzeum Narodowego, takǏe 
w kontekƑcie stworzenia mu wųaƑciwych warunków funkcjonowania. Wizja tego muze-
um byųa merytorycznie szeroka, miaųo ono gromadziđ nie tylko zbiory artystyczne, ale 
takǏe historyczne, etnografi czne, wreszcie materiaųy biografi czne, dotyczČce artystów, 
przywódców narodowych, polityków, uczonych. Tak pojħtČ koncepcjħ Muzeum Naro-
dowego w caųoƑci nieomal przejħli pierwsi organizatorzy tej placówki. Ale na urzeczy-
wistnienie tych zamierzeŷ, poprzedzonych gruntownČ przebudowČ Sukiennic, trzeba 
byųo poczekađ osiem lat.

Otwarcie Sukiennic odbyųo siħ 5 paǍdziernika 1879 r. W tych dniach (2–7 paǍdzierni-
ka) obchodzono w Krakowie uroczyƑcie jubileusz 50-lecia pracy twórczej Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. UroczystoƑci te, zorganizowane z niezwykųym rozmachem, zgromadziųy 
rodaków z wszystkich zaborów i miaųy charakter ogólnopolskiej manifestacji patrio-
tycznej. W gmachu Sukiennic odbyųa siħ uczta i bal, w którym uczestniczyųo ok. 2 tys. 
osób. WųaƑnie podczas jubileuszowej fety, w nastroju ogólnego uniesienia i wdziħczno-
Ƒci wyraǏanej przez naród powszechnie szanowanemu pisarzowi, uczestniczČcy w tych 
uroczystoƑciach Henryk Siemiradzki ofi arowaų miastu, z przeznaczeniem dla przyszųego 
Muzeum Narodowego, monumentalny obraz „Pochodnie Nerona”. Obraz ten, ukazujČ-

13 A. Kopī , Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i zbiory, Kraków 1962, s. 11.
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cy okrutne przeƑladowania pierwszych chrzeƑcijan z polecenia Nerona, interpretowano 
niekiedy takǏe jako alegoriħ mħczeŷstwa narodu polskiego, prezentowany byų w latach 
1876–1879 w wielu krajach Europy, zyskujČc niemaųy rozgųos. Ten dar znanego artysty, 
przeznaczony do odnowionych Sukiennic, daų poczČtek zbiorom Muzeum Narodowe-
go. JuǏ poczynajČc od nastħpnego dnia wielu innych artystów, zachħconych wielko-
dusznoƑciČ Siemiradzkiego, postanowiųo ofi arowađ swe dzieųa Muzeum Narodowemu. 
WƑród pierwszych ofi arodawców znaleǍli siħ artyƑci o uznanym dorobku, m.in. Tadeusz 
Ajdukiewicz, Juliusz Kossak, Hipolit Lipiŷski, Leonard Loeī eler, Wųadysųaw Buszczkie-
wicz, Kasper Pochwalski. OkolicznoƑci, w jakich Henryk Siemiradzki ofi arowaų miastu 
sųynny obraz, reakcja spoųeczeŷstwa, wreszcie spontaniczny wybuch uczuđ patriotycz-
nych, sprzyjaųy wielce rychųemu urzeczywistnieniu idei Muzeum Narodowego. W tych 
peųnych podniosųych zdarzeŷ i gestów okolicznoƑciach, Rada Miejska 7 paǍdziernika 
podjħųa uchwaųħ powoųujČcČ do Ǐycia Muzeum Narodowe i zobowiČzaųa wųadze mia-
sta do utrzymywania tej instytucji. Byųa to pierwsza narodowa instytucja muzealna na 
ziemiach polskich. W ciČgu nastħpnych czterech lat dokonano ostatecznego ustano-
wienia placówki o moǏliwie bezpiecznej formule prawnej i organizacyjnej, stwarzajČcej 
podstawy niezaleǏnoƑci od wųadz wiedeŷskich. Projekt statutu rozesųano do wielu osób 
z wszystkich trzech zaborów i poza ziemie polskie. Dobrze to sųuǏyųo nie tylko szerokiej 
konsultacji spoųecznej, której efekty pozwoliųy na wypracowanie przemyƑlanego statu-
tu, ale takǏe na rozpowszechnienie idei muzealnictwa, a w konsekwencji na pozyska-
nie dalszych darów na rzecz Muzeum Narodowego. Na poczČtku marca 1883 r. statut 
zostaų uchwalony. Na czele Muzeum staų dyrektor, podlegajČcy bezpoƑrednio Komite-
towi Muzealnemu, w skųad którego miaų wejƑđ prezydent bČdǍ wiceprezydent miasta 
oraz okreƑlona liczba wybitnych krakowskich uczonych i artystów. 27 lipca dokonano 
wyboru pierwszego dyrektora Muzeum i przewodniczČcego Wydziaųu Muzealnego, 
który byų organem wykonawczym Komitetu. Dyrektorem zostaų wybitny historyk sztuki 
i znakomity malarz, wytrawny konserwator dzieų sztuki, zwiČzany z krakowskČ SzkoųČ 
Sztuk Piħknych, Wųadysųaw Buszczkiewicz, czųowiek darzony powszechnym szacunkiem 
i uznaniem. PrzewodniczČcym Wydziaųu zostaų Jan Matejko, a obok niego w skųad Wy-
dziaųu weszli: malarze – Henryk Siemiradzki, Juliusz Kossak i Hipolit Lipiŷski, rzeǍbiarze 
– Marceli Guyski i Pius Weloŷski, wreszcie nie mniej znani architekci – Sųawomir Odrzy-
wolski i Tomasz Pryliŷski. Stanowili oni elitħ krakowskiego Ƒrodowiska artystycznego.

W celu ochrony Muzeum przed bezpoƑredniČ zwierzchnoƑciČ i ingerencjČ wųadz au-
striackich, pozostawaųo ono – w myƑl nadanego mu statutu – wųasnoƑciČ krakowskiej 
gminy miejskiej. Powód takiej decyzji wųadz miejskich byų oczywisty: w przypadku, gdy-
by wųaƑcicielem Muzeum byų Wydziaų Krajowy, instytucja ta – jak zapisano w uzasadnie-
niu doųČczonym do statutu – „zostawaųaby pod bezpoƑrednim zarzČdem rzČdu, wiħc teǏ 
jej egzystencja i rozwój zawisųyby od rzČdu”.

Sųusznie zaznaczono teǏ, Ǐe wųasnoƑđ gminna – nawet w przypadku zmian wųasnoƑ-
ciowych i przemian strukturalno-wųasnoƑciowych i politycznych – jest najstabilniejsza. 
Jak podnoszono,

doƑwiadczenia jakie Polska w tej mierze doznaųa, przemawiajČc jak najmocniej przeciwko od-
daniu instytucji, która mieƑciđ bħdzie drogie zabytki sztuki polskiej i fundusze na utrzymanie 
i nabycie onychǏe pod zarzČd rzČdu, chociaǏby tenǏe czasowo byųy przychylnym.
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Podejmowane w tym zakresie dziaųania krakowskich wųadz miejskich miaųy Muze-
um zapewniđ znacznČ autonomiħ i moǏliwie trwaųy, narodowy charakter. Tak pojħtej 
formule zaųoǏycielskiej placówki dobrze sųuǏyųa sama forma zarzČdzania niČ w postaci 
kolektywnego kierownictwa, które, obok dyrektora, tworzyli ludzie wybitnie dla kultury 
polskiej zasųuǏeni, reprezentujČcy róǏne Ƒrodowiska naukowe i artystyczne. Komitet, 
przekazujČc wiħkszoƑđ swoich uprawnieŷ Wydziaųowi, zachowaų dla siebie zasadniczo 
tylko sprawowanie kontroli nad pracami Wydziaųu i dyrektora (chođ i on w pierwszym 
rzħdzie podlegaų decyzjom Wydziaųu, waǏniejsze funkcje reprezentacyjne, poƑredni-
ctwo pomiħdzy muzeum a krakowskČ RadČ MiejskČ, wreszcie zatwierdzanie prelimina-
rzy dochodów i rozchodów przekraczajČcych 2 tysiČce zųr oraz wydawanie regulaminów 
dla Wydziaųu i Muzeum). Gmina miejska, zaleǏna – mimo znacznej autonomii Galicji 
– od Wiednia, w wielu kwesƟ ach administracyjnych, fi nansowych czy politycznych, wy-
zbywaųa siħ wiħc faktycznie prerogatyw przysųugujČcych jej z tytuųu prawa organu zaųo-
Ǐycielskiego, na rzecz kolektywnego kierownictwa, by dađ muzeum maksimum nieza-
leǏnoƑci. Z drugiej strony starannie dobrany skųad Komitetu i Wydziaųu, tworzony przez 
osoby o niekwesƟ onowanym autorytecie w Ƒrodowisku, nie tylko zresztČ krakowskim, 
podnosių rangħ Muzeum. A stwierdziđ trzeba, Ǐe oba te ciaųa: Komitet i Wydziaų, nie byųy 
ani u progu dziaųalnoƑci placówki, ani w latach nastħpnych strukturami fasadowymi. 
Owszem, zachowane dokumenty, w tym protokoųy z ich posiedzeŷ, zaƑwiadczajČ, Ǐe 
osoby te wypeųniaųy swe powinnoƑci z wielkČ odpowiedzialnoƑciČ i zaangaǏowaniem.

Zbiory Muzeum Narodowego podzielono pierwotnie – zgodnie ze statutem – na 
dwanaƑcie dziaųów. Podziaų ten byų pierwszČ próbČ usystematyzowania zbiorów. Zgod-
nie z tak pojħtČ ideČ, kompletowanie zbiorów ograniczono do dzieų o wysokiej wartoƑci 
artystycznej i historycznej oraz pamiČtek narodowych, rezygnujČc z gromadzenia rze-
miosųa artystycznego, a wiħc sztuki stosowanej.

Pierwotnie na cele muzealne przekazano tylko poųowħ I piħtra Sukiennic od strony 
ul. Brackiej, bowiem drugČ czħƑđ zajmowaųo natenczas Towarzystwo Przyjacióų Sztuk 
Piħknych. Lokal byų wiħc nader szczupųy, nie pozwalaų na przejrzyste zorganizowanie 
ekspozycji. Jak siħ wydaje, poczČtkowo takiej ekspozycji nawet nie planowano organi-
zowađ, zgodnie bowiem z modnymi wówczas zaųoǏeniami historiografi i romantycznej, 
do wyobraǍni zwiedzajČcych starano siħ przemówiđ bardziej bogactwem stųoczonych 
eksponatów niǏ usystematyzowanČ organizacjČ ekspozycji.

Mimo tych ograniczeŷ, zwiČzanych z niewystarczajČcČ powierzchniČ pomieszczeŷ, 
prowadzono w Muzeum oǏywionČ dziaųalnoƑđ wystawienniczČ; obok staųej ekspozycji 
organizowane byųy takǏe wystawy okolicznoƑciowe. WƑród nich szczególne znaczenie 
miaųa wystawa pamiČtek z epoki Jana III Sobieskiego, otwarta w dwusetnČ rocznicħ 
bitwy pod Wiedniem, 11 wrzeƑnia 1883 r. Zbiegųa siħ ona z otwarciem Muzeum Naro-
dowego dla publicznoƑci.

RosnČce nieustannie zbiory, wƑród których wiele przedstawiaųo wybitnČ wartoƑđ 
artystycznČ i historycznČ, uzasadniaųo rychųe podjħcie zabiegów o pozyskanie drugiej 
poųowy I piħtra Sukiennic (od strony ul. Ƒw. Jana). W 1897 r. Towarzystwo pozyskaųo 
od gminy krakowskiej parcelħ przy placu Szczepaŷskim, otrzymanČ w zamian za sprze-
daǏ cyklu „Lithuania” Artura GroƩ gera, który miasto nabyųo dla Muzeum Narodowego. 
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Gdy w 1901 r. Towarzystwo Przyjacióų Sztuk Piħknych przenosiųo z Sukiennic na plac 
Szczepaŷski swojČ galeriħ i siedzibħ do nowo wzniesionego Paųacu Sztuki, inwentarz 
Muzeum Narodowego obejmowaų juǏ ponad 10 tysiħcy pozycji, nie liczČc licznych cen-
nych depozytów, pozyskanych praktycznie na wųasnoƑđ, bo bez okreƑlonego terminu 
zwrotu.

Za czasów dyrektury Wųadysųawa Buszczkiewicza, obejmujČcej lata 1883–1900, Mu-
zeum Narodowe, chođ funkcjonowaųo w bardzo trudnych warunkach lokalowych, dys-
ponujČc zaledwie poųowČ I piħtra Sukiennic, organizowaųo zgodnie ze swojČ naczelnČ 
ideČ, wystawy okolicznoƑciowe. Po wspomnianej wystawie poƑwiħconej odsieczy wie-
deŷskiej, zorganizowano wystawħ poƑwiħconČ Janowi Kochanowskiemu, dziaųaczom 
z okresu Sejmu Czteroletniego oraz insurekcji koƑciuszkowskiej.

Etap pierwszy Muzeum Narodowego, obejmujČcy lata 1789–1900, to czas organizo-
wania tej placówki, opracowania jej statutu, wytyczania i wdraǏania zasadniczych kie-
runków dziaųalnoƑci w zakresie kompletowania zbiorów, ich opracowania i udostħpnia-
nia do zwiedzania. WųaƑnie w tym pierwszym okresie zdoųano, gųównie dziħki ofi arnoƑci 
spoųeczeŷstwa polskiego i wųaƑciwej polityce zakupów, pozyskađ dzieųa o wyjČtkowej 
wartoƑci artystycznej i historycznej oraz fundamentalnym znaczeniu dla kultury i sztuki 
polskiej. Do dziƑ stanowiČ one szczególnie cenne zabytki w zbiorach Muzeum Naro-
dowego, w ƑwiadomoƑci spoųeczeŷstwa polskiego majČ rangħ symbolicznČ. To dzieųa 
Matejki, Rodakowskiego, braci Gierymskich, Cheųmoŷskiego, Malczewskiego, Brandta, 
wreszcie arcydzieųa anonimowych artystów, np. sųynna „Madonna z KruǏlowej”. Nie 
mniej waǏnČ zdobyczČ byųo odpowiednie spopularyzowanie idei muzealnictwa i roz-
budzenie zainteresowania spoųeczeŷstwa organizowanymi tu wystawami. Liczba zwie-
dzajČcych znaczČco siħ powiħkszaųa, takǏe o osoby spoza Galicji. Muzeum Narodowe 
w tamtych czasach, gdy Kraków odgrywaų trudnČ do przecenienia rolħ miejsca piel-
grzymek narodowych, byųo bowiem odwiedzane przez Polaków ze wszystkich trzech 
zaborów, w tym takǏe, na coraz szerszČ skalħ, przez coraz bardziej ƑwiadomČ swoich 
patriotycznych powinnoƑci, ludnoƑđ plebejskČ.

Po Ƒmierci Wųadysųawa Buszczkiewicza w maju 1900 r., od 1901 r., przez bez maųa 
póųwiecze (wyųČczajČc lata II wojny Ƒwiatowej) rzČdy w Muzeum Narodowym sprawo-
waų prof. Feliks Kopera. U progu jego dziaųalnoƑci w Muzeum przeprowadzone zostaųy 
zmiany organizacyjne, zgodnie z nadanym w 1901 r. nowym statutem. O ile przeprowa-
dzone wówczas zmiany dotyczČce podziaųu zbiorów i wprowadzenia do zasobów mu-
zealnych rzemiosųa artystycznego, wynikaųy z nowoczesnych, opartych na najnowszych 
zdobyczach sztuki muzealniczej, przesųankach, o tyle zmiany strukturalne, polegajČce 
m.in. na likwidacji Wydziaųu, nie byųy przemyƑlane. WiħkszoƑđ decyzji strategicznych 
i kwesƟ i zwiČzanych z programowaniem dziaųalnoƑci muzeum naleǏaųo dotČd do Wy-
dziaųu, stosunkowo wČskiego ciaųa kolegialnego, zaƑ po jego likwidacji te i inne kompe-
tencje obciČǏyųy dodatkowo liczČcy kilkadziesiČt osób Komitet Muzealny, który, chođ 
zųoǏony z wielu znakomitoƑci i osób oddanych tej placówce, nie sųuǏyų dobrze spraw-
nemu zarzČdzaniu i nadzorowaniu Muzeum Narodowego. Za czasów Buszczkiewicza 
Komitet byų zasadniczo ciaųem fasadowym, tracČcym systematycznie swe kompetencje 
na rzecz sprawnie dziaųajČcego Wydziaųu. Poprzez likwidacjħ Wydziaųu, Muzeum Naro-
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dowe zostaųo pozbawione nadto waǏnego w tamtych warunkach oparcia w czynnikach 
spoųecznych, które odgrywaųy znaczČcČ merytorycznie i taktycznie rolħ w pierwszym 
okresie istnienia tej placówki. Na szczħƑcie Muzeum byųo juǏ wówczas instytucjČ sto-
sunkowo dobrze zorganizowanČ, o znaczČcym rozgųosie, a wųadze austriackie nie po-
dejmowaųy akcji, które mogųyby ograniczyđ swobodħ dziaųalnoƑci. W 1901 r. nowo po-
woųany po Ƒmierci Buszczkiewicza, dyrektor Feliks Kopera, przekazaų na cele muzealne 
pozostaųe pomieszczenia na I piħtrze Sukiennic, co umoǏliwiųo zorganizowanie peųnej 
ekspozycji. Dziħki podjħtym wtedy pracom nad zaųoǏeniem naukowego inwentarza, 
zbiory otrzymaųy wstħpnČ dokumentacjħ naukowČ, stajČc siħ dodatkowo warsztatem 
prac badawczych dla licznych historyków sztuki, archeologów czy artystów. Ziszczaųa siħ 
powoli wizja muzeum – nie tylko ƑwiČtyni sztuki narodowej, ale i zakųadu o charakterze 
naukowym, wreszcie poszerzana z czasem „Ǐywa” ekspozycja w miejscach zwiČzanych 
z wybitnymi Polakami, zwųaszcza artystami. JuǏ w pierwszych latach rzČdów Feliksa 
Kopery udaųo siħ istotnie powiħkszyđ zbiory, a takǏe pozyskađ nowe, tak bardzo oczeki-
wane gmachy.

Pierwszym monumentalnym, wspaniaųym darem byųy zbiory Emeryka HuƩ en-
-Czapskiego, w skųad których wchodziųa kolekcja monet, rycin, biblioteka, a takǏe inne 
staroǏytnoƑci. Stworzyųy one odrħbne Muzeum im. Emeryka HuƩ en-Czapskiego. Ofi a-
rowaų je w imieniu rodziny Jerzy Czapski, wraz z okazaųym pawilonem wzniesionym 
pod koniec XIX w. wedųug projektu Tadeusza Stryjeŷskiego. W zwiČzku z koniecznoƑciČ 
pozyskania od Jerzego Czapskiego sČsiedniego paųacyku, gmina miejska zakupiųa go, 
jako niezbħdny dla rozszerzenia kolekcji i zorganizowania wystawy staųej. Dyrekcja wraz 
z komisjČ wybranČ przez Komitet opracowaųa program ekspozycyjny dla tego oddziaųu, 
w którym na szerokČ skalħ postanowiono upowszechniađ rzemiosųo artystyczne.

WaǏnym etapem w rozwoju Muzeum Narodowego byųo pozyskiwanie obiektów 
zwiČzanych z osobami szczególnie zasųuǏonymi dla narodowej sztuki z zamiarem utwo-
rzenia oddziaųów poƑwiħconych tym artystom. PodstawČ tej idei, systemowo na szerszČ 
skalħ rozwiniħtej dopiero po II wojnie Ƒwiatowej, gųównie za dyrekcji Tadeusza ChruƑcic-
kiego, byųo poszerzenie tradycyjnego muzeum o oddziaųy o charakterze biografi czno-
-artystycznym, poƑwiħcone wybitnym artystom zwiČzanym z Krakowem, oraz o obiekty 
o znaczeniu symbolicznym. Pierwszy krok poczyniono w 1904 r., kiedy do Muzeum Na-
rodowego wųČczono Dom Jana Matejki przy ul. Floriaŷskiej 41. Towarzystwo im. Jana 
Matejki zdoųaųo dziħki m.in. zbiórkom pieniħdzy zakupiđ od rodziny Matejki zabytkowČ 
kamienicħ, w której urodzių siħ, mieszkaų i tworzyų artysta, udaųo mu siħ teǏ zgroma-
dziđ wiele pamiČtek po Matejce: obrazów, szkiców, wyposaǏenie wnħtrz, bibliotekħ, po 
czym postanowiųo ofi arowađ dom i zgromadzone w nim zbiory Muzeum Narodowemu. 
W lipcu 1904 r. Rada Miejska stosownČ uchwaųČ dar ten przejħųa i przekazaųa Muzeum 
Narodowemu. W tym czasie wųadze miejskie oddaųy w zarzČd Muzeum Narodowego 
Barbakan, wczeƑniej praktycznie niedostħpny dla turystów, a w 1905 r. – wyǏszČ wieǏħ, 
tj. hejnalicħ, koƑcioųa Mariackiego. Zarówno Barbakan, jak i wieǏa Mariacka nie mogųy 
byđ wykorzystywane w celach stricte muzealnych, ani w jakimkolwiek stopniu rozwiČ-
zađ narastajČcych problemów lokalowych. Przekazanie tych zabytków w zarzČd Muze-
um Narodowego podyktowane byųo przede wszystkim intencjČ turystycznego udostħp-
nienia ich publicznoƑci.
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W 1904 r. Adam i Wųodzimiera Szoųayscy zapisali na rzecz tej placówki duǏČ dwu-
piħtrowČ kamienicħ przy pl. Szczepaŷskim 9, zastrzegajČc sobie prawo doǏywotnie-
go uǏytkowania obiektu. Cenna darowizna przeszųa we wųadanie Muzeum dopiero 
w 1928 r. Tymczasem w 1904 r. dyrektor Feliks Kopera w dorocznym sprawozdaniu 
stwierdzaų, Ǐe gdyby Muzeum dysponowaųo nawet dwukrotnie wiħkszČ powierzchniČ 
wystawienniczČ, niǏ naówczas posiadaųo, zdoųaųoby w ciČgu roku zapeųniđ jČ fachowo 
pomieszczonymi cennymi eksponatami. MoǏliwoƑci te stwarzaųy gųównie niesųabnČca 
ofi arnoƑđ samych artystów, spoųeczeŷstwa, a w mniejszym zakresie, systematycznie 
prowadzone zakupy.

ZapowiedǍ rychųej poprawy bazy lokalowej dawaųa moǏliwoƑđ przejħcia przez Muze-
um Narodowe czħƑci zabudowaŷ wawelskich. W 1905 r. pojawiųy siħ wrħcz plany prze-
kazania na ten cel zamku królewskiego. WųaƑnie w tym roku wawelskie wzgórze opuƑ-
ciųo stacjonujČce tam wojsko austriackie. CzħƑđ zamku – stosownie do uchwaųy Sejmu 
Krajowego – miaųa peųniđ funkcjħ rezydencji cesarskiej, czħƑđ miaųaby mieƑciđ – jako 
muzeum – pamiČtki narodowe. ZapowiedǍ szybkiego przejħcia komnat królewskich 
i gmachów poszpitalnych na Wawelu pobudziųa ofi arnoƑđ spoųeczeŷstwa. W ówczes-
nych warunkach wielu Polaków uznawaųo, Ǐe i rezydencja królów polskich na Wawelu, 
i inne Ƒwieckie gmachy znajdujČce siħ na wzgórzu, winny stanowiđ nieodųČcznČ czħƑđ 
Muzeum Narodowego. Dųugotrwaųe zabiegi na dworze cesarskim w Wiedniu o odzy-
skanie przez naród, a ofi cjalnie przez Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Ksiħ-
stwem Krakowskim, zniszczonej przez okupacyjne wojska austriackie siedziby królów 
polskich, zostaųy uwieŷczone sukcesem w 1905 r., ale ostatni Ǐoųnierze austriaccy opuƑ-
cili wzgórze dopiero w 1911 r. JuǏ jednak przed 1905 r. czħƑđ zabudowaŷ wawelskich 
wojsko opuƑciųo, stČd zamysųy nadania wawelskim gmachom funkcji Muzeum Naro-
dowego, spoųeczeŷstwo odbieraųo nie tylko jako w peųni uzasadnione, ale teǏ realne 
i rychųe. Do zamkowych wnħtrz Jan Matejko ofi arowaų swój monumentalny obraz „Hoųd 
pruski”, namalowany w 1882 r. Obraz ten, w dorobku artysty znaczČcy, o wybitnym 
ųadunku patriotycznym, byų darem Matejki dla narodu i miaų byđ zgodnie z jego wolČ 
eksponowany na Wawelu. Darowizna Matejki byųa nie tylko wielkodusznym gestem, 
z których zresztČ artysta byų znany, manifestacjČ jego, znanego powszechnie patrioty-
zmu, ale zawieraųa teǏ – jak siħ wydaje – wyraǍne zaųoǏenia o charakterze taktycznym. 
Gųos Matejki wiele dla narodu polskiego znaczyų. „Hoųd pruski” nie trafi ų ostatecznie 
na Wawel, nawet wówczas, gdy Ƒciany odnowionych królewskich komnat ozdabiano 
obrazami i arrasami. Zawisų jako depozyt w Sukiennicach.

Sprawa przejħcia zamku królewskiego ucichųa jednak na pewien czas. Zmusiųo to 
w r. 1908 Prezydium Miasta i Dyrekcjħ Muzeum do wystosowania memoriaųu w tej sprawie 
do Wydziaųu Krajowego. W memoriale tym, podpisanym przez ówczesnego prezydenta mia-
sta dra Juliusza Leo i dyrektora Muzeum prof. dra Feliksa Koperħ, przedstawiono tragicznČ sy-
tuacjħ zgromadzonych i ciČgle napųywajČcych zbiorów oraz plan dalszego rozwoju instytucji. 
Ze szczególnym naciskiem podkreƑlano, Ǐe „czħƑđ historyczna zamku ma byđ tak urzČdzona, 
by zachowaųa charakter dawnego paųacu królów polskich”. Gdyby siħ bowiem komnaty kró-
lewskie potraktowaųo jako zwykųe sale muzealne, to czħƑđ historyczna zamku straciųaby swój 
wųaƑciwy charakter14.

14 Ibidem, s. 28.
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Program restauracji dawnej siedziby królów polskich, która byųa jednym z pod-
stawowych znaków toǏsamoƑci narodowej, staų siħ przedmiotem zaǏartej dyskusji, 
zarówno w odniesieniu do przyszųych funkcji Wawelu, jak i metod konserwatorskich. 
Zamek nie tylko przedstawiaų stan opųakany, byų nadto przebudowany przez Austria-
ków. Przedstawiciele starszego pokolenia konserwatorów skųonni byli na ogóų przyjČđ 
koncepcjħ zmierzajČcČ do znacznych ingerencji w formħ zabytku, w celu przywrócenia 
mu wartoƑci historycznych, zwolennicy tzw. nowoczesnej myƑli konserwatorskiej, stali 
na stanowisku moǏliwie szerokiego zachowania stanu wspóųczesnego. Byli nawet i tacy 
konserwatorzy (Max Dvorak), którzy sprzeciwiali siħ usuniħciu przeprowadzonych przez 
Austriaków zamurowaŷ renesansowych kruǏganków dziedziŷca zamkowego.

Ostatecznie stopniowo uksztaųtowaųa siħ linia „juste milieu”, polegajČca na usuniħciu 
szpecČcych dodatków, ale jednoczeƑnie ograniczenia do koniecznego minimum rekonstrukcji 
i nowych elementów. Pracom konserwatorskim towarzyszyųy badania archeologiczne i archi-
tektoniczne, dziħki którym udaųo siħ odtworzyđ kolejne fazy historycznej zabudowy Wawelu. 
Robót nie przerwaųa pierwsza wojna Ƒwiatowa, kontynuowano je po odzyskaniu niepodle-
gųoƑci w roku 1918. Oceniane z dzisiejszej perspektywy, budzČ prawdziwy szacunek swČ skalČ 
i jakoƑciČ15.

Dziħki umiejħtnie zastosowanym nowym technologiom (m.in. drewniane stro-
py podwieszone zostaųy pod Ǐelbetowymi, wprowadzono stalowČ wiħǍbħ dachowČ) 
wzmocniona zostaųa statyka zamkowych gmachów oraz zabezpieczenie przed poǏa-
rami. Wielu utrzymywaųo, Ǐe urzČdzone w zamkowych wnħtrzach nowoczesne muze-
um zniszczy artystyczny i historyczny charakter zamku – pomnika kultury narodowej 
i uczyni z niego magazyn peųny „nieuniknionych gablot, szaf i wiatraków”. W 1911 r., 
po opuszczeniu gmachu szpitalnego przez wojska austriackie, Wydziaų Krajowy prze-
kazaų ten budynek w posiadanie Muzeum Narodowego. Do przebudowy przystČpiono 
niezwųocznie pod kierunkiem Zygmunta Hendla. Warto dodađ, Ǐe Hendel kierowaų tak-
Ǐe pracami remontowo-restauracyjnymi w komnatach zamkowych. Do kilkunastu sal, 
które zdoųano przed wybuchem wojny Ƒwiatowej odrestaurowađ, przeniesiono czħƑđ 
zbiorów, ale nie otwarto Ǐadnej ekspozycji, ze wzglħdu na trwajČce roboty budowlane 
i szczupųoƑđ odnowionych pomieszczeŷ.

Zamierzenia dyrekcji Muzeum Narodowego, wspierane przez najwybitniejszych 
polskich uczonych i artystów, a takǏe wiele osobistoƑci z Ǐycia politycznego, ƑwiadczČ 
o ǏywotnoƑci tej placówki i jej roli w Ǐyciu kulturalnym i naukowym narodu polskiego. 
Muzeum dynamicznie siħ rozwijaųo. W 1909 r. liczyųo juǏ okoųo 180 tys. obiektów. Pro-
ponowany podziaų zbiorów na zasadnicze dziaųy: historyczny, historyczno-artystyczny, 
etnografi czny, kultury materialnej, sztuki wspóųczesnej i na zbiory monografi czne (Dom 
Jana Matejki oraz planowana jednostka poƑwiħcona Adamowi Mickiewiczowi), Ƒwiad-
czČ o ówczesnym pojmowaniu zakresu i roli Muzeum Narodowego w Ǐyciu spoųeczeŷ-
stwa polskiego, wciČǏ jeszcze nieposiadajČcego wųasnego paŷstwa.

15 J. K. Ostrowski, Zamek na Wawelu: od królewskiej rezydencji przez austriackie koszary do nowoczes-
nego muzeum, [w:] Kraków i Sankt Petersburg. Dziedzictwo stoųecznoƑci, red. J. Purchla, Kraków 
2009, s. 62.
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W okresie obchodów 25. rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego wielokrotnie po-
wracano do spraw zwiČzanych z dalszymi niezbħdnymi inwestycjami, wreszcie formuųČ 
merytorycznČ. Postanowiono wtedy, Ǐe w budynku szpitala garnizonowego mieƑcių siħ 
bħdzie dziaų prehistoryczny. U jego podstaw miaųy byđ eksponaty bħdČce wųasnoƑciČ 
muzeum Narodowego i – jak siħ wielu spodziewaųo – zbiory Akademii UmiejħtnoƑci 
oraz Uniwersytetu Jagielloŷskiego. Tam takǏe, na Wawelu, usytuowane miaųy byđ inne 
dziaųy: etnografi czny i historyczny. W przypadku dziaųu historycznego liczono na wųČcze-
nie w struktury Muzeum Narodowego eksponatów naleǏČcych do Muzeum Technicz-
no-Przemysųowego oraz Gabinetu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloŷskiego.

W czasie I wojny Ƒwiatowej muzeum zmuszone byųo zawiesiđ dziaųalnoƑđ i zabez-
pieczyđ zbiory. JuǏ jednak w latach 1916–1918 przeprowadzono systematyczne prace 
zwiČzane z porzČdkowaniem, inwentaryzacjČ i konserwacjČ zbiorów, a nawet przywró-
cono wystawy. Gdy w listopadzie 1918 r. Polska odzyskaųa niepodlegųoƑđ, Muzeum mo-
gųo rozwinČđ swojČ dziaųalnoƑđ. Po zakoŷczeniu dziaųaŷ wojennych pojawili siħ hojni 
dobrodzieje z licznymi cennymi darami, nierzadko królewskimi. WƑród tych darów, 
które znaczČco poszerzaųy formuųħ Muzeum i wzbogacaųy jego zasoby, byųa cenna ko-
lekcja Feliksa Jasieŷskiego. W 1920 r. ofi arowaų on zbiory, obejmujČce ok. 15 tysiħcy 
przedmiotów – obrazów, gųównie artystów Mųodej Polski, gabinet rycin, bibliotekħ oraz 
unikatowy zbiór sztuki azjatyckiej, przede wszystkim japoŷskiej.

W 1921 r. od Erazma BarČcza Muzeum Narodowe otrzymaųo jego cennČ kolekcjħ, 
obejmujČcČ obrazy malarzy polskich, gųównie z koŷca XIX w., zabytkowe meble, tkaniny, 
broŷ oraz wyroby rzemiosųa artystycznego.

Mimo kilku, pozyskanych budynków, sytuacja lokalowa stawaųa siħ coraz trudniej-
sza. Idee i plany wykorzystywania przez Muzeum gmachu poszpitalnego na Wawelu 
przestaųy byđ aktualne. Wųadze odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej postanowiųy, przy 
powszechnym poparciu narodu, przywróciđ wawelskim gmachom znaczenie i godnoƑđ 
rezydencji królewskiej. Idea stworzenia na Wawelu oddziaųu Muzeum Narodowego 
ostatecznie wiħc upadųa. W nowej, polskiej rzeczywistoƑci, myƑl wųČczenia dawnej re-
zydencji królów polskich do Muzeum Narodowego utraciųa noƑnoƑđ. Dla Wawelu naród 
szykowaų inne funkcje.

Po odzyskaniu przez Polskħ niepodlegųoƑci, mimo prowadzonych na zamku wawel-
skim od ponad dziesiħciu lat prac konserwatorskich, nie byų on gotowy do uǏytkowa-
nia. Dla nowej koncepcji wyposaǏenia wnħtrz zamkowych brakowaųo teǏ eksponatów. 
Pierwszy znaczČcy zasób powstaų dopiero w wyniku postanowieŷ traktatu ryskiego 
w 1921 r., na mocy którego rewindykowano z ZSRR czħƑđ zabytkowych obiektów wy-
wiezionych w okresie zaborów – m.in. arrasy wawelskie z kolekcji króla Zygmunta Augu-
sta. Byųa to niestety tylko czħƑđ dawnej kolekcji, pozostaųych Polska nigdy juǏ nie zdoųaųa 
odzyskađ. Muzealia do zamkowych wnħtrz pozyskiwano dziħki dobrze zorganizowanej 
akcji zakupów oraz licznym darom i depozytom. Trzon przedwojennej kolekcji malar-
stwa pochodzių z legatów Leona Piniŷskiego i Jerzego Mycielskiego. W okresie miħdzy-
wojennym status wawelskiego zamku nie byų jeszcze precyzyjny i jednolity, chođ nawet 
bez wzglħdu na ów stan, czytelna byųa formuųa docelowa: muzeum wnħtrz królewskiej 
siedziby. Zamek peųnių funkcjħ ofi cjalnej rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
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skiej, a w 1930 r. w czħƑci jego wnħtrz utworzono takǏe muzeum wawelskie – oddziaų 
Paŷstwowych Zbiorów Sztuki.

Przedwojenna koncepcja muzealna nie byųa jednak w peųni konsekwentna; nie byųo to 
zresztČ moǏliwe wobec wciČǏ trwajČcych prac konserwatorskich i ubóstwa zbiorów. W aran-
Ǐacji wnħtrz zamkowych dČǏono, w miarħ moǏliwoƑci, do odtworzenia stanu zbliǏonego do 
historycznego, chođ z drugiej strony planowano (i czħƑciowo nawet zrealizowano) zupeųnie 
innČ koncepcjħ, polegajČcČ na poƑwiħceniu osobnych sal tradycjom poszczególnych broni 
Wojska Polskiego16.

W tym pierwotnym ksztaųcie muzeum wawelskie przetrwaųo zaledwie dziewiħđ lat, 
do chwili wybuchu II wojny Ƒwiatowej. WƑród cennych pamiČtek i zarazem dzieų sztuki 
wysokiej klasy, które powróciųy do zamkowych wnħtrz, waǏne miejsce bez wČtpienia 
zajmujČ „gųowy wawelskie” zdobiČce kasetony renesansowe Izby Poselskiej. Na poczČt-
ku XIX w., byđ moǏe juǏ w 1802 r., podczas pobytu w Krakowie zainteresowaųa siħ nimi 
ksiħǏna Izabela Czartoryska i zdoųaųa je pozyskađ – juǏ wtedy, bČdǍ okoųo 1807–1808 r., 
kiedy rozbierano groǏČcy zawaleniem strop. DoƑđ stwierdziđ, Ǐe 24 gųowy wywieziono 
do Puųaw, gdzie zostaųy umieszczone na Ƒcianach Domu Gotyckiego. W 1869 r., na roz-
kaz wųadz rosyjskich wywiezione zostaųy one z Puųaw do Moskwy, do nowo zaųoǏone-
go tam Muzeum Archeologicznego („rumiancowskiego”). W dziele rewindykacji „wa-
welskich gųów”, na poczČtku lat 20. XX w. wielkie zasųugi poųoǏyų Marian Morelowski, 
wnikliwy badacz losów skarbca koronnego po upadku Rzeczypospolitej, w tym takǏe 
wielu obiektów z tego skarbca przeniesionych do Puųaw staraniem Czackiego i Izabeli 
Czartoryskiej17.

Tymczasem coraz czħƑciej powracaųa idea budowy obszernego gmachu Muzeum 
Narodowego, zaprojektowanego wųaƑnie dla celów muzealnych, z niezbħdnym rozma-
chem i przestronnoƑciČ, z nowoczesnymi pracowniami i magazynami. Dyrektor Mu-
zeum Narodowego, Feliks Kopera, byų zdecydowanym rzecznikiem budowy gmachu, 
a nie dostosowywania do wymogów muzealnych istniejČcych juǏ obiektów. PrzyƑwie-
caųa mu idea budowy monumentalnego gmachu dla najwiħkszego polskiego muze-
um, zdolnego sprostađ wymogom nowoczesnego muzealnictwa. Wybrano lokalizacjħ 
u wylotu ulicy Wolskiej, poza Ƒcisųym centrum Krakowa. Kamieŷ wħgielny pod przyszųy 
gmach poųoǏono 1 czerwca 1934 r., po czym niezwųocznie przystČpiono do budowy jego 
czħƑci frontalnej.

Pierwsze powojenne piħciolecie byųo w sposób szczególny zwiČzane z dzieųem od-
budowy Muzeum Narodowego. Wtedy teǏ rozpoczyna siħ trzeci etap w dziejach tej 
placówki. 1 stycznia 1950 r. nastČpiųa zasadnicza zmiana statusu prawnego Muzeum 
Narodowego, bowiem wųaƑnie wówczas przeszųo ono spod opieki miasta Krakowa pod 
bezpoƑredniČ administracjħ Ministerstwa Kultury. W 1950 r. zmieniono dotychczasowe 
zasady dziaųania Muzeum Narodowego, ale nie tylko w sferze ministerialnego podpo-
rzČdkowania placówki.

Po II wojnie zmienių siħ teǏ, w nowych warunkach politycznych, status Zbiorów 
XX. Czartoryskich. WczeƑniej, w zwiČzku z zagroǏeniem wojennym, czħƑđ zbiorów wy-

16 Ibidem, s. 63.
17 Z. �ygulski jun., PamiČtki wawelskie w zbiorach puųawskich, „Studia z Dziejów Wawelu” 1961, t. 2.
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wieziono do Sieniawy, gdzie ukryto je w schronie – w piwnicy ofi cyny tamtejszego 
paųacu, oraz w Krakowie, w którym przedstawiciele róǏnych rodzin dodatkowo zdepo-
nowaųy – w nadziei na pewniejsze przetrwanie, swoje cenne pamiČtki i sprzħty. Zare-
kwirowane przez Niemców, pozostaųo Muzeum wųasnoƑciČ prywatnČ, utrzymywane 
nieznacznie z ograniczonych dochodów ordynacji i dotacji miasta Krakowa. Muzeum 
byųo zamkniħte, a bezpoƑredni nadzór nad zbiorami sprawowali kustosze i woǍni mu-
zealni. Nie mogli oni jednak zapobiec rekwizycjom niemieckim. Najdotkliwsze straty 
jednak miaųy miejsce w samej Sieniawie, gdzie przechowywano najcenniejsze ekspo-
naty. WƑród okoųo 850 zabytków muzealnych, które w czasie okupacji zaginħųy, byųy 
najcenniejsze w tej kolekcji arcydzieųa – m.in. obrazy Leonarda da Vinci, Rembrand-
ta, Rafaela, cenne tkaniny, dywany perskie, staroǏytne wyroby zųotnicze, pamiČtki po 
królach polskich, numizmaty, rħkopisy. W wyniku powojennej akcji rewindykacyjnej 
powróciųo do Krakowa wiele tych dzieų – m.in. „Dama z gronostajem” Leonarda, „Kra-
jobraz z miųosiernym Samarytaninem” Rembrandta, fl amandzkie gobeliny, nie udaųo 
siħ natomiast odzyskađ „Portretu mųodzieŷca” Rafaela, Szkatuųy Królewskiej i cennych 
wyrobów zųotniczych.

Muzeum Czartoryskich zakwalifi kowane zostaųo przez Ministerstwo Kultury do ka-
tegorii muzeów autonomicznych, nie podlegaųo upaŷstwowieniu, jednakǏe Czartoryscy 
utracili na mocy dekretu o reformie rolnej swoje majČtki ziemskie, stanowiČce podsta-
wħ utrzymania zbiorów. Rodzina zostaųa pozbawiona prawa wųadania kolekcjČ, chođ 
przepisy z tego dekretu nie stanowiųy podstawy do upaŷstwowienia zbiorów. Do tego 
wprawdzie nie doszųo, ale komunistyczny rzČd mógų to zrobiđ w kaǏdej chwili. Wųadze 
wolaųy siħ jednak zadowoliđ faktycznym zarzČdzaniem niǏ nacjonalizacjČ. Pierwotnie 
placówka zasadniczo dalej utrzymywana byųa z dotacji Krakowa. 15 grudnia 1949 r. mu-
zeum przyjħte zostaųo w zarzČd i uǏytkowanie paŷstwa, a w roku nastħpnym wųČczone 
do krakowskiego Muzeum Narodowego jako jego oddziaų i objħte budǏetem Minister-
stwa Kultury. NastČpiųo to jednak bez wywųaszczenia zbiorów. Muzeum przystČpiųo do 
wielkiej inwentaryzacji zbiorów i generalnego remontu zniszczonych gmachów oraz bu-
dowy gmachu Biblioteki Czartoryskich. Jednak wųČczenie zbiorów Czartoryskich, które 
miaųy specyfi czny charakter w caųkowicie odmiennie zorganizowane Muzeum Narodo-
we, nie sųuǏyųo toǏsamoƑci Ǐadnej z tych placówek. Poszerzaųo jednak i wzbogacaųo ideħ 
Muzeum Narodowego. Dyrektor Tadeusz Dobrowolski, znany historyk sztuki i praktyk 
nowoczesnego muzealnictwa, byų Ƒwiadom, Ǐe dla zbiorów Czartoryskich naleǏy zna-
leǍđ specjalnČ, chođ w czħƑci zindywidualizowanČ formuųħ. I znalazų jČ.

Pomysų stworzenia tu systematycznej ekspozycji sztuki obcej nie zgadzaų siħ z tradycyj-
nym profi lem Muzeum Czartoryskich i Dobrowolski byų tego Ƒwiadom, ale parƟ a oczekiwaųa 
wųaƑnie przestrojenia „ideologicznie nieprawidųowego wydǍwiħku”, zarazem magnackie-
go, patriotycznego i europejskiego, w kierunku rzeczowej, oƑwiatowej informacji o stylach 
i technikach. Chodziųo o wyciszenie zawiųej opowieƑci o polskim losie i osuszanie tych lacrinae 
rerum (ųez przedmiotów), jak wyraziųa siħ za Wergiliuszem, Izabela Czartoryska, tych histo-
rycznych metafor nie majČcych nic wspólnego z materializmem historycznym. Trzeba byųo 
przystosowađ wnħtrza do licznego zwiedzania18.

18 M. Rostworowski, Kraków, [w:] Muzeum Czartoryskich…, s. 179.
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Jednak w czasach socrealizmu zagroǏona zostaųa nie tylko formuųa Zbiorów Czarto-
ryskich, ale takǏe caųoƑciowa idea Muzeum Narodowego. Wųodzimierz Sokorski – od 
1948 r. wiceminister, a nastħpnie minister kultury i sztuki lansowaų, zgodnie z partyjnČ 
doktrynČ, koniecznoƑđ przebudowy i upowszechnienia kultury polskiej na wzór radziec-
ki. W broszurze Sztuka w walce o socjalizm z 1950 r. napisaų wrħcz:

Proces budownictwa socjalistycznego w paŷstwach demokracji ludowej wysunČų z caųČ 
ostroƑciČ problem przewartoƑciowania naszego dorobku kulturalnego, naszych pojħđ i kry-
teriów estetycznych. WyųaniajČ siħ przed nami problemy nowej socjalistycznej kultury, która 
zajmie miejsce kultury dawnej, powstaųej i wyrosųej w warunkach spoųeczeŷstwa burǏuazyj-
nego. […] Cel ten zostanie osiČgniħty wówczas, gdy na drodze osobliwego wspóųzawodnictwa 
twórczego powstanČ nowe prawdziwe wysokowartoƑciowe utwory, które zastČpiČ miejsce 
dawnej i nowej szmiry dramaturgicznej, ideowo i duchowo niepotrzebnej nam i wrogiej19.

Zamysųowi przebudowy polskiego muzealnictwa, zmierzajČcego do utworzenia re-
prezentacyjnych ekspozycji wytworów ludzi, uųoǏonych w tzw. ciČgi rozwojowe, obce 
byųy jego dotychczasowe tradycje. GromadzČce arcydzieųa i cymelia z róǏnych dziedzin 
Muzeum Narodowe, zwųaszcza Zbiory Czartoryskich, miaųo wiħc teraz zasadnicze oba-
wy, czy zdoųa obroniđ integralnoƑđ swoich zasobów. A krakowskie Muzeum mogųo byđ 
ųakomym kČskiem dla innych placówek, które w myƑl odgórnych decyzji, miaųy siħ spe-
cjalizowađ w okreƑlonych dziedzinach. Skoro Centralna Galeria Narodowa w Warszawie 
miaųa specjalizowađ siħ w gromadzeniu i ekspozycji arcydzieų malarstwa, wiħc do stolicy 
naleǏaųo wywieǍđ krakowskie cymelia. Czasem szukano w tym wzglħdzie pretekstu, kie-
dy indziej wystarczaų nakaz administracyjny. W grudniu 1951 r. dyrektor warszawskiego 
Muzeum Narodowego, prof. Stanisųaw Lorentz, który postanowių zrobiđ w stolicy „pol-
ski Luwr”, namówių ministra Sokorskiego, by drogČ administracyjnČ przejČđ w depozyt 
Muzeum Narodowego w Warszawie obrazy Leonarda i Rembrandta. Wobec sprzeciwu 
prof. T. Dobrowolskiego, uciekų siħ Lorentz do fortelu, organizujČc w 1952 r. spóǍnionČ 
wystawħ z okazji piħđsetnej rocznicy urodzin Leonarda. Za poƑrednictwem ministerstwa 
zdoųaų pozyskađ na niČ „Damħ z gronostajem” z krakowskich Zbiorów Czartoryskich, po 
czym odmówių zwrotu obrazu. Trzy lata trwaųy usilne zabiegi krakowskiego Muzeum 
o zwrot arcydzieųa. Obraz powrócių do Krakowa 4 lutego 1955 r. Dla Rembrandta Lo-
rentz na szczħƑcie nie zdoųaų znaleǍđ Ǐadnego jubileuszu, który byųby pretekstem wħ-
drówki „Krajobrazu z miųosiernym Samarytaninem” na Mazowsze.

Wpųywowy, zwųaszcza w sferach rzČdowych, prof. Stanisųaw Lorentz zamierzaų 
utworzyđ muzeum w Puųawach, dokČd zostaųaby przeniesiona puųawska czħƑđ Zbiorów 
Czartoryskich. Wobec jednak faktu uznania przez fachowców koncepcji rozproszenia 
kolekcji za absurdalnČ, gdyǏ upatrywano w niej – nie bez podstaw – próby jej dezinte-
gracji, ani sam Lorentz, ani jego ideowi spadkobiercy nie oƑmielili siħ juǏ forsowađ tego 
pomysųu.

Po gruntownym remoncie gmachów muzealnych, 30 kwietnia 1956 r., nastČpiųo ot-
warcie Muzeum Czartoryskich. W 1961 r. przeniesione zostaųy z Arsenaųu do nowego 
gmachu przy ul. Ƒw. Marka 17 zbiory Biblioteki Czartoryskich. Obiekt w caųoƑci zbudo-
wano ze Ƒrodków budǏetu paŷstwa. Po objħciu w 1965 r. funkcji kierownika Oddziaųu 

19 Ibidem, s. 180.
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Zbiory Czartoryskich przez Marka Rostworowskiego, doszųo do poszerzenia powierzch-
ni ekspozycji muzealnej oraz zmiany formuųy merytorycznej, tak aby Muzeum Czarto-
ryskich, wųČczone w struktury Muzeum Narodowego i przez nie utrzymywane, mogųo 
sprostađ wymogom stawianym przez nowoczesne muzealnictwo, ale i czerpađ najpeų-
niej z tradycji tej placówki. Idei tej podporzČdkowano caųy ukųad ekspozycji.

Ranga Muzeum Narodowego po przejƑciu w zarzČd Ministerstwa Kultury i wųČcze-
niu do niego Zbiorów Czartoryskich znacznie wzrosųa. WczeƑniej w idei Muzeum Naro-
dowego spotykaųy siħ i wzajemnie uzupeųniaųy dwie wielkie idee rozųČcznych instytucji, 
które zespalaųa ugruntowana w narodzie polskim idea miasta – muzeum. W porówna-
niu z okresem miħdzywojennym wzrosųy teǏ niepomiernie moǏliwoƑci rozwojowe Mu-
zeum Narodowego. Mimo Ƒlamazarnego tempa rozbudowy Nowego Gmachu, rozwój 
tej placówki byų w okresie PRL imponujČcy. Nigdy teǏ, wųaƑnie ze wzglħdu na swojČ 
narodowČ rangħ, instytucja ta nie byųa w ostatnim dwudziestoleciu, a wiħc po zmianie 
ustroju politycznego, przedmiotem roszczeŷ ze strony odrodzonego w 1990 r. samo-
rzČdu krakowskiego, chođ przecieǏ – jak juǏ byųa o tym mowa – wųaƑnie miasto Kraków 
byųo jego zaųoǏycielem, opiekunem i mecenasem. Wraz z warszawskim Muzeum Naro-
dowym naleǏy ono dziƑ do najwiħkszych i najzasobniejszych w zbiory muzeów w Polsce. 
W ostatnim đwierđwieczu wzbogaciųo siħ o nowe oddziaųy, dla dziaųalnoƑci tej placówki 
bardzo waǏne, bo odnoszČce siħ do dziedzictwa i do artystów dla Krakowa i kultury 
narodowej szczególnie istotnych.

W 1983 r. powstaų odrħbny oddziaų muzealny poƑwiħcony Stanisųawowi Wy-
spiaŷskiemu, pierwotnie zlokalizowany przy ul. Kanoniczej, a obecnie mieszczČcy siħ 
w kamienicy Szoųayskich. W budynku przy ul. Krupniczej 26 utworzony zostaų w 1990 r. 
Dom Józefa Mehoī era. Po latach zabiegów w sprawie stworzenia placówki poƑwiħ-
conej sztuce i technice Dalekiego Wschodu, w 1994 r. oddany zostaų do uǏytku, zbu-
dowany przy wydatnej pomocy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej 
oraz zaųoǏonej przez nich Fundacji „Kyoto–Kraków”, gmach Centrum Sztuki i Techniki 
Japoŷskiej Manggha, poczČtkowo jako oddziaų Muzeum Narodowego, a od 2005 – od-
rħbna placówka muzealna, podlegųa Ministerstwu Kultury. W odnowionym ze Ƒrodków 
Narodowego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa renesansowym paųacu biskupa 
Erazma Cioųka przy ul. Kanoniczej 17 mieƑci siħ od kilku lat muzealny oddziaų sztuki 
polskiej doby staropolskiej i bogata kolekcja ikon. Jedynym oddziaųem pozakrakowskim 
Muzeum Narodowego jest – jak dotČd – Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma 
z Zakopanem, utworzone w 1976 r.

W jesieni 2005 r. w Muzeum Narodowym otworzono zmodernizowanČ Galeriħ Sztu-
ki Polskiej XX wieku, zorganizowanČ zgodnie z nowoczesnymi tendencjami wystawien-
niczymi, z uwzglħdnieniem najnowszych dokonaŷ artystycznych. Przestronne wnħtrza 
w Gmachu Gųównym, o ųČcznej powierzchni 3200 m2, w których zaprezentowano ok. 
500 eksponatów sztuki nowoczesnej i najnowszej, zgromadzonych w kilkunastu kla-
rownych i zwartych przestrzeniach tematycznych, pozwoliųy na stworzenie jednej z naj-
wiħkszych tego typu ekspozycji sztuki nowoczesnej w Polsce.

Na ile zmieniČ siħ formuųy ekspozycyjne sztuki polskiej i sposoby organizacyjne 
w odnawianych i modernizowanych obecnie wnħtrzach Sukiennic, pierwszej i histo-
rycznej siedzibie Muzeum Narodowego?
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Po 1989 r. w nowych warunkach ustrojowych zaistniaųa potrzeba przeprowadzenia 
zasadniczych rozstrzygniħđ w odniesieniu do Zbiorów Czartoryskich i ich relacji instytu-
cjonalnych z Muzeum Narodowym. W okresie powojennym, ze wzglħdu na moǏliwoƑđ 
zabiegów rewindykacyjnych ze strony rodziny Czartoryskich, eksponaty z tych zbiorów 
nie byųy wypoǏyczane na Zachód na wystawy muzealne. Nieupaŷstwowione w okresie 
PRL zbiory Czartoryskich stanowiųy teraz prawnie masħ spadkowČ po Augustynie Piu-
sie Czartoryskim. W 1991 r. jego syn, Adam Karol Czartoryski, uznany zostaų sČdownie 
jedynym spadkobiercČ.

Kiedy w zwiČzku ze zwyciħstwem „SolidarnoƑci” demokracja zostaųa w Polsce przywró-
cona, Rzeczpospolita w 1991 r., oddaųa mi mojČ wųasnoƑđ. Wtedy jednak dla zapewnienia 
trwaųoƑci dziedzictwa mojej rodziny powoųaųem Fundacjħ KsiČǏČt Czartoryskich przy Muzeum 
Narodowym w Krakowie, obejmujČcČ wszystkie budynki oraz dzieųa sztuki i inne obiekty, tak-
Ǐe ksiČǏki i rħkopisy znajdujČce siħ zarówno w Muzeum, jak i w Bibliotece. […] Fundacja, którČ 
zaųoǏyųem, ma zgodnie ze szczytnym hasųem puųawskim utrzymywađ w pamiħci przeszųoƑđ, 
sųuǏyđ bieǏČcym potrzebom spoųeczeŷstwa i kierowađ siħ ku przyszųoƑci20.

W akcie notarialnym ustanawiajČcym Fundacjħ okreƑlono jej cel jako

ochrona Muzeum i Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie oraz nieruchomoƑci wchodzČcych 
w skųad majČtku Fundacji w Krakowie, Sieniawie, jako historycznej nierozerwalnej caųoƑci, jak 
równieǏ udostħpnienie tych zbiorów spoųeczeŷstwu.

Na realizacjħ celów Fundacji Adam Karol Czartoryski przeznaczyų wųasny majČtek 
byųej ordynacji sieniawskiej, w szczególnoƑci nieruchomoƑci w Krakowie oraz caųoƑđ 
zbiorów wpisanych do inwentarza Muzeum przed 15 grudnia 1949 r. Obiekty, które 
byųy depozytami muzealnymi naleǏČcymi do rodziny Czartoryskich, fundator oddaų 
w depozyt Fundacji, ustanawiajČc na jej rzecz prawo pierwokupu tych depozytów.

Statut Fundacji, przyjħty po jej ustanowieniu, stwarzaų moǏliwoƑđ uzupeųnienia 
zbiorów muzealnych i bibliotecznych przez nabywanie nowych obiektów, zwiČzanych 
z historiČ zbiorów, rodziny Czartoryskich i ich profi lem naukowym. W art. 9 statutu Fun-
dacji znalazų siħ nader istotny zapis stanowiČcy, Ǐe majČtek Fundacji, przekazany aktem 
ustanowienia Fundacji, jest niezbywalny. IdeČ powoųania Fundacji, uzgodnionČ przez 
fundatora wraz z Muzeum Narodowym i Ministerstwem Kultury byųa Ƒcisųa wspóųpraca 
Fundacji z Muzeum Narodowym w zakresie opieki nad zbiorami i ich udostħpniania. 
W art. 11 zapisano, Ǐe Muzeum Narodowe bħdzie administrowađ zbiorami i nierucho-
moƑciami, a w art. 13, Ǐe „kaǏdoczesny” dyrektor krakowskiego Muzeum Narodowego 
jest prezesem zarzČdu Fundacji.

Tym samym paŷstwo polskie, reprezentowane przez krakowskie Muzeum Narodo-
we, narodowČ instytucjħ kultury, podlegųČ Ministerstwu Kultury, podjħųo obowiČzek 
dalszego utrzymywania i administrowania Muzeum Czartoryskich i Biblioteki Czarto-
ryskich. Nadzór nad FundacjČ objČų minister kultury. W skųad 12-osobowego ZarzČdu 
Fundacji weszųo piħciu przedstawicieli rodziny Czartoryskich, pracownicy Muzeum Na-
rodowego, a takǏe inni przedstawiciele Ƒrodowisk kultury, m.in. muzealnych i kolekcjo-
nerskich. WųaƑcicielem Zbiorów Czartoryskich jest zatem osoba publiczna – Fundacja, 

20 A. K. Czartoryski, Przedmowa, [w:] Muzeum Czartoryskich…, s. 8.
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a administracja i fi nansowanie spoczħųy na wųadzach paŷstwowych. UchwaųČ ZarzČdu 
Fundacji z 15 marca 1993 r., za zgodČ Fundatora wprowadzona zostaųa do statutu uro-
czysta preambuųa, nawiČzujČca do genezy i patriotycznych tradycji tej placówki jako 
instytucji publicznej, której dziaųalnoƑđ „gwarantowana jest przez Paŷstwo Polskie”.

Od 1994 r., w oparciu o wycenħ depozytów, dokonanČ przez Fundacjħ i ekspertów 
Muzeum Narodowego, Fundacja wykupiųa od fundatora za kwotħ kilku milionów zų 
znacznČ czħƑđ depozytów (Ƒrodki na ten cel pochodziųy gųównie z pųatnych wypoǏyczeŷ 
zagranicznych dzieųa Leonarda), a w 1998 r. Ministerstwo Kultury przyznaųo dotacjħ ce-
lowČ w wysokoƑci 450 tys. zų na zakup dla muzeum w Krakowie kolejnych 45 obiektów 
depozytowych.

Relacje pomiħdzy Muzeum Narodowym a FundacjČ Czartoryskich poczČtkowo byųy 
konstruktywne, zwųaszcza Ǐe na czele Fundacji, funkcjonujČcej statutowo przy Muze-
um Narodowym, staų dyrektor tego muzeum. Pod nieobecnoƑđ dyrektora – prezesa 
(dųugotrwaųa choroba) ZarzČd Fundacji podjČų jednak kwesƟ e oddzielenia siħ Muzeum 
i Biblioteki Czartoryskich od Muzeum Narodowego. Sprawħ do rozpoznania prawne-
go i wskazania ewentualnego scenariusza w tym wzglħdzie zlecono znanej krakowskiej 
kancelarii prawnej. AǏ do listopada 2005 r. treƑci tej opinii nie ujawniono prezesowi 
Fundacji – dyrektor Muzeum Narodowego, Zofi i Goųubiew. Opinia ta okreƑlaųa szczegó-
ųowo procedury zwiČzane z rozwiČzaniem wspóųpracy Fundacji z Muzeum Narodowym, 
m.in. poprzez rozwiČzanie umowy o zarzČd i zmiany w Statucie Fundacji. Dotyczyųy one 
eliminacji z nazwy Fundacji zapisu „przy Muzeum Narodowym”, kwesƟ i zatem nader 
istotnej, a takǏe obligatoryjnego ųČczenia funkcji prezesa Fundacji i dyrektora Muze-
um Narodowego. Mimo negatywnej opinii Rady Konsultacyjnej i przedstawiciela mi-
nistra kultury, przy gųosie sprzeciwu Zofi i Goųubiew, ZarzČd Fundacji 29 paǍdziernika 
2003 r. podjČų uchwaųħ o zmianie Statutu Fundacji. Zaproponowane przez ZarzČd Fun-
dacji zmiany zostaųy przez sČd zarejestrowane. W tej sytuacji na posiedzeniu ZarzČdu 
22 czerwca 2004 r. dyrektor Zofi a Goųubiew zųoǏyųa rezygnacjħ z czųonkostwa w ZarzČ-
dzie, wskazujČc ze strony Muzeum osobħ, która weszųa w skųad zarzČdu. Zgodnie z pro-
pozycjČ fundatora prezesem ZarzČdu Fundacji zostaų Adam Zamoyski.

Minister kultury nie skorzystaų ze swojego prawa do zakwesƟ onowania decyzji 
o zmianie Statutu. Tym samym, przez zmniejszenie roli przedstawiciela Muzeum Na-
rodowego w zarzČdzie Fundacji zmniejszyų siħ realny wpųyw ministra kultury na jej 
dziaųalnoƑđ.

W latach 2003–2004 poszukiwano nowych form prawnej wspóųpracy Muzeum 
z FundacjČ, adekwatnej takǏe do zmian spowodowanych m.in. wejƑciem w Ǐycie zno-
welizowanej ustawy o muzeach. Wobec moǏliwych do utrzymania tylko dwóch tytuųów 
prawa do dysponowania zbiorami (wųasnoƑđ i depozyt), dyrekcja Muzeum Narodowego 
wskazywaųa koniecznoƑđ podpisania umowy depozytowej, jako zgodnej z nowČ ustawČ, 
oraz umowy o wspóųpracy i zarzČdzaniu. Fundacja zaǏČdaųa natomiast, by Muzeum Na-
rodowe odpųatnie wynajmowaųo od Fundacji budynki muzealne Czartoryskich w celu 
nieodpųatnego przechowywania, konserwacji, ochrony i udostħpniania zbiorów nale-
ǏČcych do Fundacji, oraz by Muzeum Narodowe nie pobieraųo Ǐadnych opųat z tytuųu 
udostħpniania Bibliotece Czartoryskich gmachu naleǏČcego do Muzeum Narodowego. 
Ministerstwo Kultury, mimo zgųaszanych zastrzeǏeŷ prawnych oraz wbrew stanowisku 
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dyrektora Muzeum Narodowego, przyznaųo Ƒrodki celowe na sprostanie tym oczeki-
waniom. 31 marca 2005 r. Muzeum Narodowe podpisaųo z FundacjČ Czartoryskich trzy 
umowy: depozytowČ, o wspóųpracy i wspomnianČ umowħ najmu, które okreƑlajČ wa-
runki i zasady wspóųdziaųania.

W ocenie znacznej czħƑci opinii publicznej, w tym takǏe mediów, kolejne, znaczČ-
ce zmiany w statucie Fundacji, deklarowany przez jej ZarzČd zamiar sprzedaǏy czħƑci 
zbiorów, wreszcie plany przebudowy siedziby Muzeum i dyslokacji czħƑci zbiorów do 
Puųaw oraz sprzeciw Muzeum Narodowego wobec tych planów, zmierzajČ w stronħ roz-
strzygniħđ radykalnych – oddzielenia Zbiorów Czartoryskich od Muzeum Narodowego 
oraz zagraǏajČ ich integralnoƑci jako dobra publicznego i narodowego. Te domniemania 
o zagroǏeniu zasady niepodzielnoƑci zbiorów i groǍbie wywozu ich istotnej czħƑci z Kra-
kowa do Puųaw bČdǍ innych miejscowoƑci, zaczħųy siħ mnoǏyđ w obliczu konkretnych 
dziaųaŷ ZarzČdu Fundacji i bliǏej niesprecyzowanych wypowiedzi. W 2005 r., decyzjČ 
ZarzČdu Fundacji KsiČǏČt Czartoryskich przekazany zostaų miastu notarialnie fragment 
Ƒredniowiecznych murów obronnych Krakowa, od Bramy Floriaŷskiej po Basztħ Sto-
larskČ, które w 1874 r. wraz z Arsenaųem wųadze miasta przekazaųy Czartoryskim na 
potrzeby tworzonego Muzeum. W 2007 r. podczas uroczystoƑci jubileuszowych 750-
-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, prezydent Jacek Majchrowski dokonaų 
otwarcia nowej trasy muzealnej, na którČ zųoǏyųy siħ odrestaurowane i dostosowane do 
zwiedzania zachowane Ƒredniowieczne mury fl oriaŷskie, od Baszty Pasamoników po 
Basztħ StolarskČ oraz Barbakan.

W jesieni 2005 r. ZarzČd Fundacji powziČų zamiar dokonania kolejnych zmian 
w statucie – postanowiono z niego wykreƑliđ zapis o niezbywalnoƑci majČtku Fundacji, 
a takǏe dokonađ zmian w preambule z 1993 r., z której uznano za celowe wykreƑliđ 
m.in. deklaracje fundatora. Projekt zmian statutowych odczytywany byų jako zamiar 
sprzedaǏy czħƑci zbiorów, marginalizacji Rady Konsultacyjnej, a takǏe próba odejƑcia od 
idei wspóųodpowiedzialnoƑci paŷstwa polskiego za funkcjonowanie wielkiego dziedzi-
ctwa Czartoryskich, która to idea byųa zasadniczym celem ustanowienia Fundacji. Rada 
Konsultacyjna i tym razem wydaųa negatywnČ opiniħ, podkreƑlajČc, Ǐe projektowane 
zmiany godzČ w najistotniejszČ zasadħ utrzymania historycznych zbiorów o tak istot-
nym dla narodu znaczeniu.

ZarzČd Fundacji uchwalių – wbrew opinii Rady Konsultacyjnej – zmiany w statucie, ale 
w kwesƟ ach dotyczČcych niezbywalnoƑci zbiorów (art. 9) wprowadzono „uƑciƑlenie”:

Zbiory naleǏČce do Muzeum XX. Czartoryskich i Biblioteki XX. Czartoryskich zgodnie 
z inwentarzami sporzČdzonymi do 1939 r. wųČcznie oraz budynki, w których te zbiory siħ 
mieszczČ, stanowiČ niezbywalny majČtek Fundacji.

Uchwalone zmiany w statucie ZarzČd zgųosių do rejestracji i 2 grudnia 2005 r. zosta-
ųy one sČdownie zarejestrowane. Wobec pogųħbiajČcych siħ róǏnic w ocenie sytuacji 
dotyczČcej integralnoƑci zbiorów, moǏliwoƑci kolejnych zmian statutu, prezydent Kra-
kowa Jacek Majchrowski zwrócių siħ 17 marca 2006 r. do ministra kultury, Kazimierza 
M. Ujazdowskiego z proƑbČ o podjħcie urzħdowych, okreƑlonych prawem czynnoƑci, 
które zagwarantowaųyby integralnoƑđ Zbiorów KsiČǏČt Czartoryskich w ich historycznej, 
krakowskiej siedzibie, zapobieǏenie dalszym zmianom w statucie, które naraǏaųyby hi-
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storycznČ kolekcjħ na rozproszenie, poddajČc przy tym pod rozwagħ ministra wpisanie 
tej kolekcji do rejestru zabytków. Ministerstwo nie podzieliųo jednak obaw wųadz miasta 
dotyczČcych powagi sytuacji, uznajČc, Ǐe kwesƟ e sporne zostaųy wyjaƑnione i zaǏegna-
ne. Niestety, tak nie byųo w kwesƟ ach zasadniczych. W sprawie przyszųoƑci zbiorów, ich 
integralnoƑci, zagranicznych prezentacji arcydzieų, zwųaszcza zaƑ „Damy z gronostajem” 
Leonarda da Vinci, obrazu, nie bez podstaw uznawanego za „perųħ w koronie” polskich 
zasobów muzealnych, a wreszcie generalnego remontu, a raczej gruntownej przebudo-
wy krakowskiej siedziby Muzeum Czartoryskich i harmonogramu tych prac, brak byųo 
ustaleŷ wiČǏČcych, nie mówiČc juǏ o wspólnym stanowisku. Zarówno ZarzČd Fundacji, 
jak i Muzeum Narodowe zgadzaųy siħ z potrzebČ remontu i modernizacji obiektów, ale 
juǏ dekompozycja ekspozycji budziųa powaǏne kontrowersje. ZarzČd Fundacji posta-
nowių takǏe wyųČczyđ ze wspólnej ekspozycji eksponaty bħdČce wųasnoƑciČ Muzeum 
Narodowego.

W jesieni 2007 r. ZarzČd Fundacji zaproponowaų wprowadzenie kolejnych zmian 
w statucie, prowadzČcych do jeszcze wiħkszego uniezaleǏnienia zbiorów od Muzeum 
Narodowego, ipso facto – od jakiejkolwiek kontroli Ministerstwa Kultury, ale z pozosta-
wieniem zasady fi nansowania przez resort. ZarzČd zaproponowaų wykreƑlenie zapisu 
o majČtku Fundacji jako „historycznej nierozerwalnej caųoƑci”. Mimo oprotestowania 
projektu zmian statutowych przez szereg osobistoƑci ze Ƒrodowisk naukowych i muzeal-
niczych – czųonków Rady Konsultacyjnej oraz ministra kultury, ZarzČd zmiany wprowa-
dzių, a sČd je zarejestrowaų. Miejsce dotychczasowej Rady Konsultacyjnej, w skųad której 
wchodzili liczni wybitni specjaliƑci – autorytety w zakresie muzealnictwa, sztuki oraz 
piƑmiennictwa, zajħųa Rada Fundacji o wyǏszej niǏ dotČd reprezentatywnoƑci rodziny 
Czartoryskich. Szczegóųy tych kwesƟ i, rozbieǏnoƑci i kontrowersje z tym zwiČzane to juǏ 
jednak odrħbny temat.

3 lipca 2008 r. prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, powodowany troskČ o losy 
Zbiorów Czartoryskich jako bezcennego dziedzictwa kultury narodowej, w liƑcie do mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego zwrócių siħ z proƑbČ 
o rozwaǏenie wszczħcia postħpowania (w tym sČdowego), zmierzajČcego do „przy-
wrócenia pierwotnego, okreƑlonego przez fundatora celu i statutu Fundacji XX. Czar-
toryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie”. Wprowadzona nowelizacja ustawy 
o fundacjach (2006 r.) daje obecnie pewne prerogatywy, przysųugujČce dotČd tylko 
ministrowi kultury, takǏe i prezydentowi Krakowa jako staroƑcie grodzkiemu krakow-
skiemu. Minister kultury bČdǍ miejscowy starosta moǏe obecnie wystČpiđ do sČdu 
o uchylenie uchwaųy ZarzČdu Fundacji, pozostajČcej w sprzecznoƑci z jej celem albo 
z postanowieniami lub przepisami prawa. Dotyczy to takǏe sytuacji zmian w statucie 
Fundacji, podejmowanych niezgodnie z celem fundacji. Minister wųaƑciwy lub starosta 
mogČ wystČpiđ do sČdu z ǏČdaniem zmiany zarzČdu fundacji bČdǍ zawieszenia go i wy-
znaczenie zarzČdcy przymusowego.

Sprawy przyszųoƑci Zbiorów KsiČǏČt Czartoryskich w Krakowie wobec niektórych 
poczynaŷ Fundacji (w tym m.in. moǏliwoƑci przewiezienia czħƑci zbiorów do Puųaw) 
budzČ spoųeczne obawy. Warto nadmieniđ, Ǐe Fundacja przygotowaųa plan przebudowy 
gmachu Muzeum Czartoryskich oraz koncepcjħ nowej aranǏacji zbiorów. Podczas pub-
licznej prezentacji w gmachu Maųopolskiego Urzħdu Wojewódzkiego w styczniu 2009 r. 
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prezydent Jacek Majchrowski wraz z przewodniczČcČ Rady Miasta Krakowa, MaųgorzatČ 
Radwan-BalladČ, zadeklarowali w przypadku takiej potrzeby – przydzielenie z zasobów 
miejskich stosownych pomieszczeŷ na cele ekspozycyjne Muzeum KsiČǏČt Czartory-
skich. GotowoƑđ pomocy, stosownie do swoich urzħdowych kompetencji, zadeklarowaų 
takǏe Jerzy Miller – ówczesny wojewoda maųopolski. SpoƑród trzech zaproponowanych 
przez prezydenta Majchrowskiego obiektów, które miasto zaoferowaųo Muzeum Czar-
toryskich, Fundacja wybraųa Fort Ƒw. Benedykta na krakowskich Krzemionkach. Wierzyđ 
wypada, Ǐe we wszystkich tych poczynaniach, nie zabraknie woli kontynuowania wiel-
kiej idei kilku pokoleŷ rodziny Czartoryskich, która przyniosųa narodowi polskiemu nie-
zbywalne dobro publiczne. Niezbywalne i niepodzielne. Wszystkie wspomniane tu trzy 
muzea, zintegrowane w dziewiħtnastowiecznej wizji miasta – muzeum, tworzČ i dziƑ, 
wraz z kilkudziesiħcioma innymi placówkami muzealnymi oraz zabytkowČ zabudowČ 
miasta – pomnika kultury niepowtarzalny kompleks o funkcjach trudnych do rozdziele-
nia – historycznego miasta i muzeum o randze narodowej i Ƒwiatowej zarazem.

A wielkie dzieųo biskupa Jana Pawųa Woronicza – rezydencja ordynariuszy krakow-
skich, z nadanČ jej historycznČ rolČ muzealnČ? PoǏar Krakowa w 1850 r. zniszczyų prawie 
caųy paųac, jego wystrój i zgromadzone w nim zbiory. Tylko czħƑđ z nich udaųo siħ ocaliđ. 
Kiedy za czasów biskupa Albina Dunajewskiego, trzydzieƑci lat po poǏarze, przystČpio-
no do jego odbudowy, wobec braku Ƒrodków, prace ograniczono wówczas do robót 
najpilniejszych, pozwalajČcych na przywrócenie paųacowi jego administracyjnych i re-
zydencjalnych funkcji. Nad caųoƑciČ prac projektowych i remontowych czuwali ludzie 
o wysokich kwalifi kacjach: Tomasz Pryliŷski i Feliks KsiħǏarski, poszczególne odcinki 
prac powierzajČc doƑwiadczonym rzemieƑlnikom. Do odbudowy znaczne siħ przyczyni-
ųa hr. Katarzyna Adamowa Potocka, ųoǏČc na ten cel niemaųe Ƒrodki. W ostatnich latach 
XIX w. paųac nadawaų siħ juǏ do uǏytkowania, chođ prace restauratorskie byųy w dalszym 
ciČgu kontynuowane.

SzczħƑliwie ocalaų ruchomy wystrój Gabinetu Historycznego, poųoǏonego w poųu-
dniowo-zachodnim naroǏniku paųacu, od strony Plant i ul. Franciszkaŷskiej. Pieczoųowi-
cie przechowywany, zostaų wųČczony do wyposaǏenia wnħtrz rezydencji biskupiej. Gdy 
sto lat póǍniej przeprowadzony zostaų kolejny remont generalny paųacu biskupiego, 
z inicjatywy archidiecezjalnego konserwatora zabytków, ks. Józefa Andrzeja Nowobil-
skiego, w trybie nadzoru konserwatorskiego przeprowadzono takǏe badania, majČce 
na celu znalezienie polichromii w pomieszczeniach rezydencjalnych I piħtra. Wyniki od-
krywek okazaųy siħ zaskakujČce.

Stan polichromii z czasów Woronicza byų znacznie lepszy niǏ naleǏaųo siħ spodziewađ. 
ZarzČdzono w zwiČzku z tym poszerzenie zakresu badaŷ, tak, by uzyskađ podstawowy co do 
ewentualnego zdjħcia warstw XIX- i XX-wiecznych i odkrycia malowideų z czasów Woronicza. 
Uzyskane wyniki postawiųy mnie oraz kierowany przeze mnie zespóų przed zasadniczym dy-
lematem: czy majČc na uwadze walor historyczny i artystyczny polichromii, dokonađ jej peų-
nego odkrycia, czy teǏ ograniczyđ siħ do czħƑci najlepiej zachowanej, tzn. przede wszystkim 
polichromii Gabinetu Historycznego. Po dojrzaųym namyƑle zdecydowano ograniczyđ siħ do 
peųnego odkrycia i konserwacji polichromii Gabinetu Historycznego21.

21 J. A. Nowobilski, Mecenat artystyczny…, s. 147.
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Malowidųa Ƒcienne w pozostaųych pomieszczeniach zachowaųy siħ w znacznie gor-
szym stanie i sČ niekompletne. Ich konserwacja i rekonstrukcja, z koniecznoƑci kosz-
towna, moǏe byđ dzieųem przyszųoƑci. Ograniczono siħ zatem do opisów i fotografi cznej 
dokumentacji. Wyniki prac konserwatorskich, przeprowadzonych w 1996 r. sČ impo-
nujČce: udaųo siħ odsųoniđ i odrestaurowađ kompletnČ polichromiħ Ƒcian Gabinetu Hi-
storycznego (z wyjČtkiem sufi tów, które zostaųy wymienione). W rezydencji z wielkČ 
pieczoųowitoƑciČ przechowywane sČ liczne pamiČtki historyczne, w tym wykonane spe-
cjalnie dla tego paųacu na zlecenie biskupa Jana Pawųa Woronicza. SČ to m.in. królew-
skie biurko Stanisųawa Augusta, popiersia: Adama Naruszewicza i Ignacego Krasickiego, 
postument z relikwiarzem Bolesųawa Chrobrego, nieomal wszystkie obrazy Michaųa 
Stachowicza, stanowiČce malarskie wyposaǏenie Gabinetu Historycznego, wiele innych 
pųócien o tematyce historycznej, portretów, rycin, mebli.

Jak wynika z […] zestawienia, ruchomy wystrój wnħtrza Gabinetu Historycznego z maųymi 
wyjČtkami ocalaų wbrew panujČcej opinii, w caųoƑci. Podobnie rzecz siħ miaųa z wieloma inny-
mi obiektami, które sųuǏba wyniosųa w pųonČcego domu, bo jak opisujČ naoczni Ƒwiadkowie, 
poǏar rozprzestrzeniaų siħ bardzo szybko22.

Mimo tak ciħǏkich doƑwiadczeŷ, takǏe ten historyczny gmach peųni funkcjħ publicz-
nČ, jakČ nadaų mu Jan Paweų Woronicz. Ów paųac, jak Ǐaden inny w Krakowie, obrósų 
z czasem wieloƑciČ znaczeŷ i symboli, o których nie mógų pewnie marzyđ autor _wiČtyni 
Sybilli. ZaƑ okno woroniczowskiej Sali Krakowskiej, usytuowane nad bramČ gųównČ od 
strony ulicy Franciszkaŷskiej, z którego ponođ zwykų spoglČdađ na wawelskie wzgórze 
i wieǏe katedry, zwane dziƑ jest „oknem papieskim” i staųo siħ dodatkowČ atrakcjČ tego 
gmachu, odwiedzanego przez turystów ze wszystkich kontynentów. Do piħknie odno-
wionych wnħtrz biskupiej rezydencji – z powodów oczywistych – wstħp jest jednak 
ograniczony.

22 Ibidem, s. 153.
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Ta krakowska kamienica przy Rynku, na linii E–F, prawie naprzeciw koƑcióųka Ƒw. Wojcie-
cha, architektonicznie nie wyróǏnia siħ niczym szczególnym. MoǏe tylko balkonem na 
pierwszym piħtrze. Mimo to jest obecnie bardzo znana, i to nie tylko w Polsce. SwojČ 
sųawħ zawdziħcza przede wszystkim temu, Ǐe dziƑ w caųoƑci zajmuje jČ wysokiej klasy 
restauracja. Napis nad wejƑciem gųosi dumnie: „Wierzynek 1364”. Co prawda, ƑciƑle 
historycznie rzecz biorČc, sprawa to trochħ naciČgana. Owszem, bogaty mieszczanin 
krakowski – nazywaų siħ Wirsingk – faktycznie wydaų wspaniaųČ ucztħ podczas zjazdu 
monarchów w ówczesnej stolicy Polski. Nie wiadomo wszakǏe, w której odbyųa siħ ka-
mienicy, moǏe nawet nie przy Rynku? Na pewno nie w tej pod numerem 15. Wierzynek 
w niej nie mieszkaų, nigdy teǏ nie byų jej wųaƑcicielem. I oczywiƑcie nie zaųoǏyų Ǐadnej 
restauracji. Wówczas nie byų to wųaƑciwy interes dla szanujČcego siħ kupca. Ta dziƑ 
szczycČca siħ jego nazwiskiem powstaųa dopiero po II wojnie. Rozrastaųa siħ na naszych 
oczach wųaƑnie dziħki znakomitemu pomysųowi nawiČzania do tak Ƒwietnej tradycji. 
Najpierw zajħųa kamienicħ numer 16, póǍniej rozszerzyųa siħ równieǏ na numer 15. Za-
wųadnħųa niČ od piwnic po strych.

JednakǏe i bez owej legendy dom ten, jak wszystkie w _ródmieƑciu, ma swojČ prze-
szųoƑđ bogatČ i godnČ uwagi. Powstaų w poųowie wieku XV. Potem wielokrotnie byų prze-
budowywany. Dziaųo siħ tak skutkiem poǏarów i ciČgųych remontów. Podnoszono teǏ 
piħtra i adaptowano wnħtrza do róǏnych celów. W pewnym okresie byųa to jedyna przy 
Rynku kamienica czteropiħtrowa. OczywiƑcie miaųa kolejno róǏnych wųaƑcicieli. Przez 
kilka wieków byųy to krakowskie rody kupieckie, niemieckie i wųoskie: Derjakubiczowie, 
Krugelowie, Pinocci, Dzianoƫ  . W lutym roku 1846 z okien znajdujČcej siħ na I piħtrze 
trakƟ erni strzelaų do wkraczajČcych wojsk austriackich Antoni Focht.

Nade wszystko jednak przez wszystkie stulecia, od samego poczČtku aǏ po drugČ 
poųowħ wieku XX, kamienicħ tħ zamieszkiwali lokatorzy, podobnie jak i inne przy Rynku. 
Kolejne pokolenia tu przychodziųy na Ƒwiat, tu przeǏywaųy swe radoƑci i dramaty. Nie-
które rodziny trwaųy w tych samych mieszkaniach nieprzerwanie przez kilka pokoleŷ.

PrzeglČdam wykaz lokatorów kamienicy numer 15 z roku 1890, a wiħc sprzed stu 
dwudziestu lat. Jest to spis urzħdowy. SporzČdzano je co 10 lat z bardzo typowČ galicyj-
skČ sumiennoƑciČ, piħtro po piħtrze, front i ofi cyna. SČ nazwiska lokatorów i czųonków 
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ich rodzin, sųuǏby, takǏe podnajemców, miejsce i rok urodzenia, zawód, wyznanie. Nie 
zaznaczano tylko narodowoƑci, ta bowiem nie miaųa istotnego znaczenia. Wszyscy prze-
cieǏ byli na jednakowych prawach poddanymi NajjaƑniejszego Pana.

Ten spis mieszkaŷców typowej kamienicy stanowi niezwykle pouczajČcČ lekturħ dla 
historyka i socjologa. A jak interesujČce i waǏne naukowe byųoby studium oparte na 
podobnych spisach z kolejnych dziesiħcioleci równieǏ pozostaųych kamienic! Owszem, 
istniejČ bardzo cenne opracowania historii Rynku i jego kamienic. JednakǏe omawiajČ 
gųównie architekturħ, wųaƑcicieli, waǏne historycznie wydarzenia. A przecieǏ dzieje mia-
sta tworzČ przede wszystkim zwykli, szarzy mieszkaŷcy poprzez losy ich rodzin.

Oto wiħc lokatorzy budynku frontowego sprzed ponad wieku. Pierwsze piħtro zaj-
mowaų bankier: 7 pokoi, Ǐona i syn, dwie sųuǏČce. Drugie, takǏe 7 pokoi, adwokat, jego 
Ǐona, dwie córki, trzy sųuǏČce. Na trzecim byųy dwa mieszkania, kaǏde po trzy pokoje 
z kuchniČ. W jednym wdowa z trzema córkami i dwoma synami, w drugim urzħdnik 
miejski, jego Ǐona i czterech synów, dwie sųuǏČce. DziƑ piħtro I i II moǏe zwiedzađ kaǏ-
dy, sČ to bowiem sale dla goƑci „Wierzynka”. Na trzecim natomiast mieszczČ siħ biu-
ra. Ukųad wszakǏe pokoi jest na wszystkich piħtrach w zasadzie taki sam. Podobnie jak 
wspaniaųy widok z okien na Rynek, Sukiennice, koƑcióųek Ƒw. Wojciecha, bazylikħ Ma-
riackČ. Najpiħkniejszy oczywiƑcie roztaczaų siħ z piħtra trzeciego. A rytm dnia wszħdzie 
byų wyznaczany przez hejnaų.

Tek, centrum i serce miasta, przestronne pokoje, niemal komnaty, królewski widok 
na Rynek i co siħ tam dziaųo: cotygodniowe targi, uroczyste procesje, pochody, mani-
festacje. Wszystkie jednak mieszkania ogrzewane byųy piecami kafl owymi – niegdyƑ na 
pewno tylko kominkami. A po wħgiel schodziųo siħ do piwnicy, niemal dwa piħtra pod 
obecnym parterem. DziƑ mieƑci siħ tam szatnia dla goƑci restauracji. SųuǏČce rzeczywi-
Ƒcie miaųy co robiđ. Tym bardziej, Ǐe kuchnie byųy tylko na wħgiel.

Co jednak najgorsze, najkųopotliwsze i wrħcz wstydliwe: w Ǐadnym mieszkaniu fron-
towym nie byųo ani toalety, ani ųazienki. Te pierwsze znajdowaųy siħ w ofi cynie, po jed-
nym „oczku” dla caųego piħtra. Biegaųo siħ tam ganeczkiem. JakǏe uǏyteczne byųy pew-
ne naczynia! A ųazienki? W pokojach sypialnych staųy umywalki, czyli miednica i dzban 
wody. Do kČpieli – tylko od Ƒwiħta! – sųuǏyųy przenoƑne, lekkie, cynowe póųwanny, 
w mowie galicyjskiej „sitzbady”. Tak samo przedstawiaųa siħ rzecz we wszystkich sta-
rych kamienicach ówczesnego Krakowa. A wiħc w istocie warunki Ǐycia codziennego jak 
w Ƒredniowieczu. Co prawda, Ƒwietnie wówczas prosperowaų cech ųaziebników.

Rodziny byųy wielodzietne. Jak wspomniaųem, w obu mieszkaniach piħtra trzeciego 
ųČcznie kųħbiųo siħ dziewiħcioro potomstwa. Bywaųo wiħc nader tųoczno nawet w tak 
duǏych pokojach. Urodziųem siħ w jednym z nich w roku 1922, a wiħc ponad 30 lat po 
zreferowanym spisie mieszkaŷców. Moi dziadkowie zajħli caųe piħtro, a wiħc oba miesz-
kania ųČcznie, przed rokiem 1900. Byųy jakieƑ bliskie kontakty, znajomoƑci, chyba nawet 
wiħzy powinowactwa z paniČ Parvi, owČ wdowČ z piħciorgiem dzieci; prowadziųa szkoųħ 
taŷca. Obie teǏ rodziny naleǏaųy do tej samej warstwy spoųecznej ówczesnego Krakowa, 
to jest doƑđ zamoǏnych rzemieƑlników. Moi dziadkowie zaludnili trzecie piħtro szeƑcior-
giem dzieci. Moi jednak rodzice mieli juǏ tylko troje potomstwa.

Pierwszych dziesiħđ lat mego Ǐycia to wųaƑnie to mieszkanie i takie warunki. Wspa-
niaųe przestrzennie i widokowo, lecz bardzo prymitywne pod innymi wzglħdami. Dzie-
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cku to oczywiƑcie nie przeszkadzaųo. Dopiero póǍniej dotarų do mej ƑwiadomoƑci jeszcze 
jeden fakt zwiČzany z tym piħtrem. Poprzednia lokatorka, pani Parvi, z domu Rogowska, 
byųa ciotkČ Stanisųawa Wyspiaŷskiego, jej zaƑ dzieci jego prawie rówieƑnikami. ToteǏ 
bywaų tu czħsto i to nie tylko jako goƑđ. Pracowaų w tych wielkich pokojach, rozkųadajČc 
swobodnie swe rysunki i prace. A ja bawiųem siħ tam beztrosko, nieƑwiadom, Ǐe stosun-
kowo tak niedawno autor Wesela przesiadywaų tu godzinami, patrzČc dokųadnie z tych 
samych okien na ten sam Rynek.

Ów wspaniaųy plac od czasów Wyspiaŷskiego po moje dzieciŷstwo prawie siħ nie 
zmienių. Ten sam bruk, sųawne „kocie ųebki”. Na targi zjeǏdǏaųy chųopskie furmanki ze wsi 
podkrakowskich i nawet góralskich. Budynki jednak przetrwaųy te same, dziƑ zewnħtrz-
nie ųadnie odnowione, podobnie jak Sukiennice. Wtedy nawet nie myƑlano o planowej 
rewaloryzacji. Za moich lat dziecinnych wokóų Rynku szųy linie tramwajowe, Wyspiaŷ-
ski mógų oglČdađ tylko tramwaj konny. Natomiast zmieniųy siħ sklepy. I tak z dawnych 
znanych mi trzech aptek przy Rynku pozostaųa tylko jedna. A przecieǏ wszystkie miaųy 
tradycje wiekowe! Przetrwaųa wszakǏe, i to w tym samym miejscu od roku 1610, ksiħ-
garnia – ta naprzeciw wieǏy ratuszowej. Miaųa oczywiƑcie róǏnych wųaƑcicieli. Za czasów 
Wyspiaŷskiego i póǍniej byų to Gebethner, obecnie zaƑ spóųka Matras.

MoǏna by wiħc twierdziđ, Ǐe w ciČgu mniej wiħcej wieku zaszųy na Rynku pewne 
zmiany, nie tak jednak istotne, a w sumie tylko na lepsze. A jednak zaszųa pewna zmiana 
ogromna, zasadnicza. Nie dostrzegČ jej turyƑci, co zrozumiaųe, ale nie zdajČ sobie z niej 
sprawy nawet rodowici krakowianie. OtóǏ Rynek w pewnym sensie umarų. Nie dlate-
go, Ǐe nie odbywajČ siħ tutaj regularne targi. Nie brakuje teǏ uroczystoƑci, i to bardzo 
haųaƑliwych. Najistotniejsze wszakǏe jest to, Ǐe prawie wszystkie kamienice sČ nieza-
mieszkaųe. Podzieliųy los mojej. Zostaųy zajħte przez biura, urzħdy, banki, restauracje, 
domy handlowe. Jak niewielu moǏe dziƑ powiedzieđ: w tym domu siħ urodziųem, tu 
wychowaųem!

To umieranie dokonaųo siħ oczywiƑcie w sposób naturalny, stopniowo, z przyczyn 
zrozumiaųych. Wprawdzie wszystkie kamienice zmodernizowano, warunki mieszka-
niowe staųy siħ nowoczesne – gaz, elektrycznoƑđ, toalety, ųazienki – pogorszyųy siħ na-
tomiast, i to stokrotnie, te zewnħtrzne. Haųas dniem i nocČ, ciČgųe imprezy, gųoƑniki. 
To prawda, Ǐe wyludnianie siħ centrów metropolii to zjawisko Ƒwiatowe. A jednak Ǐal. 
PrzecieǏ dokonaųo siħ to za Ǐycia zaledwie dwóch pokoleŷ, za mojego Ǐycia! Kto odwie-
dza „Wierzynka” – a warto! – i rozglČda siħ po wspaniaųych pokojach, winien pamiħtađ: 
na pewno nie ucztowali w nich monarchowie, ale za to przez kilka wieków tħtniųo tu 
normalne Ǐycie wielu rodzin, pokolenie za pokoleniem. Smutno byđ jednym z ostatnich, 
który to w peųni pamiħta.
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Wizyty urzÆduj�cych prezydentów USA 
w Krakowie

Pierwszym urzħdujČcym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który przybyų z ofi cjalnČ 
wizytČ do Polski, byų Richard M. Nixon w 1972 r. Od tego czasu w Biaųym Domu zasiada-
ųo 8 prezydentów (Richard Nixon, Gerald R. Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George 
H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama). SzeƑciu z wymienionych pre-
zydentów przebywaųo w Polsce w czasie sprawowania wųadzy prezydenckiej. Ronald 
Reagan przyjechaų do Warszawy 14 wrzeƑnia 1990 r. juǏ jako byųy prezydent. Zaprosze-
nie (jeszcze niewykorzystane) od prezydenta Lecha Kaczyŷskiego i premiera Donalda 
Tuska otrzymaų równieǏ obecny prezydent Barack Obama.

Trzej urzħdujČcy prezydenci Stanów Zjednoczonych przebywali w Krakowie: Gerald 
R. Ford, George H. W. Bush oraz jego syn George W. Bush.

Seriħ wizyt prezydentów amerykaŷskich w Polsce zapoczČtkowaų Richard Nixon (31 
maja–1 czerwca 1972). Nixon byų w Polsce juǏ wczeƑniej, w 1959 r. jako urzħdujČcy 
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Byųa to pierwsza w historii stosunków polsko-
-amerykaŷskich ofi cjalna wizyta wiceprezydenta USA w naszym kraju. Podobnym pre-
cedensem byųa jego prezydencka wizyta w 1972 r., mimo Ǐe Polska i Stany Zjednoczone 
nawiČzaųy stosunki dyplomatyczne jeszcze w 1919 r.

1 czerwca 1972 r., na poųČczonej sesji obu izb Kongresu, Nixon wygųosių przemó-
wienie na temat odbytej podróǏy. Wygųosių je o godz. 21.40 czasu waszyngtoŷskiego, 
a wiħc tego samego dnia, kiedy opuƑcių Polskħ. Polsce poƑwiħcių zaledwie jeden akapit, 
podczas, gdy relacji ze swej wizyty w ZSRR poƑwiħcių okoųo 10 stron tekstu. O Polsce 
powiedziaų:

�aden kraj na Ƒwiecie nie ucierpiaų w czasie wojny bardziej aniǏeli Polska – i Ǐaden inny 
kraj nie ma wiħcej do zyskania z pokoju. Twarze ludzi, którzy tak serdecznie wczoraj powitali 
nas w Warszawie, stanowiČ wymowne Ƒwiadectwo cierpieŷ wojennych w przeszųoƑci i na-
dziei na pokój w przyszųoƑci. Uczyniųo mnie to jeszcze bardziej zdecydowanym niǏ kiedykol-
wiek przedtem, aby Ameryka czyniųa wszystko, co w jej mocy, by wzmocniđ nadzieje narodów 
Ƒwiata na pokój1.

1 Public Papers of the Presidents of the United States. Richard Nixon, Washington 1972, s. 809.
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Prezydent Gerald Ford przybyų do Warszawy 28 lipca 1975 r. Po rozmowach z Edwar-
dem Gierkiem w Sejmie obaj politycy podpisali wspólne oƑwiadczenie, stwierdzajČc 
z zadowoleniem, Ǐe

w stosunkach miħdzy PolskČ i Stanami Zjednoczonymi osiČgniħty zostaų postħp, odpowiada-
jČcy interesom obu paŷstw i zgodny z dųugimi i bogatymi tradycjami ųČczČcymi narody Polski 
i Stanów Zjednoczonych2.

Gerald Ford byų teǏ pierwszym urzħdujČcym prezydentem amerykaŷskim, który od-
wiedzių Kraków. Ford i towarzyszČce mu osoby przybyųy do Krakowa 29 lipca 1975 r. na 
pokųadzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Byų równieǏ pierwszym urzħdujČ-
cym prezydentem USA, który odwiedzių byųy obóz koncentracyjny Auschwitz i zųoǏyų 
wieniec w hoųdzie ofi arom faszyzmu. W ksiħdze pamiČtkowej wpisaų sųowa:

Ten pomnik i pamiħđ tych, na których czeƑđ go wzniesiono, inspiruje nas jeszcze bardziej 
do poszukiwaŷ pokoju, wspóųpracy i bezpieczeŷstwa dla wszystkich narodów.

PatrzČc na jeden z baraków obozu kobiecego, powiedziaų: „przeraǏajČcy i przej-
mujČcy to widok”. Byų wyraǍnie wstrzČƑniħty tym, co zobaczyų. Nic wiħc dziwnego, Ǐe 
w dwóch rozmowach, jakie z nim przeprowadzių autor tego artykuųu w maju 1984 r. 
i w lutym 1991 r., wspominaų o OƑwiħcimiu, a w swoich pamiħtnikach z 23 wierszów 
tekstu, jakie poƑwiħca swej wizycie w Polsce w 1975 r., aǏ 18 wierszy dotyczy jego wra-
Ǐeŷ z byųego obozu zagųady w OƑwiħcimiu.

Helikopterem polecieliƑmy do Auschwitz, niesųawnego obozu Ƒmierci okresu drugiej woj-
ny Ƒwiatowej, gdzie zamordowano cztery miliony osób cywilnych. Czytaųem o holocauƑcie, 
lecz nie mogųo to mnie przygotowađ do zobaczenia tego przeraǏajČcego miejsca. Polacy za-
chowali obóz jako pomnik. Widziaųem bocznicħ kolejowČ, gdzie wiħǍniowie przybywali w wa-
gonach towarowych, murowane baraki, gdzie mieszkali do czasu, kiedy byli zbyt wyczerpani, 
by pracowađ i betonowe ruiny komory gazowej, gdzie miliony z nich umieraųo. Po zųoǏeniu 
wieŷca u stóp kamiennego pomnika cofnČųem siħ, aby pomodliđ siħ w milczeniu. Podpisa-
ųem ksiħgħ pamiČtkowČ i odwiedziųem jeden z baraków. Zobaczyųem rzħdy piħtrowych prycz 
i mogųem wyobraziđ sobie, w jaki sposób naziƑci torturowali swoje ofi ary. Jak dųugo – spy-
taųem mego przewodnika – wiħǍniowie mogli tu przeǏyđ? SzeƑđ miesiħcy – odpowiedziaų. 
WczeƑniej Henry [Henry Kissinger, sekretarz stanu – przyp. mój, L.P.] powiedziaų mi, Ǐe czųon-
kowie jego rodziny zginħli w Auschwitz. Trudno mu byųo mówiđ na temat tej tragedii i kiedy 
tak staliƑmy przy barakach, nie mógų nic powiedzieđ bez utraty panowania nad sobČ. Nigdy 
nie zapomnħ tego niewiarygodnie przeraǏajČcego miejsca3.

Z OƑwiħcimia-Brzezinki helikopterem powrócių do Krakowa. Zwiedzių m.in. klinikħ 
dzieciħcČ, zbudowanČ z funduszy amerykaŷskich. Mųodzi pacjenci i personel szpitala 
zgotowali prezydentowi serdeczne powitanie. Ford powiedziaų zebranym, Ǐe szpital ten 
moǏe sųuǏyđ jako przykųad „przyjaǍni miħdzy Amerykanami i Polakami”4. W tym czasie 
Ǐona prezydenta, BeƩ y, zwiedzaųa Muzeum Historii Uniwersytetu Jagielloŷskiego, Col-

2 Prezydent Gerald Ford w Polsce, 28–29 lipca 1975, Warszawa 1975, s. 30.
3 G. R. Ford, A Time to Heal, The Autobiography, New York 1979, s. 302–303.
4 Public Papers of the Presidents of the United States. Gerald R. Ford, Washington 1975, book 2, 

s. 1066.
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legium Maius. Na krakowskim Rynku, w samo poųudnie, prezydent spotkaų siħ z miesz-
kaŷcami Krakowa. Prezydentowi oraz towarzyszČcym mu osobom wrħczono kwiaty. 
DziħkujČc zebranym za serdeczne przyjħcie, powiedziaų:

Rynek Krakowski jest bez wČtpienia jednym z najpiħkniejszych na Ƒwiecie […]. Jestem 
dumny, Ǐe mogħ tu byđ z Wami w miejscu tak bogatym w pamiČtki polskiej historii i zwiČza-
nym tak ƑciƑle z polskim bohaterem naszej walki o niepodlegųoƑđ […]. Przybyųem do Krakowa, 
by zapoznađ siħ zarówno z zabytkami Waszej wielkiej przeszųoƑci, jak teǏ z Waszymi wspóų-
czesnymi osiČgniħciami. Gratulujħ Wam Waszego dorobku. W mieƑcie tym silne sČ zwiČzki 
przyjaǍni miħdzy naszymi krajami5.

Wyrazių teǏ zadowolenie z obecnoƑci znacznej liczby obywateli amerykaŷskich, któ-
rzy odwiedzili Kraków i byli na tym spotkaniu. Mówių o Tadeuszu KoƑciuszce, postaci 
zwiČzanej zarówno z Krakowem, jak i walkČ o niepodlegųoƑđ Stanów Zjednoczonych.

Po spotkaniu na Rynku, prezydent z maųǏonkČ przejechali wČskimi ulicami Krakowa 
na Wawel, gdzie premier Piotr Jaroszewicz wydaų na ich czeƑđ Ƒniadanie. W wygųoszo-
nym toaƑcie Ford powiedziaų m.in.

Gdy patrzħ na tħ historycznČ salħ, przypomina mi siħ wspaniaųy dorobek Krakowa, jako 
oƑrodka polskiej kultury. Rola Waszego miasta byųa szczególnie waǏna w ponurych latach 
rozbiorów. TysiČce ludzi z tego regionu przybyųo do Stanów Zjednoczonych. WnieƑli oni wy-
bitny wkųad na rzecz Ameryki. Wydaje siħ wiħc caųkowicie sųuszne, Ǐe Wasz znany na caųym 
Ƒwiecie uniwersytet, drugi wiekiem w Europie _rodkowej, wprowadza mųodych Amerykanów 
w WaszČ tysiČcletniČ spuƑciznħ. Wasze dziedzictwo staųo siħ czħƑciČ naszego wspólnego dzie-
dzictwa. Nasi mųodzi Amerykanie dzielČ siħ z Wami wzajemnie myƑlami i doƑwiadczeniem. 
Jest to znakomity sposób rozszerzania wiħzi istniejČcych miħdzy Stanami Zjednoczonymi 
a PolskČ.

Gdy przejeǏdǏaųem dziƑ przez to piħkne miasto, wiele rzeczy wywarųo na mnie wraǏenie. 
Byųem pod wraǏeniem wielu pomników, ƑwiadczČcych o szczególnych wiħzach istniejČcych 
miħdzy obu naszymi krajami, powróciųem myƑlami do Tadeusza KoƑciuszki, który dopomógų 
Ameryce wywalczyđ wolnoƑđ przed 200 laty, i dowiedziaųem siħ, Ǐe zostaų pochowany na 
Wawelu. Pomnik ku jego czci stoi w Waszyngtonie i jest widoczny bezpoƑrednio z Biaųego 
Domu.

Byųem takǏe pod wraǏeniem ciepųa, przyjaǍni i wielkodusznoƑci spoųeczeŷstwa polskiego, 
które powitaųo dziƑ w Krakowie paniČ Ford, mnie i osoby mi towarzyszČce. Po drugiej stronie 
Wisųy znajduje siħ inny symbol ǏywotnoƑci naszej przyjaǍni. Jest to szpital poƑwiħcony dzie-
ciom. Miaųem dziƑ rano moǏliwoƑđ odwiedzenia go i obejrzenia tablicy odsųoniħtej w lipcu 
ub. roku. Byųem bardzo dumny z napisu na tej tablicy, który brzmi: „Aby sųuǏyđ pomyƑlnoƑci 
i zdrowiu dzieci polskich oraz utrwaleniu przyjaǍni miħdzy narodami Stanów Zjednoczonych 
i Polski, szpital ten zostaų ufundowany przez naród amerykaŷski”.

WczeƑniej, dzisiejszego dnia, odwiedziųem OƑwiħcim – ponure i przeraǏajČce przypo-
mnienie okrucieŷstwa czųowieka wobec czųowieka. Byųem wiħc gųħboko poruszony, widzČc 
tu w Krakowie oƑrodek poƑwiħcony leczeniu i trosce o czųowieka.

Proszħ o przyųČczenie siħ do mnie w toaƑcie za pomyƑlnoƑđ dzieci polskich, dzieci amery-
kaŷskich oraz dzieci wszystkich narodów. Musimy zapewniđ, aby wychowaųy siħ one w Ƒwie-
cie wzajemnego zrozumienia, wspóųpracy i przyjaǍni6.

5 Ibidem, s. 1067.
6 Prezydent Ford w Polsce…, s. 39.
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Tego samego dnia w godzinach popoųudniowych prezydent Ford odleciaų z Krakowa 
do Helsinek, gdzie zųoǏyų swój podpis pod Aktem Koŷcowym Konferencji Bezpieczeŷ-
stwa i Wspóųpracy w Europie.

Nastħpca Forda, Jimmy Carter przebywaų tylko w Warszawie, w dniach 29–31 grud-
nia 1977 r. W czasie tej wizyty silnie podkreƑlaų sprawħ respektowania praw czųowieka. 
Na jej zakoŷczenie opublikowano zwiħzųy komunikat, pozbawiony jednak merytorycz-
nych treƑci. Zawieraų jedynie stwierdzenie, Ǐe

I sekretarz i prezydent wyrazili zadowolenie z odbytych rozmów […]. Kontynuowanie wi-
zyt na najwyǏszych szczeblach, jak teǏ wizyt innych czoųowych osobistoƑci obu krajów, sųuǏy 
interesom obu stron oraz pogųħbianiu odprħǏenia i wspóųpracy miħdzynarodowej7.

Ronald Reagan byų tylko raz w Polsce, we wrzeƑniu 1990 r., juǏ jako byųy prezydent. 
14 wrzeƑnia przebywaų w Warszawie, a nastħpnego dnia w Gdaŷsku, gdzie spotkaų siħ 
m.in. z Lechem WaųħsČ.

Najbardziej intensywne zwiČzki z PolskČ i Krakowem miaų prezydent George Her-
bert Walker Bush. Doskonale orientowaų siħ w sprawach polskich, zanim jeszcze zasiadų 
w fotelu prezydenckim. Jego prezydentura przypadųa na okres gųħbokich zmian syste-
mowych w Polsce, które w efekcie doprowadziųy takǏe do przeųomu w stosunkach pol-
sko-amerykaŷskich.

George Bush po raz pierwszy goƑcių w Polsce w dniach 26–29 wrzeƑnia 1987 r. jako 
wiceprezydent. Byųa to ofi cjalna wizyta na zaproszenie Rady Paŷstwa i rzČdu PRL. Wice-
prezydentowi towarzyszyųa maųǏonka Barbara. Byųa to pierwsza od dziesiħciu lat wizyta 
polityka amerykaŷskiego tak wysokiego szczebla.

W czasie powitania na lotnisku Okħcie, George Bush powiedziaų m.in.:

Bardzo siħ cieszħ, Ǐe mam okazjħ odwiedziđ Polskħ. Jak wiecie, Ameryka jest narodem 
imigrantów i wielu Amerykanów ma za sobČ dumnČ i aktywnČ przeszųoƑđ w Polsce. Polacy, od 
czasu przyųČczania siħ do pierwszej osady angielskiej w Jamestown, po dziƑ dzieŷ dajČ wiele 
swojemu nowemu krajowi8.

Warszawħ Bush opuƑcių 29 wrzeƑnia. W drodze do Krakowa odwiedzių OƑwiħcim. 
W czasie zwiedzania byųego obozu zagųady zųoǏyų wiČzankħ przepasanČ szarfČ z napi-
sem: „Ich ofi ara nie bħdzie nigdy zapomniana – naród amerykaŷski”. Barbara Bush 
zųoǏyųa wiČzankħ kwiatów w celi bloku 11, w której zmarų m.in. o. Maksymilian Kol-
be. W Ksiħdze PamiČtkowej Muzeum Bush wpisaų nastħpujČce sųowa: „Niech dzieciom 
przyszųoƑci bħdzie oszczħdzona agonia tej straszliwej przeszųoƑci”. Po tej wizycie, w roz-
mowie z dziennikarzami powiedziaų, Ǐe jest wstrzČƑniħty tym, co zobaczyų, i stwierdzių, 
iǏ nie potrafi  sųowami wyraziđ tego wzruszenia. „NaleǏy czyniđ wysiųki dla zachowania 
pokoju Ƒwiatowego” – powiedziaų.

W Krakowie G. Bush spotkaų siħ z gospodarzami miasta, a nastħpnie wziČų udziaų 
w uroczystoƑci nadania konsulatowi USA w Krakowie rangi Konsulatu Generalnego Sta-
nów Zjednoczonych. W wygųoszonym z tej okazji przemówieniu zwrócių uwagħ, Ǐe nowy 

7 Public Papers of the Presidents of the United States. Jimmy Carter, Washington 1977, book 2, 
s. 2216.

8 „Trybuna Ludu”, 28 wrzeƑnia 1987.
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Konsulat Generalny obejmuje caųČ poųudniowČ Polskħ, skČd wywodzi siħ wielu Amery-
kanów polskiego pochodzenia. Z kolei w czasie zwiedzania Wawelu zųoǏyų wieniec na 
sarkofagu wspólnego bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych, Tadeusza KoƑciuszki.

Bush odwiedzių takǏe Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Dokonaų tu 
otwarcia, zbudowanej dziħki pomocy amerykaŷskiej organizacji „Project Hope”, przy-
chodni oƑrodka rehabilitacyjno-leczniczego. Zapoznaų siħ takǏe z planami wznoszonego 
dziħki fundacji amerykaŷskiej, centrum ambulatoryjnego leczenia dzieci im. Clementa 
Zabųockiego. Podczas wizyty odsųoniħto tablicħ upamiħtniajČcČ polsko-amerykaŷskie 
wspóųdziaųanie w budowie tej placówki. Bush przekazaų w darze dla szpitala nowoczes-
ny ultrasonograf oraz aparat diagnostyczny do analizy komórkowej.

Wieczorem 29 wrzeƑnia, o godz. 19.45, George Bush z ǏonČ i towarzyszČcymi im 
osobami odlecieli specjalnym samolotem Boeing 707 z Krakowa do Bonn. W czasie 
pobytu George’a Busha w Polsce ogųoszono komunikat o ponownej wymianie amba-
sadorów obu krajów. Przez ostatnie kilka lat na czele ambasad stali bowiem charge 
d’aī aires.

Jako prezydent George H. W. Bush przebywaų w Polsce w dniach 9–11 lipca 1989 r. 
Wizyta ta wywoųaųa ogromne zainteresowanie w Ƒwiecie. W Warszawie akredytowaųo 
siħ ponad póų tysiČca dziennikarzy z 19 krajów. W przemówieniu powitalnym na Okħciu 
Bush powiedziaų m.in.:

Jest rzeczČ wspaniaųČ byđ tutaj znowu w tak fascynujČcym momencie. Historia, która 
tak czħsto spiskowaųa z geografi Č, odmawiaųa narodowi polskiemu swobody, wolnoƑci; teraz 
oferuje Polsce nowČ, jaƑniejszČ przyszųoƑđ.

Sųuchaųem uwaǏnie Paŷskich [gen. W. Jaruzelskiego – przyp. mój, L.P.] sųów powitania 
– rzeczywiƑcie Polska wkroczyųa na drogħ demokratycznych przemian. Wspinaczka jest fa-
scynujČca, chođ nie zawsze ųatwa i bħdzie wymagaųa dalszych poƑwiħceŷ. JeƑli jednak bħdzie 
siħ za niČ podČǏađ, prowadziđ bħdzie ona do renesansu tego szczególnego narodu, narodu 
polskiego9.

Ostatni dzieŷ wizyty w Polsce, 19 wrzeƑnia, George H. W. Bush spħdzių w Gdaŷsku. 
W 1991 r. prezydent Bush przekazaų dla Krakowa dar w postaci urzČdzeŷ do odsiarcza-
nia spalin, co miaųo ograniczyđ zatruwanie Krakowa przez elektrowniħ „Skawina”.

W dniach 20–21 lipca 1995 r. George Bush przebywaų z kolejnČ wizytČ w Polsce. 
Odebraų m.in. tytuų honorowego obywatela Krakowa. Nie zgodzių siħ wówczas na konfe-
rencjħ prasowČ, a swoje wystČpienie na uroczystoƑci nadania honorowego tytuųu ogra-
niczyų do minimum. Najpierw krótko podziħkowaų za wyróǏnienie i poprosių tųumacza, 
aby odczytaų dalszy tekst wystČpienia. „Jest gorČco, a tak bħdzie szybciej” – powiedziaų 
byųy prezydent. Po uroczystej sesji prezydent Krakowa zorganizowaų na czeƑđ goƑci ko-
lacjħ w Wieliczce. Paŷstwo Bush odwiedzili takǏe Klinikħ Hematologii Dzieciħcej Polsko-
-Amerykaŷskiego Instytutu Pediatrii, którČ byųy prezydent wspieraų materialnie. Wizy-
ta paŷstwa Bush miaųa charakter prywatny, dlatego nie wprowadzono do programu 
rozmów z politykami. Jedynym wyjČtkiem byųo spotkanie z Lechem WaųħsČ. Prezydent 
Waųħsa udekorowaų George’a Busha KrzyǏem Wielkim Orderu Zasųugi.

9 „Rzeczpospolita”, 10 lipca 1989.
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W dniu, w którym Bush przybyų do Krakowa, a wiħc 20 lipca, ukazaų siħ w „Rzeczpo-
spolitej” wywiad, jakiego udzielių on Tadeuszowi Zachurskiemu tuǏ przed odlotem do 
Polski. Zachurski zapytaų Busha: „Czy nie zakrawa na ironiħ fakt, Ǐe w kilka lat póǍniej 
(po obaleniu komunizmu) w wiħkszoƑci byųych komunistycznych paŷstw rzČdzČ byli ko-
muniƑci?”. Bush odpowiedziaų:

Nie jest to, moim zdaniem, zjawisko alarmujČce, poniewaǏ Ǐaden z tych komunistów 
– przynajmniej Ǐaden z tych, których znam – nie chce caųkowitego powrotu do komunistycz-
nej przeszųoƑci. Niektórzy z najlepszych przywódców wschodniej Europy, to osoby, które 
kiedyƑ w przeszųoƑci byųy czųonkami rzČdów komunistycznych. Wydaje mi siħ, Ǐe nastČpiųa 
nie tylko zmiana w strukturach partyjnych, ale takǏe w ludziach. Jest w tym trochħ ironii 
– jestem jednak zadowolony, Ǐe niektórzy ludzie, którzy w przeszųoƑci byli caųkowicie oddani 
komunizmowi, teraz zmienili siħ wewnħtrznie i wiħkszoƑđ z nich nie chce powrotu do komu-
nistycznej przeszųoƑci z caųkowicie paŷstwowČ gospodarkČ, z brakiem wolnoƑci i caųkowicie 
skrħpowanČ prasČ10.

W przeciwieŷstwie do polskiej prawicy, Bush okazaų siħ politykiem zdroworoz-
sČdkowym, czemu daų wyraz w cytowanej wyǏej odpowiedzi. W podobnym duchu 
wypowiedziaų siħ w liƑcie datowanym 22 wrzeƑnia 1995 r., skierowanym do generaųa 
Jaruzelskiego:

Drogi generale Jaruzelski. Ostatnio byųem w Polsce. I chcħ, aby Pan wiedziaų, Ǐe prezydent 
Waųħsa mówių bardzo ųadnie o Panu. Nasza wizyta w Polsce byųa bardzo krótka i Ǐaųujħ, Ǐe nie 
miaųem czasu ponownie spotkađ siħ z Panem. Mam nadziejħ, Ǐe wszystko toczy siħ u Pana 
i Paŷskiej rodziny pomyƑlnie. Pan wie, Ǐe miħdzy Stanami Zjednoczonymi i PolskČ byųy ogrom-
ne róǏnice w tamtych trudnych dniach, kiedy Pan byų przy wųadzy, ale jestem przekonany, Ǐe 
historia bħdzie ųaskawa dla Pana i weǍmie pod uwagħ niezwykle skomplikowanČ sytuacjħ, 
z jakČ Pan miaų do czynienia. W ostatecznej analizie Pan bħdzie oceniony jako czųowiek, który 
kochaų swój kraj i dobrze mu sųuǏyų.

Barbara i ja jesteƑmy szczħƑliwi ǏyjČc prywatnie i nigdy nie zapomnimy Paŷskiej uprzej-
moƑci w czasie naszych wizyt w Polsce11.

W styczniu 1993 r. na prezydenta USA zaprzysiħǏony zostaų Bill Clinton. 6 lipca 1994 r. 
odbyų 26-godzinnČ wizytħ w Warszawie, a potem, 10 lipca 1997 r. ponownie przybyų do 
naszego kraju, tym razem z wizytČ 20-godzinnČ. Byųo to tuǏ po zaproszeniu Polski do 
NATO. Clinton pogratulowaų wówczas Polsce zaproszenia do NATO i podkreƑlių, Ǐe ten 
sukces Polacy zawdziħczajČ wysiųkowi caųego narodu. Podziħkowaų za udziaų w wojnie 
w Zatoce Perskiej, w operacji na HaiƟ  oraz w siųach IFOR/SFOR w BoƑni. Pochwalių za 
dobry stan stosunków polsko-Ǐydowskich oraz przestrzeganie porozumieŷ miħdzynaro-
dowych w dziedzinie eksportu broni. Wyrazių równieǏ nadziejħ, Ǐe Polska w praktyce ni-
gdy nie bħdzie musiaųa korzystađ z gwarancji bezpieczeŷstwa jako czųonek NATO. Dodaų, 
Ǐe Polska pozostanie liderem w regionie Europy _rodkowo-Wschodniej, przyczyniajČc 
siħ do stabilizacji tej czħƑci Europy. Prezydenci Aleksander KwaƑniewski i Bill Clinton 
omawiali takǏe sytuacjħ na Ukrainie.

10 „Nowy Tygodnik Popularny”, 13–20 sierpnia 1995.
11 Tekst listu G. H. W. Busha udostħpniony przez generaųa Wojciecha Jaruzelskiego [przyp. mój, L.P.].
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George W. Bush w czasie swojej prezydentury (2001–2009) trzykrotnie przebywaų 
w Polsce. Po raz pierwszy przybyų do Polski 15 czerwca 2001 r. PodsumowujČc wizytħ 
Busha, prezydent Aleksander KwaƑniewski powiedziaų wówczas:

NajwaǏniejsze sČ deklaracje o rozszerzeniu NATO, o aktywnej polityce wobec naszego 
regionu, którČ USA chcČ prowadziđ i zainteresowanie Stanów Zjednoczonych rozwijaniem 
bezpoƑrednich kontaktów z PolskČ. MyƑlħ, Ǐe wizyta moǏe dokonađ przeųomu w niektórych 
kwesƟ ach, które od lat sČ trudne, jak np. modernizacji wojska12.

TrzynaƑcie razy amerykaŷscy prezydenci odwiedzali przed Georgem W. Bushem Pol-
skħ. Bush junior byų szóstym prezydentem USA, który w czasie sprawowania urzħdu zųo-
Ǐyų ofi cjalnČ wizytħ w Polsce. Byų równoczeƑnie pierwszym urzħdujČcym prezydentem 
USA, który odwiedzių Polskħ w XXI w. W sumie spħdzių w Warszawie prawie 25 godzin, 
a wizycie towarzyszyųo ponad 500 dziennikarzy polskich i zagranicznych.

Druga wizyta George’a W. Busha miaųa miejsce w Krakowie. W koŷcu maja i na po-
czČtku czerwca 2003 r. prezydent Bush udaų siħ w podróǏ zagranicznČ do Europy i na 
Bliski Wschód. PodróǏ trwaųa 7 dni i obejmowaųa 6 krajów. 30 maja przybyų do Krakowa 
z 16-godzinnČ wizytČ. W przemówieniu wygųoszonym na Wawelu podziħkowaų Polsce 
za wsparcie w czasie konfl iktu irackiego. „Jeszcze raz przyszųo wam zastosowađ w prak-
tyce sųowa polskiego moƩ a: „Za wolnoƑđ waszČ i naszČ” – powiedziaų. Dodaų takǏe, Ǐe 
Polska jest dobrym obywatelem Europy i jest takǏe bliskim przyjacielem Ameryki i nie 
ma miħdzy tymi faktami sprzecznoƑci. NawiČzujČc do rozbieǏnoƑci w stosunkach trans-
atlantyckich, Bush zaapelowaų o jednoƑđ:

Nadszedų czas, abyƑmy zjednoczyli siħ w obronie wolnoƑci i wziħli odpowiedzialnoƑđ za 
wspólne obowiČzki wolnych narodów. Nie czas, by pogųħbiađ podziaųy w wielkim sojuszu… 
Wrogowie wolnoƑci zawsze woleli sojusze podzielone, poniewaǏ gdy Europa i Ameryka sČ 
zjednoczone, Ǐaden problem i Ǐaden wróg nie moǏe stanČđ przeciwko nim13.

W czasie pobytu w Krakowie Bush spotkaų siħ z prezydentem A. KwaƑniewskim 
i premierem L. Millerem. Odwiedzių takǏe byųy obóz Auschwitz-Birkenau. Z Krakowa 
odleciaų 31 maja do Petersburga na szczyt rosyjsko-amerykaŷski, zorganizowany z okazji 
300-lecia tego miasta. Bush podziħkowaų PuƟ nowi za poparcie dla rezolucji Rady Bez-
pieczeŷstwa i przyznaų, Ǐe ONZ powinna odgrywađ waǏnČ rolħ w powojennej odbudo-
wie Iraku. Na wspólnej konferencji prasowej z PuƟ nem Bush stwierdzių: „Nasze stosunki 
sČ silniejsze niǏ wydarzenia, które je testujČ”14.

Wizyta Busha w Polsce, druga na przestrzeni dwóch lat, niewČtpliwie Ƒwiadczyųa 
o wadze, jakČ Waszyngton przywiČzywaų do stosunków z PolskČ. Polska awansowaųa 
wówczas w hierarchii sojuszników USA przez udziaų w operacji wojskowej w Iraku; ocze-
kiwaųa jednak konkretów w postaci udziaųu polskich fi rm w odbudowie Iraku.

8 czerwca 2007 r. George W. Bush przybyų z trzeciČ wizytČ. Tym razem wylČdowaų 
w Gdaŷsku, a nastħpnie udaų siħ do prezydenckiego oƑrodka wypoczynkowego w Jura-

12 „�ycie Warszawy”, 18 czerwca 2001.
13 „Trybuna”, 2 czerwca 2003.
14 „InternaƟ onal Herald Tribune”, 2 czerwca 2003.
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cie. Przed przyjazdem Busha do Polski asystent sekretarza stanu Daniel Fried, w wywia-
dzie udzielonym Polskiemu Radiu powiedziaų:

Stany Zjednoczone i Polska sČ zwiČzane nie tylko sentymentami, chociaǏ sČ one waǏne, 
ale takǏe wspólnymi interesami, wspólnymi celami w promowaniu wolnoƑci, w promowaniu 
fali wolnoƑci, jaka rozpoczħųa siħ w Europie w 1989 r. Mamy wspólne interesy w Afganistanie, 
gdzie Polska ma znacznČ liczbħ Ǐoųnierzy, co witamy z gųħbokim szacunkiem15.

Obaj prezydenci rozmawiali na wiele tematów. Wedųug wypowiedzi prezydenta Ka-
czyŷskiego, rozmowy dotyczyųy gųównie budowy amerykaŷskiej bazy antyrakietowej 
w Polsce, i przy tym „obie strony w tej sprawie byųy w peųni zgodne”. Ponadto omawia-
no sytuacjħ w Iranie, Kosowie, Rosji i Unii Europejskiej. Bush dodaų m.in. takie tematy, 
jak BiaųoruƑ i Ukraina.

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, po zwyciħskich wyborach 
zadzwonių 7 listopada 2008 r. do prezydenta Lecha Kaczyŷskiego.

Podczas tej 15-minutowej rozmowy obaj prezydenci potwierdzili wolħ wzajemnej wspóų-
pracy w róǏnych dziedzinach. Barack Obama zapewnių Lecha Kaczyŷskiego, Ǐe Polska jest stra-
tegicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA powiedziaų, Ǐe nigdy nie byų 
w Polsce i bardzo chciaųby tu przyjechađ. Podziħkowaų równieǏ prezydentowi Kaczyŷskiemu 
za zaproszenie.

15 U.S. Department of State, President Bush’s Upcoming Visit to Poland, May 25, 2007.
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Czy Kraków naprawdÆ przegrywa z Wroc�awiem?

Postawione na poczČtku 2010 r. przez redakcjħ „Gazety Krakowskiej” publicznie pyta-
nie: „Dlaczego Kraków przegrywa z Wrocųawiem?”, nosi nie tylko znamiona dziennikar-
skiej prowokacji, ale teǏ skųania do szerszej refl eksji nad relacjČ obu miast w dųuǏszej 
perspektywie historycznej1.

Historyczne ró�nice

Wrocųaw wszedų w wiek XX jako póųmilionowa metropolia. Jego potencjaų ekonomiczny 
i skala urbanizacji istotnie przewyǏszaųy moǏliwoƑci Krakowa, który w 1939 r. byų jeszcze 
miastem 2,5 razy mniejszym i znacznie uboǏszym od stolicy Dolnego _lČska.

II wojna Ƒwiatowa zmieniųa relacjħ obu miast. Kraków pozostaų jedynym polskim 
miastem historycznym, który szczħƑliwie uratowaų swojČ tkankħ urbanistycznČ i staų siħ 
symbolem ciČgųoƑci w wymiarze spoųecznym. Wrocųaw zostaų nie tylko straszliwie znisz-
czony (chođ zachowaų peųnČ rozmachu nowoczesnČ infrastrukturħ komunikacyjnČ i ko-
munalnČ), ale staų siħ teǏ najwiħkszym miastem Europy, które w wyniku II wojny Ƒwia-
towej w 100% wymieniųo ludnoƑđ. Dopiero w latach 80. XX w. polski Wrocųaw osiČgnČų 
liczbħ mieszkaŷców niemieckiego Wrocųawia z roku 1939, a dzisiaj jej nie przekracza! 
Kraków jest natomiast miastem obecnie trzykrotnie wiħkszym pod wzglħdem liczby 
mieszkaŷców i wielokrotnie wiħkszym swojČ powierzchniČ w porównaniu do sytuacji 
w roku 1939.

Na zasadnicze róǏnice pomiħdzy Wrocųawiem a Krakowem wpųynħųy uwarunkowa-
nia historyczne, które i wspóųczeƑnie przesČdzajČ o róǏnych strategiach rozwoju tych 
miast. W szczególnoƑci chodzi np. o zasadniczČ róǏnicħ w strukturze wųasnoƑci komu-
nalnej Wrocųawia i Krakowa. W odróǏnieniu od samorzČdu Wrocųawia, który i dzisiaj 
opiera swojČ politykħ budǏetowČ na stopniowej prywatyzacji wielkiego majČtku komu-

1 Poproszony przez redakcjħ „Gazety” napisaųem poniǏszy komentarz, który dedykujħ Panu Profesoro-
wi Jackowi Majchrowskiemu ku pokrzepieniu serc. Por. J. Purchla, Czy Kraków naprawdħ przegrywa 
z Wrocųawiem?, „Polska. The Times. Gazeta Krakowska”, 15 lutego 2010, s. 6–7.
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nalnego, nabytego z mocy ustawy z 1990 r., Kraków (który przechowaų hipotekħ z roku 
1939 przez okres 1939–1989) staų siħ posiadaczem gruntów komunalnych w bardzo 
ograniczonym zakresie. Dominacja wųasnoƑci komunalnej we Wrocųawiu nie tylko przy-
nosi temu miastu rocznie okoųo póų miliarda zųotych dochodu z prywatyzacji, ale uųa-
twia takǏe skutecznČ kontrolħ jego przestrzeni.

Te trzy zasadnicze róǏnice (a jest ich wiħcej) przesČdziųy o odmiennoƑci mechani-
zmów rozwoju obu miast przed i po roku 1989. Warto teǏ zwróciđ uwagħ na specyfi kħ 
poųoǏenia Wrocųawia w sieci osadniczej Europy _rodkowej. Jego peryferyjne poųoǏenie 
w geografi i PRL-u szybko zamieniųo siħ po roku 1989 w atut europejskiej metropolii, 
z której bliǏej jest do Pragi i Berlina niǏ do Warszawy. DziƑ Wrocųaw oddalony jest o 2,5 
godziny jazdy autostradČ od stolicy Niemiec (do Warszawy przez „polskie drogi” trzeba 
przedzierađ siħ dwa razy dųuǏej) i zwųaszcza po roku 2004 znalazų siħ w orbicie wpųywów 
ekonomicznych Berlina – miasta o ambicjach globalnej metropolii.

Kraków – Wroc�aw – bracia bli|niÆta?

Istotne róǏnice w strukturze spoųecznej i wųasnoƑciowej oraz „psychologii” obu miast 
– mimo podobieŷstwa ich modelu funkcjonalnego – daųy o sobie wyraǍnie znađ 
w 1990 r., a wiħc w punkcie wyjƑcia do „gry w samorzČd”. Nie byų to przypadek. Zwųasz-
cza, Ǐe oba miasta zasadniczo róǏniųy siħ wówczas statusem prawnym i systemem 
administracyjnym.

W 1990 r. Kraków w sensie prawno-ustrojowym nie istniaų jako miasto! Byų – obok 
Warszawy i Bodzi – jednym z trzech tzw. województw miejskich. Prezydent Krakowa 
przed reformČ samorzČdowČ byų de facto wojewodČ wykonujČcym w imieniu rzČdu 
scentralizowanČ wųadzħ zarówno na terenie miasta, jak i „jego otuliny” – w promie-
niu okoųo 40 kilometrów od centrum aglomeracji. Dopiero w czerwcu 1990 r., tzn. juǏ 
po wyborach samorzČdowych, zaczħto „w biegu” rozdzielađ Kraków od reszty woje-
wództwa, funkcjħ dotychczasowego prezydenta-wojewody od nowej funkcji prezy-
denta, rozumianego jako burmistrza wielkiego miasta i gųowy tworzonego samorzČdu 
gminnego; a wreszcie wydzielađ z jednego wielkiego urzħdu administracji paŷstwowej 
(jakim byų urzČd wojewódzki) urzČd miasta Krakowa. Takich problemów nie miaųo wów-
czas Ǐadne polskie miasto. W Gdaŷsku, Poznaniu czy Wrocųawiu, przykųadowo, urzħdy 
wojewódzkie i urzħdy miejskie byųy wyraǍnie rozdzielone juǏ w poprzednim systemie 
administracyjnym. W odróǏnieniu od Krakowa, Wrocųaw miaų wiħc stabilne struktury, 
który uųatwiųy i przyspieszyųy rozpoczħty w 1990 r. proces odzyskiwania przez gminħ 
suwerennoƑci i stabilizowaųy procesy zarzČdzania miastem.

SpóǍniony start Krakowa do demokracji zbiegų siħ w czasie z tzw. wojnČ na górze. 
W zasadniczy sposób wpųynħųo to na szybkČ destabilizacjħ politycznČ Rady Miasta juǏ 
u progu jej I kadencji. W Krakowie najszybciej ujawniųo siħ „pħkniħcie” mentalne i po-
dziaų na „Polskħ liberalnČ” i „Polskħ solidarnČ”. W ten sposób Kraków antycypowaų póǍ-
niejszy polityczny podziaų Polski „postsolidarnoƑciowej”. W 1990 r. w Krakowie de facto 
istniaųy dwa miasta w mieƑcie: „Stary Kraków” i „Nowa Huta”. Dlatego w odróǏnieniu 
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od Wrocųawia Kraków nie miaų wiosnČ 1990 r. szerokiego porozumienia wyborczego 
oraz modelowego charakteru wspóųpracy z wųadzami solidarnoƑciowego zwiČzku. Chođ 
w latach 80. Kraków i Huta wystħpowaųy wspólnie pod sztandarem „SolidarnoƑci” prze-
ciw reǏimowi Jaruzelskiego, to juǏ na przeųomie roku 1989 i 1990 w Komitecie Oby-
watelskim ujawniųy siħ wyraǍne animozje miħdzy „starym” a „nowym” Krakowem. 
RodzČca siħ wówczas demokracja staųa siħ pierwszČ okazjČ dla weryfi kacji skutków 
politycznych swoistej bipolarnoƑci Krakowa po komunizmie. Byų to istotny czynnik od 
samego poczČtku destabilizujČcy pracħ krakowskiego samorzČdu i osųabiajČcy w zasad-
niczy sposób skutecznoƑđ dziaųaŷ kolejnych prezydentów – od Jacka WoǍniakowskiego 
do Jacka Majchrowskiego.

Tymczasem w odróǏnieniu od Krakowa, we Wrocųawiu od 1990 r. moǏna mówiđ 
o duǏej spójnoƑci spoųecznej miasta i ciČgųoƑci wųadzy samorzČdowej, a nawet nie-
przerwanej kontynuacji przywództwa. Byųo i jest ono przez dwadzieƑcia lat skupione 
w rħkach dziaųaczy wrocųawskiego Komitetu Obywatelskiego z 1989 r. Dųuga prezyden-
tura Bogdana Zdrojewskiego i dwie kadencje prezydenta Rafaųa Dutkiewicza (obaj byli 
w 1989 r. liderami wrocųawskiego Komitetu Obywatelskiego), oparte byųy nie tylko 
na kontynuacji strategii stworzonej u progu samorzČdu, ale i na mocnym mandacie 
spoųecznym. Innymi sųowy, Zdrojewski i Dutkiewicz nie mieli Rady Miasta przeciw so-
bie… Tymczasem w Krakowie konfl ikt prezydent – Rada Miasta to staųy fragment gry 
– od krótkiej kadencji Jacka WoǍniakowskiego do rekordowej Jacka Majchrowskiego. 
WyjČtkiem w tej kwesƟ i byųa tylko czteroletnia kadencja Andrzeja Goųasia. Taka sytua-
cja automatycznie skazuje Kraków na niskČ skutecznoƑđ wųadzy wykonawczej, a takǏe 
utrudnia zachowanie strategicznej ciČgųoƑci rozwoju.

W ten sposób demokracja lokalna zweryfi kowaųa zasadnicze róǏnice pomiħdzy 
Wrocųawiem a Krakowem, bħdČce wynikiem zjawisk dųugiego trwania. SČ to takǏe 
róǏnice, które odczuwa siħ intuicyjnie w jakǏe róǏnej atmosferze obu miast. Chodzi 
tutaj nie tylko o jednorodnoƑđ Wrocųawia i „niespójnoƑđ” powojennego Krakowa, ale 
i o zupeųnie inny stosunek mieszkaŷców obu miast do historii. Sukcesem prezydentury 
Bogdana Zdrojewskiego byųo swoiste „umojenie” niemieckiego dziedzictwa Wrocųawia 
przez kolejnČ generacjħ jego polskich mieszkaŷców. Wrocųaw „sprzedaje” dziƑ z sukce-
sem swojČ tradycjħ wielokulturowoƑci, ale nie jest zdominowany przez balast dziedzi-
ctwa. I to róǏniųo go, i róǏni nadal, od Krakowa. W tym sensie Wrocųaw jest miastem 
znacznie bardziej zwróconym ku przyszųoƑci i otwartym na „innego”. „Mieszczaŷski Kra-
ków” pozostaje duszny i nieufny, zapominajČc Ǐe sČ to charakterystyczne symptomy 
prowincjonalizacji. Jak róǏna jest atmosfera obu miast, niech Ƒwiadczy chođby „wygna-
nie” Ewy Michnik z krakowskiej opery i jej spektakularne sukcesy, jakie odnosi dzisiaj 
we Wrocųawiu.

WaǏnym przeųomem w najnowszej historii Wrocųawia byųa powódǍ w roku 1997. 
Ten kataklizm wrocųawianie przekuli w podwójny sukces! PowódǍ wyzwoliųa determi-
nacjħ obywatelskČ wrocųawian, wzmocniųa kapitaų spoųeczny miasta i podniosųa presƟ Ǐ 
prezydenta Zdrojewskiego jako lidera. Likwidacja skutków powodzi staųa siħ w istocie 
wielkim projektem, integrujČcym mieszkaŷców. Wrocųawianie zrozumieli wówczas, Ǐe 
rozwój miasta realizowađ trzeba poprzez wielkie projekty. StČd póǍniejsze zabiegi Wroc-
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ųawia o organizacjħ EXPO i lokalizacjħ Europejskiego Instytutu Technologii. Mimo, Ǐe za-
koŷczyųy siħ poraǏkČ, nie osųabiųy mitu Rafaųa Dutkiewicza jako sprawnego prezydenta, 
wrħcz przeciwnie, wzmocniųy jego wizerunek polityka-wizjonera.

Unitaryzm paÍstwa zabija metropolie…

Analizy porównawczej Wrocųawia i Krakowa nie moǏna oderwađ od szerszego konteks-
tu i pytania, czy Polska ma dzisiaj politykħ wobec wielkich miast? Takiej polityki, któ-
ra wzmacniaųaby metropolitalne funkcje Krakowa, Wrocųawia, Poznania czy Gdaŷska 
i lepiej wykorzystywaųa ich potencjaų, dzisiaj z pewnoƑciČ nie ma. Polska jest obecnie 
krajem unitarnym. Niszczy to policentrycznČ tradycjħ opartČ na sieci kilku silnych me-
tropolii na rzecz Warszawy. Innymi sųowy, powiħksza siħ dystans miħdzy stolicČ a pozo-
staųymi „wielkimi miastami”. NajlepszČ tego ilustracjČ jest chođby przepaƑđ pomiħdzy 
nakųadami z budǏetu paŷstwa i funduszy europejskich, lokowanymi dzisiaj w infrastruk-
turħ Warszawy i infrastrukturħ Krakowa – drugiego miasta w paŷstwie. Z punktu wi-
dzenia rozwojowych interesów Polski jest to zjawisko negatywne. Jego syndromem jest 
„centralistyczna” polityka paŷstwa w tak newralgicznych dla sukcesu metropolitalnego 
obszarach, jak np. bankowoƑđ, media publiczne czy rozwój lotnisk. WyraǍna dyskrymi-
nacja rozwoju lotnisk regionalnych: Krakowa, Poznania i Wrocųawia, to bardzo charak-
terystyczny objaw tendencji centralizacyjnych i unitarystycznych, które zdominowaųy 
okres tworzenia siħ samorzČdu terytorialnego w Polsce. Wrocųaw jako pierwszy prze-
ųamaų monopol „lotniskowy” PPPL, który jako wųaƑciciel, blokowaų w latach 90. rozwój 
lotniska w Balicach na rzecz Okħcia.

Po 1989 r. zabrakųo w Polsce strategicznej polityki paŷstwa wobec najwiħkszych 
miast jako lokomotyw rozwoju. Oczywista teza, Ǐe to miasta generujČ wzrost, zastČpio-
na zostaųa wówczas centralizmem fi skalnym paŷstwa, które w miastach pozostawiaųo 
tylko 10% wypracowanych przez samorzČdy dochodów! Skala oporu i ignorancji wųadz 
centralnych wobec rodzČcych siħ samorzČdów widoczna byųa zwųaszcza w wielkich mia-
stach! Trudno jest oprzeđ siħ wraǏeniu, Ǐe paŷstwo tworzČc samorzČd chciaųo go przede 
wszystkim uǏyđ do prostego administrowania (nie zarzČdzania) zbankrutowanymi zaso-
bami komunalnymi. NieufnoƑđ i wrħcz obawa przed zrzeczeniem siħ przez administra-
cjħ rzČdowČ swoich kompetencji do dziƑ widoczna jest w strukturze budǏetów polskich 
samorzČdów. W latach 1993–2007 transfery z budǏetu paŷstwa stanowiųy od 60–70% 
dochodów gminy Kraków. Oznacza to, Ǐe wielkie miasto jest w istocie zakųadnikiem wųa-
dzy centralnej, klientem polski resortowej i ofi arČ triumfu partyjnictwa. Co wiħc moǏe 
prezydent wielkiego miasta, zwųaszcza gdy jest politycznie „niekompatybilny” zarówno 
z centralČ w Warszawie, jak i marszaųkiem rozdzielajČcym europejskie fundusze w re-
gionie? Przykųad rywalizacji polskich metropolii o Euro 2012 i jego geografi a politycz-
na to empiryczny dowód na to, Ǐe w „miħkkim” systemie centralnego rozdawnictwa 
samorzČd pozbawiony jest skutecznych instrumentów wzmacniania potencjaųu kon-
kurencyjnego miasta „politycznie niesųusznego”. Takim miastem byų przez wiħkszoƑđ 
ostatniego dwudziestolecia Kraków. To kolejna zasadnicza róǏnica miħdzy Wrocųawiem 
a Krakowem!



Czy Kraków naprawdÆ przegrywa z Wroc�awiem?

RównoczeƑnie Krakowowi nie moǏna przecieǏ odmówiđ znamion sukcesu… PatrzČc 
bowiem na to miasto jako na proces, zasób, potencjaų, funkcjħ – trzeba dziƑ nie tylko 
mówiđ o szybkiej zmianie modelu i mechanizmów wzrostu, ale i o wykorzystaniu przez 
Kraków po 1989 r. momentu historycznego jako szansy na istotnČ zmianħ prorozwo-
jowČ. Sukces ten realizuje siħ jednak w duǏej mierze poza samorzČdem. Siųa Krakowa 
to siųa jego marki i wysoka rozpoznawalnoƑđ miasta – to swoisty podarunek historii, 
dziħki któremu w tej dyscyplinie Wrocųaw przegrywa na punkty. Przegrywa równieǏ 
z Krakowem jako miastem „biesiadnym” i pielgrzymkowym – miastem miħdzynaro-
dowej turystyki i miastem Jana Pawųa II. Kraków wygrywa równieǏ z Wrocųawiem siųČ 
swego potencjaųu naukowo-badawczego. Wszystkie te funkcje, przesČdzajČce o pozycji 
miasta na mapie Europy, realizujČ siħ dzisiaj poza samorzČdem!

Czego siÆ od Wroc�awia mo�emy nauczyÂ?

Rozwojem miasta nie wystarczy administrowađ. Trzeba nim mČdrze zarzČdzađ, a na-
wet jego rozwój kreowađ. MoǏna wiħc na koniec zadađ pytanie o model skutecznej 
prezydentury. Nie o próbħ personalizowania tu jednak chodzi. Warunkiem koniecznym 
skutecznej prezydentury jest silny mandat lokalny. To lekcja, której udziela nam niewČt-
pliwie doƑwiadczenie Wrocųawia. Skoro siųa Krakowa oparta jest dzisiaj na jego marce, 
atrakcyjnoƑci turystycznej i potencjale akademickim, los miasta uzaleǏniony jest w du-
Ǐej mierze od „warszawskiego rozdzielnika”, a moǏliwoƑci samorzČdu mocno ograniczo-
ne – to skuteczny prezydent winien byđ „wieloboistČ”. „Burmistrz” wielkiego polskiego 
miasta musi dziƑ w jednej osobie ųČczyđ cechy mħǏa stanu i przywódcy politycznego, 
wizjonera kreujČcego wielkie projekty, doƑwiadczonego lobbysty w warszawskich urzħ-
dach oraz sprawnego menedǏera przyciČgajČcego inwestorów ze Ƒwiata… JeƑli przy tym 
nie mówi siħ tylko o markeƟ ngu miasta, ale o twardych realiach jego rozwoju, to i nie 
ma powodu oglČdađ siħ na Wrocųaw. Bo Kraków dziƑ – bardziej niǏ PR-u – potrzebuje 
przekonujČcej wizji i skutecznej wųadzy wykonawczej.
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Szko�a Nauk Politycznych w latach 1946–1949. 
Tradycja i nowoczesnoyÂ

Szkoųa Nauk Politycznych byųa instytucjČ edukacyjnČ oferujČcČ studentom dwuletnie 
kursy poƑwiħcone tematyce politologicznej, uzupeųniajČce i pogųħbiajČce gųówny tok 
ich studiów, które koŷczyųy siħ – po zdaniu wszystkich przewidzianych egzaminów 
– przyznaniem osobnego dyplomu. ZaųoǏona i poczČtkowo kierowana przez profesora 
Michaųa Rostworowskiego, dziaųaųa w latach 1921–1949 w strukturach organizacyjnych 
Uniwersytetu Jagielloŷskiego. Kojarzona jest przede wszystkim z dwudziestoleciem 
miħdzywojennym, a krótki okres jej istnienia w zupeųnie nowej rzeczywistoƑci politycz-
no-spoųecznej po II wojnie Ƒwiatowej bywa pomijany nawet w literaturze przedmiotu. 
Niniejsza publikacja jest próbČ wypeųnienia tej luki. Zainteresowanie dziaųalnoƑciČ na-
ukowČ i edukacyjnČ Szkoųy Nauk Politycznych w latach 1946–1949 ogniskuje siħ wokóų 
pytania o to, na ile – jeƑli w ogóle – wykųadowcy i wųadze Szkoųy chcieli, musieli i po-
trafi li przystosowađ siħ do nowej sytuacji politycznej. Czy byli gotowi poƑwiħciđ zawsze 
akcentowanČ niezaleǏnoƑđ naukowČ i politycznČ Szkoųy oraz jej oparty na wartoƑciach 
pozytywistycznych etos, za cenħ dalszego funkcjonowania placówki. Na ile ideologia 
komunistyczna oraz metodologia oparta na naukowych podstawach marksizmu, zdČǏy-
ųy w tak krótkim okresie przesiČknČđ do wykųadów i publikacji SNP. Czy teǏ Szkoųa Nauk 
Politycznych kontynuowaųa w sensie programowym dzieųo profesora Michaųa Rostwo-
rowskiego i czy moǏna mówiđ o transpozycji myƑli szkoųy – w sensie Ƒrodowiska intelek-
tualnego – w zmieniajČcych siħ warunkach polityczno-ustrojowych.

Pierwszym problemem na drodze do reaktywowania Szkoųy Nauk Politycznych po 
II wojnie Ƒwiatowej byųo odbudowanie zespoųu jej wykųadowców. Nie przeǏyų wojny 
jej twórca, Michaų Rostworowski, jego wspóųpracownik i nastħpca w Katedrze Prawa 
Politycznego Maciej Starzewski, a takǏe inni wykųadowcy SNP, aktywni w okresie dwu-
dziestolecia miħdzywojennego: Józef Feldman, Stanisųaw Kutrzeba, Adam Heydel, Jerzy 
Smoleŷski, Stanisųaw Estreicher, Roman Dybowski i Hipolit Gliwic. Wydawaųoby siħ, Ǐe 
w zaistniaųej sytuacji osobČ najwųaƑciwszČ do objħcia funkcji dyrektora Szkoųy i kon-
tynuowania dzieųa Rostworowskiego, byų jego bliski wspóųpracownik Zygmunt Sarna. 
Od roku akademickiego 1931/1932 Sarna byų wicedyrektorem Szkoųy Nauk Politycz-
nych i faktycznie zastħpowaų wciČǏ nieobecnego z powodu obowiČzków sħdziego Try-
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bunaųu SprawiedliwoƑci Miħdzynarodowej w Hadze, Rostworowskiego, a od 1 marca 
1936 r. zostaų formalnie jej dyrektorem. Po wojnie Sarna zwiČzaų jednak swoje losy 
z AkademiČ HandlowČ, gdzie ponownie objČų kierownictwo Katedry Organizacji Handlu, 
a w roku 1946 wybrany zostaų rektorem Akademii, które to stanowisko objČų ponownie 
w 1948 r.1 Poza tym Sarna, jako przedwojenny posiadacz stuhektarowego gospodar-
stwa i wspóųwųaƑciciel prywatnej uczelni, oceniany jako chwiejny politycznie, byų nie do 
zaakceptowania dla wųadz komunistycznych jako dyrektor SNP2.

Ostatecznie nowym dyrektorem Szkoųy Nauk Politycznych zostaų przybyųy ze Lwowa 
profesor Ludwik Ehrlich, który miaų doƑwiadczenie w kierowaniu podobnČ placówkČ. 
Ehrlich byų gųównym inicjatorem powstania, twórcČ programu, a od 28 kwietnia 1930 r. 
takǏe dyrektorem Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie3. Szkoųa ta, jako jedyna wówczas w Polsce, dawaųa moǏliwoƑđ 
uzyskania tytuųu magistra nauk dyplomatycznych4. Miaų wiħc Ehrlich Ƒwietne przygo-
towanie i kompetencje, by kierowađ tego rodzaju instytucjČ. Byų uczniem profesorów 
Stanisųawa Starzyŷskiego i Oswalda Balzera. Wszechstronnie wyksztaųcony, studiowaų 
miħdzy innymi na uniwersytetach w Halle, Berlinie, a takǏe w Exeter College w Oks-
fordzie pod kierunkiem profesora Paula Vinogradoī a. W 1915 r. pracowaų jako wykųa-
dowca w londyŷskim King’s College, a w grudniu tego samego roku Wydziaų Prawa Uni-
wersytetu Oksfordzkiego nadaų mu stopieŷ Bachelor of LeƩ ers. Byų takǏe wykųadowcČ 
w Stanach Zjednoczonych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stanowego w Berkeley, 
gdzie prowadzių zajħcia z nauk politycznych. WystČpių jako delegat tego uniwersytetu na 
zjeǍdzie American PoliƟ cal Science w Cleveland w Ohio. Ehrlich – podobnie jak twór-
ca krakowskiej Szkoųy Nauk Politycznych, Michaų Rostworowski – byų sħdziČ Trybunaųu 
w Hadze. Sprawowaų tħ funkcjħ od 1 czerwca 1927 do koŷca roku 19285. Ehrlich sprowa-
dzių do krakowskiej Szkoųy swoich wspóųpracowników i wykųadowców lwowskiego Stu-
dium Dyplomatycznego6. I tak do Krakowa przybyų Stanisųaw Hubert, lwowski asystent 
Ehrlicha w Zakųadzie Prawa Politycznego i Prawa Narodów UJK. Ze Lwowa doųČczyų do 
zespoųu wykųadowców SNP takǏe Kazimierz Przybyųowski – cywilista, dziekan Wydzia-
ųu Prawa UJK i kierownik Zakųadu Naukowego Prawa Prywatnego Miħdzynarodowego. 
Nauczaų on przed wojnČ studentów Studium Dyplomatycznego prawa hipotecznego7. 
Ze Studium Dyplomatycznym zwiČzany byų takǏe Czesųaw Nanke, który wykųadaų tam 
historiħ powszechnČ od wojny siedmioletniej, historiħ dyplomacji oraz wspólnie z Ka-
rolem Bertonim prowadzių seminarium z historii dyplomacji i praktyki dyplomatycznej 
w stosunkach miħdzynarodowych. Karol Bertoni wykųadaų takǏe w Studium zagadnienia 

1 J. Maųecki, PSB, t. 35, 1994, s. 198–200.
2 Ibidem, s. 200.
3 A. Redzik, Lwowska szkoųa dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydzia-

le Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939), „Polski PrzeglČd Dyplomatyczny” 
2006, nr 5, s. 135.

4 Ibidem, s. 125–126, 131.
5 Ibidem, s. 127–128.
6 W ramach tej placówki sam prowadzių przed wojnČ wykųady, m.in. z porównawczej nauki prawa 

publicznego oraz zagadnieŷ politycznych Wielkiej Brytanii.
7 A. Redzik, Kazimierz Przybyųowski (1900–1987), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, R. 16, z. 4.
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polityczne Europy wspóųczesnej oraz prowadzių wykųady i đwiczenia z praktyki dyploma-
tycznej i konsularnej.

PowojennČ dziaųalnoƑđ dydaktycznČ Szkoųa Nauk Politycznych rozpoczħųa 4 listopa-
da 1946 r. uroczystČ inauguracjČ, poųČczonČ z rozdaniem dyplomów nielicznym pozo-
staųym przedwojennym absolwentom, w której wziČų udziaų rektor Uniwersytetu Jagiel-
loŷskiego prof. Franciszek Walter. Otwarcia roku akademickiego 1946/1947 dokonaų 
nowy dyrektor Szkoųy prof. Ludwik Ehrlich8, który w swoim przemówieniu nawiČzaų 
do tradycji obu krakowskich Szkóų – Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych z lat 1911–1914 
i Szkoųy Nauk Politycznych z dwudziestolecia miħdzywojennego – oddajČc zasųugi prof. 
Michaųa Rostworowskiego. Ehrlich powiedziaų na uroczystoƑci miħdzy innymi: „nie 
mamy czym jeszcze chwaliđ siħ my, którzyƑmy siħ tu zebrali. Chwaliđ siħ znaczyųoby 
stroiđ siħ w cudze piórka”9. PodkreƑlaų, Ǐe tradycja krakowskiej politologii zwiČzana 
z niemal trzydziestoletniČ dziaųalnoƑciČ Szkoųy i wsparta tradycjČ Uniwersytetu Jagiel-
loŷskiego jest równie waǏna, jak nowoczesne metody, które Szkoųa miaųa wdraǏađ po 
wojnie. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Ehrlich – prócz odniesienia siħ do 
tradycji Szkoųy – mówių o tym, jak wyobraǏa sobie jej przyszųoƑđ. Jak wspomniaų, Szko-
ųa Nauk Politycznych w okresie dwudziestolecia miħdzywojennego szczególny nacisk 
kųadųa na tematykħ miħdzynarodowČ, która wczeƑniej, jeszcze w Polskiej Szkole Nauk 
Politycznych byųa wykųadana fragmentarycznie, gdyǏ gųównym celem Szkoųy prowa-
dzonej pod zaborami byųo nauczanie o sprawach polskich. Reaktywowana po II wojnie 
Ƒwiatowej, wedle wizji Ehrlicha, miaųa byđ oƑrodkiem naukowym specjalizujČcym siħ 
w badaniu stosunków miħdzynarodowych, o których mówių, Ǐe

[…] naleǏČ do przejawów Ǐycia spoųecznego – idzie o ludzi nie o maszyny, ani o bomby. Mamy 
do czynienia nie tylko z milionami ludzi, ale przede wszystkim z myƑleniem milionów ludzi. 
Czųowiek pozostaje potħgČ i nasza nauka, nauka o stosunkach miħdzynarodowych, zajmuje 
siħ wųaƑnie tČ najszerszČ stronČ wspóųǏycia ludzi – wspóųǏyciem ludzkoƑci10.

JednoczeƑnie wskazaų Ehrlich, jak w praktyce miaųa wyglČdađ edukacja i jaki model 
nauczania preferowaų. Proponowaų skierowađ pracħ nie tylko na odtwórczoƑđ i wyma-
ganie od studenta zapoznania siħ z obszernym materiaųem faktografi cznym, co uwaǏaų 
jedynie za podstawħ dla samodzielnego myƑlenia. WyraǏaų to lapidarnie, mówiČc:

[…] chodzi o nauczanie nie tylko i nie gųównie faktów, ale nauczanie analizowania zagad-
nieŷ miħdzynarodowych. Fakty, bardzo waǏne, wprost niezbħdne jako podstawa nauczania, 
muszČ wųaƑnie sųuǏyđ za punkt wyjƑcia do myƑlenia o tych zagadnieniach. Idzie Szkole nie 
o dawanie syntezy, nie o narzucanie konkretnych rezultatów myƑlenia; nie tu, z dala od zgieų-
ku czynnej polityki idzie o wprowadzenie w atmosferħ tych zagadnieŷ, o wskazywanie, w jaki 
sposób moǏna je studiowađ. Tworzenie syntezy jest rzeczČ kaǏdego studenta z osobna11.

MyƑl Ludwika Ehrlicha rozwinČų wspomniany wczeƑniej przedwojenny asystent 
profesora, Stanisųaw Hubert. W artykule wstħpnym zatytuųowanym Przygotowanie do 

8 Sprawozdanie Koųa Uczniów i Absolwentów Szkoųy Nauk Politycznych za rok: 1946/47/48, s. 38–39.
9 Ibidem, przemówienie Ludwika Ehrlicha na uroczystoƑci otwarcia roku akademickiego SNP, s. 6.
10 Ibidem, s. 6–8.
11 Ibidem, s. 10.
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sztuki dyplomacji dawniej i dziƑ, zamieszczonym w Sprawozdaniu Koųa Uczniów i Ab-
solwentów SNP za rok 1946/47/48, które peųniųo takǏe funkcjħ informatora dla studen-
tów, opisywaų Hubert, czym sČ i jak naleǏy rozumieđ stosunki miħdzynarodowe. Tekst 
opublikowany zostaų bezpoƑrednio po cytowanym wczeƑniej tekƑcie inauguracyjnego 
przemówienia Ehrlicha12 i ųČczyų naukowČ analizħ tego, czym byųa dyplomacja i stosunki 
miħdzynarodowe na przestrzeni wieków, z wizjČ Szkoųy Nauk Politycznych jako kuǍni 
kadr dla dyplomacji odrodzonego paŷstwa polskiego. Musiaųa to byđ wizja niezwykle 
kuszČca dla mųodych sųuchaczy SNP. JednČ z metod pracy ze studentami, zachwalanČ 
przez Huberta, byųo zapraszanie do pracy z mųodzieǏČ ekspertów, którzy mogli przedsta-
wiađ bardziej praktyczny wymiar problemów, które uczniowie wczeƑniej znali tylko z te-
orii. Roztaczaų takǏe perspektywħ kariery dla wyksztaųconych fachowców, specjalistów 
w sztuce dyplomacji, dla których – niezaleǏnie od panujČcego ustroju – zawsze znajdzie 
siħ miejsce w delegacji paŷstwowej, jako asystentów i personelu pomocniczego. Mieli-
by oni swojČ wiedzČ eksperckČ wzmacniađ siųħ argumentów dyplomatów, towarzyszČc 
im w spotkaniach, zjazdach czy konferencjach13. Jak pisaų Hubert, czasy nowoczesne, 
dynamiczne wymagajČ w dyplomacji udziaųu wielkich delegacji zawodowych negocja-
torów. Podawaų przykųady z historii – delegacja brytyjska na kongres wiedeŷski liczyųa 
szesnastu czųonków, a amerykaŷska na konferencjħ pokojowČ w ParyǏu w roku 1919 
juǏ prawie tysiČc osób. Cytowaų F. de Callieres’a, mówiČc, Ǐe przygotowanie wspóųczes-
nego negocjatora musi odbywađ siħ przez systematyczne studia, w czasie których no-
woczesna uczelnia, wyposaǏona w najnowsze urzČdzenia techniczne i organizacyjne, 
a nie tylko biblioteki, dawađ miaųa wiedzħ odpowiadajČcČ potrzebom wspóųczesnego 
paŷstwa. UwaǏaų, Ǐe przed ogromnČ dziedzinČ wiedzy, za jakČ miaų stosunki miħdzyna-
rodowe, rysuje siħ ciekawa przyszųoƑđ, a przed naukowcami i badaczami stoi zadanie 
wypracowania metodologii tej nauki. Stosunki miħdzynarodowe, jako naukħ opisujČ-
cČ wspóųǏycie narodów, uwaǏaų Hubert za najmųodszČ gaųČǍ socjologii, w ujħciu tym 
byųa to nauka na pewno empiryczna, daleka od dogmatyki prawnej, która pojawiaųa 
siħ w wykųadach miħdzywojnia. Tekst Huberta odkrywaų teǏ jego oraz Ehrlicha inspira-
cje naukowe, zwiČzane z przedwojennym lwowskim Uniwersytetem Jana Kazimierza 
i Studium Dyplomatycznym. Ten priorytet, który obaj przyznawali dziedzinie stosun-
ków miħdzynarodowych, nie byų wczeƑniej tak eksponowany przez zespóų naukowców 
krakowskich. Hubert odniósų siħ takǏe do dorobku szkoųy lwowskiej, piszČc, Ǐe organizo-
wane tam konferencje naukowe poƑwiħcone stosunkom miħdzynarodowym uznawane 
byųy za jedne z kluczowych dla ustalenia poglČdów na tħ dziedzinħ wiedzy – dziaųo siħ 
tak dziħki zbiorowemu dČǏeniu do zdefi niowania zakresu i sposobów badaŷ tych przed-
miotów, które tworzČ zespóų nazywany naukČ o stosunkach miħdzynarodowych14.

Deklaracje programowe czoųowych przedstawicieli nowej Szkoųy Nauk Politycz-
nych sprawiaųy wraǏenie dalekowzrocznych i nowoczesnych. Perspektywa zostania 
dyplomatami i ekspertami delegacji miħdzynarodowych mogųa dziaųađ pobudzajČco 

12 S. L. Hubert, Przygotowanie do „sztuki dyplomacji” dawniej i dziƑ, [w:] Sprawozdanie Koųa… 
1946/47/48…, s. 16–31.

13 Ibidem, s. 26.
14 Ibidem, s. 28–30.
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na wyobraǍniħ mųodych ludzi, o czym moǏna wnioskowađ z liczby studentów Szkoųy. 
O ile w caųym okresie dwudziestolecia do SNP zapisaųo siħ 1409 osób, o tyle po woj-
nie, w ciČgu dwóch tylko lat akademickich 1946/1947 i 1947/1948 – zrobiųo to 602 
uczniów15. W tym okresie na zajħcia Szkoųy Nauk Politycznych uczħszczali miħdzy inny-
mi póǍniejsi profesorowie Uniwersytetu Jagielloŷskiego: Kazimierz Buchaųa, Wojciech 
Bartel16 i Józef Buszko17. Dyrekcja Szkoųy, nie zmieniajČc warunków przyjħcia i cenzusu 
wyksztaųcenia dla sųuchaczy, staraųa siħ otworzyđ Szkoųħ przed studentami. Jak mówių 
w swoim inauguracyjnym przemówieniu profesor Ehrlich, Polsce potrzebni byli wy-
ksztaųceni politologicznie dyplomaci, dziennikarze, radiowcy, pracownicy nauki, samo-
rzČdowcy i politycy, a jeƑli to moǏliwe, takǏe szerokie warstwy spoųeczeŷstwa18.

Reaktywowana Szkoųa dziaųaųa w oparciu o przedwojenne przepisy, w tym przede 
wszystkim statut wpisujČcy jej strukturħ w ramy organizacyjne Wydziaųu Prawa UJ. 
W aktach Szkoųy znajduje siħ odpis statutu z 1936 r. jako gųównego dokumentu okre-
ƑlajČcego ramy prawne dziaųalnoƑci Szkoųy powojennej19. Na jego podstawie zyskiwaų 
Ehrlich kompetencje, jakie wczeƑniej byųy udziaųem Michaųa Rostworowskiego i Zyg-
munta Sarny. Miaų wiħc nowy dyrektor wielkie moǏliwoƑci uksztaųtowania profi lu pro-
gramowego Szkoųy, nadania jej charakteru zgodnego ze swojČ wizjČ i skompletowania 
zespoųu naukowego, w czym pomogųy mu silna osobowoƑđ, pozycja naukowa i zagra-
niczne doƑwiadczenia. Ehrlich podjČų próbħ zbudowania instytucji naukowej w oparciu 
o swoje lwowskie doƑwiadczenia i zespóų przybyųych ze Lwowa wykųadowców Studium 
Dyplomatycznego, które staraų siħ poųČczyđ z tradycjČ krakowskiej Szkoųy Nauk Politycz-
nych i silnym zespoųem naukowym profesorów UJ. SpoƑród przedwojennych zwiČza-
nych ze SzkoųČ profesorów powrócili do pracy w niej najaktywniejsi pod wzglħdem licz-
by wykųadów – Konstanty Grzybowski i Marian Jedlicki20 oraz incydentalnie zwiČzany 
z SNP Stefan Schmidt. Poza tČ trójkČ wykųadowców kadra naukowa Szkoųy budowana 
byųa od nowa, miħdzy innymi spoƑród naukowców zwiČzanych wczeƑniej z Uniwersy-
tetem Jagielloŷskim. I tak powrócių do Krakowa Tadeusz Grabowski, wczeƑniej lektor 
jħzyków sųowiaŷskich, slawista, który przebywajČc w Rio de Janeiro, prowadzių tam 
w latach 1935–1936 wykųady z historii kultury narodów sųowiaŷskich, a zajmowaų siħ 
naukowo takǏe kulturČ chorwackČ, macedoŷskČ, buųgarskČ czy ųuǏyckČ. W powojennej 
SNP zaproponowaų wykųad na temat historii Brazylii21. Nowym wykųadowcČ Szkoųy zo-

15 Ibidem, s. 63–70.
16 Wojciech Bartel ukoŷczyų Szkoųħ z wyróǏnieniem (Arch. UJ, sygn. SNP 41: Dyplomy ukoŷczenia szkoųy 

z lat 1923–1949, kopie dyplomów i nie podjħte oryginaųy: odpis dyplomu Wojciecha Bartla).
17 Wykaz studentów SNP w latach akademickich 1946/1947 i 1947/1948, [w:] Sprawozdanie Koųa… 

1946/47/48…, s. 63–70; Arch. UJ, sygn. SNP 18–20: Rodowody studentów z roku akademickiego 
1946/1947–1948/1949.

18 Przemówienie Ludwika Ehrlicha, [w:] Sprawozdanie Koųa… 1946/47/48…, s. 8.
19 Arch. UJ, sygn. S III 48: Szkoųa Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa 1948–1949, 1952: Koųo Ucz-

niów i Absolwentów Szkoųy Nauk Politycznych: Odpis statutu z 1936 r.
20 Jedlicki po powrocie do Krakowa objČų na krótki czas, po Stanisųawie Estreicherze Katedrħ Historii 

Prawa na Zachodzie Europy (S. Grzybowski, Wspomnienia…, s. 628–629).
21 Grabowski Tadeusz Stanisųaw, [w:] Biogramy uczonych polskich, cz. 1: Nauki spoųeczne, z. 1: A-J, red. 

A. _ródka, P. Szczawiŷski, Wrocųaw 1983, s. 422–424.
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staų takǏe historyk, dziekan Wydziaųu Filozofi cznego w latach 1939–1945, kierownik Ka-
tedry Historii Polski Najnowszej i NowoǏytnej, znawca historii powszechnej Wųadysųaw 
Konopczyŷski22. Do wspóųpracy zaproszono takǏe Jerzego Stefana Langroda, adwokata, 
absolwenta Uniwersytetu Jagielloŷskiego, który habilitowaų siħ z zakresu nauk admini-
stracyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Spoųecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie, przed wojnČ byų tytularnym profesorem UJ, a nastħpnie kierownikiem 
Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji23.

Na szczególnČ uwagħ z punktu widzenia historii SNP zasųuguje profesor UJ Adam 
KrzyǏanowski. Byų on wykųadowcČ Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych, a takǏe prowadzių 
wykųad w ramach jednorazowego kursu wiosennego poprzedzajČcego zapisy na wųaƑ-
ciwe zajħcia Szkoųy w roku 1921, który poƑwiħcony byų bilansowi I wojny Ƒwiatowej. 
PrzybliǏaų wówczas studentom problematykħ doktryn spoųeczno-ekonomicznych24. 
TakǏe po II wojnie Ƒwiatowej, juǏ jako wykųadowca SNP, prowadzių retrospektywny 
i podsumowujČcy wykųad „Wiek XX”.

W Szkole powojennej kontynuowano tradycjħ zapraszania wykųadowców z duǏym 
doƑwiadczeniem i praktykČ zawodowČ. Obok dyplomaty Karola Bertoniego i ministra 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, do udziaųu w wykųadach Szkoųy zostaų zaproszony wice-
prezes przedwojennego Banku Polskiego, wykųadowca warszawskiej Szkoųy Gųównej 
Handlowej, znawca skarbowoƑci i fi nansów, a po wojnie pracownik Katedry Ekonomii 
Politycznej UJ, Feliks Mųynarski25.

KonstruujČc program powojennej Szkoųy Nauk Politycznych wykorzystano wypra-
cowanČ przez Rostworowskiego koncepcjħ podziaųu na trzy obszary badawcze, doty-
czČce polityki, gospodarki i stosunków miħdzynarodowych, przy czym nowy dyrektor 
Szkoųy nadrzħdne znaczenie przyznawaų tym ostatnim. Najliczniejsza grupa wykųadów 
w powojennej Szkole dotyczyųa problematyki miħdzynarodowej. W roku akademickim 
1946/1947 byųy to: „Praktyka dyplomatyczna i konsularna”, wykųadana przez Karola 
Bertoniego; „Wstħp do nauki o stosunkach miħdzynarodowych” Ludwika Ehrlicha; „Hi-
storia dyplomacji” Czesųawa Nankego; „KwesƟ a baųtycka jako zagadnienie miħdzyna-
rodowe od X wieku” Wųadysųawa Konopczyŷskiego; a takǏe wykųad Stanisųawa Huber-
ta, „Z zagadnieŷ socjologii stosunków miħdzynarodowych. cz. 1: Rozwój spoųecznoƑci 
miħdzynarodowej”. Problematyce ustrojoznawczej poƑwiħcone byųy w roku akade-
mickim 1946/1947 nastħpujČce wykųady: Jerzego Langroda, „Zagadnienia polityczno-
-ustrojowe Francji”; prowadzony przez Tadeusza Grabowskiego przedmiot „Zagadnie-
nia polityczne Ameryki Baciŷskiej – Brazylia”; „Zagadnienia ustrojowo-polityczne ZwiČz-
ku Radzieckiego” Konstantego Grzybowskiego oraz Mariana Jedlickiego, „Zagadnienia 
polityczne Wielkiej Brytanii i dominiów”. W ramach problematyki gospodarczej wpro-
wadzono przedmioty: „PoglČd na historiħ gospodarczČ i morskČ Ƒwiata nowoǏytnego” 

22 Konopczyŷski Wųadysųaw, [w:] Biogramy uczonych polskich…, z. 2: K-O, Wrocųaw 1984, s. 286–289.
23 P. Dobosz, Jerzy Stefan Langrod, 1903–1963, [w:] Uniwersytet Jagielloŷski. Zųota Ksiħga Wydziaųu 

Prawa, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 403–412.
24 Arch. UJ, sygn. SNP 2: Organizacja Szkoųy Nauk Politycznych UJ w latach 1920–1949: druk ulotny 

kursu wiosennego SNP z roku 1921.
25 Mųynarski Feliks, [w:] Biogramy uczonych polskich…, s. 286–289.
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Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz „Zagadnienia walutowe i kredytowe w ekonomice 
Ƒwiatowej Feliksa Mųynarskiego”. CaųoƑđ wykųadów w roku akademickim 1946/1947 
dopeųniaų wspomniany juǏ wykųad Adama KrzyǏanowskiego, „Wiek XX”. WyraǍna byųa 
tendencja odchodzenia od zagadnieŷ ustrojoznawczych, takǏe w kolejnym roku aka-
demickim, 1947/1948. Pozostaų wówczas tylko jeden wykųad z tej dziedziny: „Ustrój 
Stanów Zjednoczonych”, prowadzony przez Mariana Jedlickiego26. Wykųady zapropono-
wane w drugim roku dziaųania Szkoųy nabraųy bardziej „technicznego” charakteru, po-
ruszano w nich problematykħ mniej ryzykownČ ideologicznie. Jerzy Langrod prowadzių 
„Miħdzynarodowe prawo lotnicze”; a Kazimierz Przybyųowski „Miħdzynarodowe pra-
wo lotnicze – prywatne”; Stefan Schmidt omawiaų „Zagadnienia rolnicze w stosunkach 
miħdzynarodowych”; Ludwik Ehrlich „Wybór orzeczeŷ Miħdzynarodowego Staųego 
Trybunaųu SprawiedliwoƑci”. Studentom zaproponowano takǏe „Prawo i sČdownictwo 
w spoųecznoƑci miħdzynarodowej”, prowadzone przez Stanisųawa Huberta, wykųady 
z historii dyplomacji kontynuowaų Czesųaw Nanke, a Adam KrzyǏanowski prowadzių wy-
kųad „Demografi a a zagadnienia miħdzynarodowe”, Eugeniusz Kwiatkowski zaƑ podjČų 
temat z dziedziny historii gospodarczej w wykųadzie „Skutki spoųeczne i polityczne re-
wolucji gospodarczej XIX w.”27

Ze Wspomnieŷ Stefana Grzybowskiego moǏna dowiedzieđ siħ, jak komunistyczna 
wųadza pozbywaųa siħ niewygodnych, obcych jej ideologicznie naukowców – starszych 
przenoszono na emeryturħ, a mųodszych kierowano do pracy na innych, czħsto odle-
gųych uczelniach. SpoƑród kadry naukowej Szkoųy w roku 1948 Adam KrzyǏanowski zo-
staų zmuszony do przejƑcia na emeryturħ, a Mariana Jedlickiego, który objČų juǏ Katedrħ 
Historii Paŷstwa i Prawa po Stanisųawie Estreicherze, przeniesiono do Poznania28. De-
cyzjČ Ministerstwa Szkolnictwa WyǏszego z 14 lipca 1948 r., podpisanČ przez Eugeniħ 
KrassowskČ29, wstrzymano zapisy na pierwszy rok Szkoųy Nauk Politycznych przy Wy-
dziale Prawa UJ, nie ukrywajČc, Ǐe

[…] zarzČdzenie pozostawaųo w zwiČzku z zamierzonČ likwidacjČ Szkoųy Nauk Politycz-
nych, odnoƑnie której rozporzČdzenie Ministra OƑwiaty zostanie w najbliǏszym czasie 
opublikowane30.

Peųny, dwuletni kurs wykųadów Szkoųy trwajČcy w latach 1946/1947 i 1947/1948 byų 
zamkniħty. Ci, którzy go ukoŷczyli, czekali juǏ tylko na odbiór dyplomów, co jednak nastČ-
piųo dopiero w grudniu roku 194931. Zapisy na kolejny rok akademicki zostaųy wstrzyma-
ne. Wųadze Szkoųy czekaųy na ostatecznČ decyzjħ Ministerstwa OƑwiaty i w kaǏdej chwili 

26 W Spisie wykųadów Uniwersytetu Jagielloŷskiego na rok akademicki 1948/49, znajduje siħ wykųad 
Konstantego Grzybowskiego na temat ustroju Niemiec, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia 
w dokumentacji Szkoųy (Spis wykųadów Uniwersytetu Jagielloŷskiego w Krakowie. Rok akademicki 
1948/49, Kraków 1948, s. 66–67).

27 Sprawozdanie Koųa… 1946/47/48…, plan wykųadów na rok 1946/47 i 1947/48, s. 52–53.
28 S. Grzybowski, Wspomnienia…, s. 628, 635.
29 Byųa to Ǐarliwa dziaųaczka komunistyczna, która m.in. usunħųa prof. Zygmunta Sarnħ z funkcji rektora 

Akademii Handlowej.
30 Arch. UJ, sygn. S III 48…, pismo Eugenii Krasowskiej do Dyrekcji SNP UJ, nakazujČce wstrzymanie 

zapisów do SNP.
31 Arch. UJ, sygn. SNP 41…
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liczyųy siħ z koniecznoƑciČ zamkniħcia placówki. Ze spisu wykųadów na Uniwersytecie 
Jagielloŷskim na rok akademicki 1948/1949 wynika jednak, Ǐe zajħcia w Szkole Nauk 
Politycznych prowadzone byųy nadal, chođ nie byųo do tego Ǐadnej podstawy formal-
nej. Sekretarz Szkoųy Marian Markowski na bieǏČco wywieszaų informacje o zajħciach 
w Szkole z wyprzedzeniem kilkunastu dni, podajČc daty wykųadów i nazwiska prowa-
dzČcych32. Ostatnie takie zachowane zawiadomienie datowane jest na 7 maja 1949 r.33

InteresujČce wydaje siħ przybliǏenie kadry naukowej, z takČ determinacjČ prze-
dųuǏajČcej dziaųalnoƑđ Szkoųy Nauk Politycznych. I tak w 1949 r. wykųad „Interpretacja 
traktatów miħdzynarodowych” prowadzių Ludwik Ehrlich, jego wspóųpracownik Sta-
nisųaw Hubert zajmowaų siħ sČdownictwem w stosunkach miħdzynarodowych, Adam 
KrzyǏanowski wykųadaų „Wybrane zagadnienia ze stosunków miħdzynarodowych”, Cze-
sųaw Nanke kontynuowaų wykųady z historii dyplomacji, dodajČc do nazwy przedmio-
tu „czħƑđ 3”. Podobnie uczynių Karol Bertoni w odniesieniu do wykųadanych zagadnieŷ 
z „Praktyki dyplomatycznej i konsularnej”. Jerzy Langrod prowadzių „Porównawcze stu-
dium prawa administracyjnego”; Marian Jedlicki „Ustrój Stanów Zjednoczonych” oraz 
przedmiot zwiČzany z nowČ rzeczywistoƑciČ bloku wschodniego, „Zagadnienia ustrojo-
we Rumunii i Czechosųowacji”; Konstanty Grzybowski zajmowaų siħ „Ustrojem powo-
jennych Niemiec”34. W dokumentacji Szkoųy, obok profesorów Szkoųy prowadzČcych juǏ 
wczeƑniej wykųady, pojawiųy siħ nowe nazwiska: Fajans, Waligórski i Sarna, natomiast 
w ofi cjalnym programie zajħđ zawartym w Spisie wykųadów Uniwersytetu Jagielloŷskie-
go na rok 1948/1949 – Wacųaw Fajans i Zygmunt Sarna oraz Jerzy Sawicki. Fragmen-
taryczne informacje zachowane w aktach Szkoųy pozwalajČ wnioskowađ, Ǐe wszyscy 
czterej prowadzili wykųady w schyųkowym, nieformalnym okresie dziaųalnoƑci SNP, a sy-
stematycznie ogųaszane zajħcia rzeczywiƑcie byųy prowadzone przez profesorów Szkoųy. 
Wacųaw Fajans byų docentem Szkoųy Gųównej Handlowej w Warszawie, gdzie wykųadaų 
ekonomiħ politycznČ. W roku 1949 wedųug wspomnianego rozkųadu zajħđ prowadzių 
w Szkole Nauk Politycznych przedmiot „BankowoƑđ a stosunki miħdzynarodowe”35. 
Nie wiadomo natomiast, co wykųadaų w SNP profesor postħpowania cywilnego Marian 
Waligórski36. Wydaje siħ prawdopodobne, Ǐe Ludwik Ehrlich dokooptowaų go do grona 
profesorów Szkoųy jako zwiČzanego niegdyƑ z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwo-
wie, gdzie Waligórski byų asystentem profesora Kamila SteŅ i w Zakųadzie Naukowym 
Prawa Procesowego Cywilnego. Przed wojnČ wykųadaų „Egzekucyjne prawo skarbowe”, 
miħdzy innymi w Studium Administracyjno-Skarbowym przy Wydziale Prawa UJK we 

32 Zachowaųy siħ w kartki-wywieszki z informacjami podpisane przez sekretarza Szkoųy Mariana Ma-
kowskiego z okresu od 7 lutego 1949 do 7 maja 1949, w których pojawiajČ siħ nazwiska wykųadow-
ców lub prowadzČcych đwiczenia oraz daty zajħđ (Arch. UJ, sygn. SNP 9: Organizacja wykųadów SNP 
UJ, programy wykųadów i korespondencja z wykųadowcami z lat 1921–1949, kartki informacyjne 
wywieszane w gablocie SNP).

33 Ibidem.
34 Wykųad o tym samym tytule widnieje w spisie wykųadów na rok 1947/1948, prawdopodobnie 

wówczas jednak siħ nie odbyų, o czym Ƒwiadczy dokumentacja szkolna z tego roku (ibidem).
35 Spis wykųadów Uniwersytetu Jagielloŷskiego w Krakowie. Rok akademicki 1948/49, Kraków 1948, 

s. 66–67.
36 Skųad Uniwersytetu Jagielloŷskiego w Krakowie. Rok akademicki 1947/48, Kraków 1948, s. 14.
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Lwowie37. Szkoųa przygarnħųa takǏe Zygmunta Sarnħ, który pozbawiony funkcji rektora 
Akademii Handlowej, wykųadaų w Szkole „Prawo morskie konsularne”38. Ostatni spo-
Ƒród nowych wykųadowców, docent prawa karnego, prokurator SČdu NajwyǏszego Je-
rzy Sawicki, w roku akademickim 1948/1949 prowadzių w Szkole przedmiot „Procesy 
o zbrodnie wojenne 1944–1948”39.

OpisujČc historiħ Szkoųy Nauk Politycznych, odnaleǍđ moǏna analogiħ do opisywa-
nych przez Stefana Grzybowskiego losów Akademii Handlowej. Jak pisaų Grzybowski, 
zespóų profesorski tej uczelni nie przejmowaų siħ zbytnio narastajČcymi zmianami poli-
tycznymi i spoųecznymi, idČc spokojnie wyznaczonymi przed wojnČ torami i z dobrymi 
wynikami ksztaųcČc studentów40. Przydatna w odpowiedzi na pytanie, czy podobnie 
byųo w wypadku Szkoųy Nauk Politycznych, jest analiza treƑci wykųadów prezentowa-
nych studentom Szkoųy przez jej profesorów. Jest ona moǏliwa dziħki opublikowanej 
gųównie z myƑlČ o studentach serii wydawniczej „Biblioteka SNP”. Dziesiħđ tomów „Bi-
blioteki Szkoųy Nauk Politycznych” zawiera niemal peųen zakres materiaųu wykųadanego 
w ciČgu dwóch powojennych lat dziaųania Szkoųy41. Poza tČ seriČ ukazaų siħ w 1947 r. ob-
szerny podrħcznik Adama KrzyǏanowskiego, zatytuųowany Wiek XX, którego zawartoƑđ 
odpowiadaųa treƑci wykųadu KrzyǏanowskiego pod tym samym tytuųem.

Na podstawie analizy treƑci wykųadanych w Szkole Nauk Politycznych wydaje siħ, 
Ǐe model dydaktyczny i programowy realizowany przez Szkoųħ po II wojnie Ƒwiatowej 
podporzČdkowany byų spójnej wizji badania stosunków miħdzynarodowych sformuųo-
wanej przez dyrektora Ehrlicha. Opieraųa siħ ona na przyjħciu wielu róǏnorodnych per-
spektyw, technik i metod badawczych. O ile miħdzywojenna Szkoųa Rostworowskiego 
niosųa w sobie ǏywČ, pozytywistycznČ tradycjħ Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych, Szko-
ųa Sarny nie miaųa jednoznacznego oblicza programowego, o tyle moǏna zaryzykowađ 
twierdzenie, Ǐe Szkoųa Ehrlicha miaųa wyraǍny profi l programowy, a nowy dyrektor po-
trafi ų sprawnie dobierađ wspóųpracowników do realizacji swoich planów. Rostworowski 
jako konstytucjonalista lansowaų podziaų na bloki programowe i zapewnių dominujČ-
cČ rolħ przedmiotom ustrojoznawczym. Problematyka miħdzynarodowa wykųadana 
w miħdzywojniu miaųa wymiar bardziej techniczno-prawny i historyczny – byųa to raczej 
wiedza dajČca rozeznanie w prawie miħdzynarodowym, a takǏe podejmujČca tematy 
politologiczne i instytucjonalne. Szkoųa przedwojenna zmierzaųa w stronħ specjalizacji 

37 A. Redzik, Wydziaų…, s. 36.
38 Wedųug spisów wykųadów za rok 1947/1948, Sarna powinien byų prowadziđ ten przedmiot juǏ rok 

wczeƑniej. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w aktach Szkoųy i ogųaszanych przez dyrekcjħ har-
monogramach zajħđ, drukowanych takǏe przez Koųo Uczniów i Absolwentów SNP (Spis wykųadów… 
1948/49…, s. 66–67).

39 Skųad… 1947/48…, s. 16.
40 S. Grzybowski, Wspomnienia…, s. 617–618.
41 KsiČǏki wydane w cyklu Biblioteki Szkoųy Nauk Politycznych UJ zawieraųy, obok informacji o nakųadzie, 

adnotacjħ: „Zamieszczenie pracy w Bibliotece Szkoųy Nauk Politycznych UJ nie oznacza, Ǐe redakcja 
podziela poglČdy autora”. Co zabawne, takČ formuųħ umieszczono równieǏ w tomie autorstwa Lu-
dwika Ehrlicha, który byų redaktorem caųej serii, a wiħc zastrzegaų, Ǐe niekoniecznie podziela swoje 
wųasne poglČdy. Analiza treƑci tych podrħczników pokazuje, Ǐe tego rodzaju próby zabezpieczania siħ 
przed cenzurČ mogųy byđ uzasadnione.
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w zakresie problematyki baųkaŷskiej, co byųo efektem stopniowego specjalizowania siħ 
innych tego typu placówek w Polsce, a co za tym idzie, koniecznoƑci zdefi niowania pro-
fi lu Szkoųy w opozycji do nich. Ehrlich szedų znacznie dalej. Widađ, Ǐe pragnČų uporzČd-
kowađ i usystematyzowađ wykųad zagadnieŷ miħdzynarodowych i oprzeđ go na silnych 
podstawach teoretycznych i metodologicznych, nie zaniedbujČc zarazem utylitarnego 
wymiaru tej nauki. Wydaje siħ, Ǐe w innych warunkach politycznych ktoƑ taki, jak Lu-
dwik Ehrlich, który potrafi ų nadađ impuls dziaųaniom zbiorowoƑci naukowej, jakČ byųČ 
Szkoųa Nauk Politycznych, mógųby poprowadziđ jČ w dobrym kierunku. Tego brakowaųo 
dyrektorowi Sarnie, który dbaų raczej o zewnħtrzny presƟ Ǐ, ale w dziaųaniach admini-
stracyjnych i jako wykųadowca byų raczej konserwatywny i dogmatyczny.

ReasumujČc – na podstawie analizy zachowanych tekstów wykųadów powojennej 
Szkoųy Nauk Politycznych wyųania siħ jej obraz jako instytucji naukowej i dydaktycznej 
specjalizujČcej siħ w problematyce miħdzynarodowej. WyraǍnie widoczne sČ takǏe 
prozachodnie sympaƟ e wykųadowców, a nawet fascynacja cywilizacjČ, kulturČ, war-
toƑciami Ƒwiata zachodniego, a wiħc demokratycznych paŷstw zachodnioeuropejskich 
i Stanów Zjednoczonych. Gdy chodzi o tematykħ ekonomicznČ, wykųadowcy Szkoųy pre-
zentowali wyraǍnie liberalne spojrzenie na gospodarkħ, gųosili pochwaųħ wolnego ryn-
ku, silnej polityki monetarnej i odwaǏnych przedsiħwziħđ w miħdzynarodowej polityce 
gospodarczej wedųug wzorców paŷstw zachodnich. Szkoųa powojenna wyraǍnie konty-
nuowaųa przedwojenne wzorce i tradycje, podjħto jednak takǏe próbħ wypracowania 
wųasnej metodologii i bardziej empiryczno-socjologicznego sposobu badania oraz no-
woczesnego nauczania o stosunkach miħdzynarodowych. Ten holistyczny obraz Ƒwiata 
prezentowany w wykųadach Szkoųy szedų jednak na przekór czasom i siermiħǏnej ko-
munistycznej rzeczywistoƑci. Byđ moǏe wųaƑnie te cechy programu Szkoųy i osobowoƑci 
wykųadowców sprawiaųy, Ǐe cieszyųa siħ ona tak wielkČ popularnoƑciČ wƑród studentów. 
Wydaje siħ, Ǐe wykųadowcy Szkoųy starali siħ zachowađ niezaleǏnoƑđ i naukowy obiek-
tywizm oraz kontynuowađ przedwojennČ tradycjħ uprawiania i nauczania politologii. 
Opisane wczeƑniej okolicznoƑci reaktywacji Szkoųy po II wojnie Ƒwiatowej, deklaracje 
programowe dyrekcji na temat jej profi lu naukowego, dobór kadry naukowej, a przede 
wszystkim szybka i bezdyskusyjna likwidacja Szkoųy przez wųadze komunistyczne, po-
zwalajČ na wyciČgniħcie wniosku, Ǐe idea akademii obywatelskiej sformuųowana przez 
Rostworowskiego nie miaųa racji bytu w nowej rzeczywistoƑci politycznej.
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Od Katedry UmiejÆtnoyci Politycznych 
do Instytutu Nauk Politycznych UJ. 

Z dziejów uniwersyteckiej politologii

Esej dotyczy dziejów dziedziny nauki, która w zalČǏkowej formie pojawiųa siħ 
w Uniwersytecie Jagielloŷskim w 1801 r. pod nazwČ „encyklopedia umiejħtnoƑci 
politycznych”. Do wybranych komponentów umiejħtnoƑci politycznych nawiČzujČ 
dzisiaj zasadnie róǏne gaųħzie nauki1, jednak podstawowy zrČb dorobku umiejħtno-
Ƒci politycznych stworzyų przede wszystkim fundamenty pod rozwój wspóųczesnej 
politologii.

Prezentowane opracowanie nie ma charakteru chronologicznie usystematyzo-
wanego i wyczerpujČcego przeglČdu zdarzeŷ wspóųtworzČcych kronikħ opisywanej 
dyscypliny. Jest to raczej katalog zagadnieŷ dobranych pod kČtem odnotowania 
i omówienia przeųomów, jakie dokonaųy siħ w historii uniwersyteckiej politologii. 
Przeųomów, które stopniowo przyczyniaųy siħ do wykrystalizowania siħ jej obecne-
go oblicza. Ramy czasowe uniwersyteckiego uprawiania umiejħtnoƑci politycznych, 
a nastħpnie nauk politycznych obejmujČ zatem ponad 200 lat. A przeprowadzona pe-
riodyzacja tego okresu – przyjmujČc za podstawħ kryterium programowe i instytucjo-
nalne – wyodrħbnia kolejno etapy: Katedry UmiejħtnoƑci Politycznych (1801–1880), 
Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych (1911–1914), Szkoųy Nauk Politycznych UJ (1920–
–1949) oraz Instytutu Nauk Politycznych UJ (1969–1999). Chronologia przytoczonych 
ustaleŷ wyznacza porzČdek rozwaǏaŷ. ObejmujČ one kluczowe informacje o kaǏdej 
z wymienionych instytucji naukowych, a w szczególnoƑci o programach nauczania 
i uczonych, którzy je realizowali.

1 ZwiČzki umiejħtnoƑci politycznych z rozwojem dyscyplin administracyjnych, a zwųaszcza nauki ad-
ministracji i prawa administracyjnego, przebadali Jerzy Malec i Dorota Malec. Zob.: J. Malec, Studia 
z dziejów administracji nowoǏytnej, Kraków 2003, s. 49 i nast.; D. Malec, J. Malec, Wincenty Szpor 
(1796–1856) i jego program wykųadu umiejħtnoƑci politycznych. Z dziejów Katedry UmiejħtnoƑci Po-
litycznych Uniwersytetu Jagielloŷskiego, [w:] W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuųa, Krakowskie studia 
z historii paŷstwa i prawa, t. 3, Kraków 2010, s. 99 i nast.
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I.

Od samego zarania politologia uprawiana na sposób akademicki zwiČzana byųa z Wy-
dziaųem Prawa. To tutaj w roku akademickim 1801/1802 wprowadzono do programu 
studiów prawniczych nowy przedmiot: umiejħtnoƑci polityczne. Tworzona w tym czasie 
Katedra UmiejħtnoƑci Politycznych stanowiųa integralne ogniwo Wydziaųu i jako jedna 
z oƑmiu ówczesnych jego katedr, funkcjonowaųa obok Katedry Prawa Natury, Ekono-
micznego, Politycznego i Narodów, Katedry Prawa Rzymskiego, Katedry Prawa Kano-
nicznego, Katedry Procesu Duchownego, Katedry Prawa Krajowego, Katedry Procedury 
Cywilnej i Praw Galicyjskich oraz Katedry Prawa Wekslowego2.

Ustanowienie przez wųadze austriackie Katedry UmiejħtnoƑci Politycznych byųo 
przejawem szerszej tendencji, która rozwijaųa siħ na uniwersytetach niemieckich od 
poczČtku XVIII w. Na terytoriach I Rzeczypospolitej jako pierwsza zostaųa powoųana 
w 1784 r. Katedra UmiejħtnoƑci Politycznych na Józefi ŷskim Uniwersytecie Lwowskim. 
W warunkach oƑwieconego absolutyzmu, kiedy systemy rzČdów opieraųy siħ na szeroko 
rozbudowanym aparacie biurokratycznym, wystħpowaųo zapotrzebowanie na przed-
miot usųugowy, majČcy przygotowywađ absolwentów do obejmowania róǏnych stano-
wisk urzħdniczych. Studiowanie umiejħtnoƑci politycznych miaųo w szczególnoƑci

[…] uczyđ ich swoistego stosunku paŷstwa do jednostki i metod postħpowania. Postħpowa-
nie aparatu urzħdniczego w stosunku do obywateli uzasadniane i pokrywane byųo gųoszony-
mi przez oƑwiecony absolutyzm teoriami eudajmonistycznymi, wedle których tylko paŷstwo 
miaųo dbađ o szczħƑliwoƑđ prywatnČ i kojarzyđ jČ ze szczħƑciem spoųecznej caųoƑci.

OceniajČc intencje wųadz zaborczych zwiČzane z nadaniem uniwersyteckiego statu-
su umiejħtnoƑciom politycznym, cytowany kronikarz Wydziaųu Prawa napisaų: „dyscy-
plina ta, obejmujČca wiadomoƑci z róǏnych dziedzin, wprowadzona zostaųa do naucza-
nia uniwersyteckiego w interesie paŷstwa absolutnego”3.

Historia wykųadu umiejħtnoƑci politycznych pokazuje, Ǐe jego materia podlegaųa 
ciČgųym zmianom. W punkcie wyjƑcia zmieniaųy siħ w dodatku nazwy samego przed-
miotu okreƑlanego jako kameralistyka4, nauka o policji5, StaatswissenschaŌ en, poliƟ s-
che WissenschaŌ en, statystyka6, a program wykųadu stanowių konglomerat praktycz-
nych zagadnieŷ z dziedziny ustroju paŷstwowego, polityki, administrowania, fi nansów 
i skarbowoƑci oraz gospodarki7. Z kolei w trakcie debaty o reformie studiów prawni-
czych zainicjowanej pod koniec istnienia Katedry, do rodziny nauk politycznych zali-
czono nastħpujČce dyscypliny: ekonomia polityczna i polityka ekonomiczna, nauka 

2 M. Patkaniowski, Dzieje Wydziaųu Prawa Uniwersytetu Jagielloŷskiego. Od reformy koųųČtajowskiej 
do koŷca XIX stulecia, Kraków 1964, s. 449–451.

3 Ibidem, s. 91.
4 Dziedzina ta obejmowaųa, obok problematyki administracji, takǏe zagadnienia fi nansów paŷstwa 

oraz ekonomii politycznej.
5 Pojmowana jako model wskazaŷ dla ksztaųtowania ogólnego porzČdku wewnħtrznego paŷstwa.
6 Stanowiųa zbiór wiadomoƑci z dziedziny demografi i, geografi i – gųównie gospodarczej, a nawet zasad 

ustroju politycznego.
7 J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys czħƑci ogólnej, Kraków 1949, s. 69.
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skarbowoƑci i prawo skarbowe austriackie, nauka administracji ogólnej i austriackiej 
oraz prawo administracyjne austriackie, prawo polityczne ogólne i austriackie, prawo 
narodów i statystyka8.

Znamiennym rysem dziejów politologii w dobie Katedry UmiejħtnoƑci Politycznych 
byų organiczny zwiČzek wystħpujČcy miħdzy umiejħtnoƑciami politycznymi a pozosta-
ųymi dyscyplinami prawniczymi. PeųnoprawnČ podmiotowoƑđ omawianej dyscypliny 
w obrħbie struktury Wydziaųu potwierdzaųy niektóre instytucjonalne rozwiČzania 
i praktyki. WyraǏaųa jČ np. ofi cjalna nomenklatura uniwersytecka, w której urzħdowa 
nazwa wydziaųowej organizacji brzmiaųa Wydziaų Prawno-Polityczny (Rechts- und Sta-
atswissenschaŌ liche Fakultät). W duchu peųnego dowartoƑciowania umiejħtnoƑci poli-
tycznych sytuuje siħ takǏe obiegowa nazwa Wydziaųu, okreƑlanego jako Wydziaų Prawa 
i UmiejħtnoƑci Politycznych, oraz tytuų organu naukowego Wydziaųu, którym byų mie-
siħcznik „Czasopismo PoƑwiħcone Prawu i UmiejħtnoƑciom Politycznym” (jego piħđ 
roczników ukazaųo siħ w latach 1863–1869).

W zestawieniu z przedstawionČ na wstħpie periodyzacjČ etap Katedry UmiejħtnoƑci 
Politycznych, datujČcy siħ od 1801 r., wydųuǏyđ trzeba w niniejszej relacji aǏ do roku 
1911, tj. do chwili utworzenia Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych. Po rozwiČzaniu bo-
wiem Katedry w 1880 r. wykųady z problematyki nauk politycznych nadal byųy kontynu-
owane w obrħbie Wydziaųu. W pierwszej kolejnoƑci podjħli je profesorowie Franciszek 
Ksawery Kasparek, kierownik Katedry Filozofi i Prawa i Prawa Narodów, a nastħpnie jego 
uczeŷ Michaų Rostworowski z Katedry Prawa Narodów i Prawa Politycznego.

W swojej blisko 80-letniej historii miaųa Katedra pracowników rygorystycznie i skru-
pulatnie wypeųniajČcych polecenia wųadz zaborczych i przez to wyróǏniajČcych siħ gor-
liwoƑciČ i konformizmem. Jednak o profi lu naukowym Katedry i o programie nauczania 
wykųadanych przedmiotów z dziedziny nauk politycznych zadecydowaųo grono uczo-
nych, wƑród których prym wiedli profesorowie: Julian Dunajewski (1821–1907), Franci-
szek Ksawery Kasparek (1844–1903) i Michaų Rostworowski (1864–1940).

Kiedy Julian Dunajewski obejmowaų w roku akademickim 1850/1851 wykųad 
z umiejħtnoƑci politycznych, liczyų zaledwie 29 lat. W 1850 r. uzyskaų stopieŷ dokto-
ra praw. Jego ówczesne poglČdy i patriotyczna postawa, które formowaųy siħ i krzepųy 
w okresie nauki w nowosČdeckim gimnazjum, a póǍniej podczas studiów prawniczych 
i fi lozofi cznych na uniwersytecie we Lwowie, miaųy zawaǏyđ równieǏ na przebiegu karie-
ry naukowej. ZaƑwiadcza o tym – datowany z tego samego okresu, co dyplom doktorski 
– raport dyrektora policji w Krakowie, Neussera. OceniajČc w nim, Ǐe „tutejszy Uniwer-
sytet nie jest wyųČcznie zakųadem naukowym, lecz takǏe nieprzyjaznym dla rzČdu klu-
bem politycznym”, autor raportu stwierdzių dalej, iǏ Julian Dunajewski „naleǏy zupeųnie 
do demokratycznej frakcji stronnictwa rewolucyjnego i w jej celach wpųywa szczególnie 

8 Arch. UJ, Protokóų posiedzenia Wydziaųu Prawa 1880/1881–1889/1890; 2, 3, 5, 6 stycznia 1887; zob. 
teǏ: M. Patkaniowski, Dzieje Wydziaųu…, s. 398–399. W porównywalnym okresie (1863–1869) wy-
kųadany przez prof. Antoniego Biaųeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Szkoųy Gųównej War-
szawskiej przedmiot, pod nazwČ encyklopedia umiejħtnoƑci politycznych, obejmowaų nastħpujČce 
dziaųy: ogólna teoria paŷstwa, teoria prawa publicznego, prawo administracyjne, teoria i etyka po-
lityki, teoria statystyki, teoria historii politycznej i historia umiejħtnoƑci politycznych. Zob.: K. Pol, 
Leksykon prawników polskich. Antoni Biaųecki, „Rzeczpospolita”, 1 lutego 1999, s. 16.
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na sųuchaczy, z którymi fraternizuje”9. Tego rodzaju charakterystyka sprawiųa, Ǐe profe-
sorem umiejħtnoƑci politycznych, a zarazem kierownikiem Katedry UmiejħtnoƑci Poli-
tycznych zostaų Julian Dunajewski mianowany dopiero 10 lat póǍniej, tj. w 1861 r.

Jako uczony Julian Dunajewski oceniany jest przede wszystkim na podstawie do-
robku naukowego z zakresu ekonomii politycznej, której nota bene nauczaų w ramach 
wykųadu z umiejħtnoƑci politycznych. Byų Ƒwietnym mówcČ i przyciČgajČcym sųuchaczy 
wykųadowcČ. O wybitnej pozycji akademickiej J. Dunajewskiego ƑwiadczČ fakty dwu-
krotnego piastowania funkcji dziekana Wydziaųu i trzykrotnego godnoƑci rektora UJ. 
Karierħ uniwersyteckČ J. Dunajewskiego przewyǏszyųa jednak jego dziaųalnoƑđ politycz-
na. To dla niej zrezygnowaų z kierowania KatedrČ w 1880 r., aby nastħpnie przez 10 lat 
sprawowađ urzČd austriackiego ministra skarbu. Jako uczonego i polityka cechowaųa 
J. Dunajewskiego trzeǍwoƑđ i jasnoƑđ myƑli, zdrowy rozsČdek i realizm. OsobowoƑđ tego 
formatu nie tylko nobilitowaųa umiejħtnoƑci polityczne, ale i nadawaųa tej dyscyplinie 
walor par excellence akademicki.

Franciszek Ksawery Kasparek wykųadaų blok przedmiotów tworzČcych zasadniczy 
trzon ówczesnych nauk politycznych. CharakteryzujČc stan, w jakim znalazųa siħ ta dy-
scyplina po rozwiČzaniu Katedry UmiejħtnoƑci Politycznych, autor dziejów Wydziaųu 
napisaų:

[…] caųy ciħǏar nauk politycznych – poza ekonomiČ – a wiħc prawa paŷstwowego, nauki admi-
nistracji i prawa administracyjnego oraz prawa narodów spoczywaų na barkach prof. Kaspar-
ka, jednego z najbardziej wyksztaųconych i wszechstronnych uczonych tego okresu10.

Mianowany w 1872 r. profesorem nadzwyczajnym, objČų Franciszek Kasparek Kate-
drħ Filozofi i Prawa i Prawa Narodów. Szerokie spektrum wykųadanych dyscyplin znala-
zųo odzwierciedlenie w bogatej twórczoƑci naukowej, którČ tworzČ dzieųa i rozprawy tej 
miary, co Zadania fi lozofi i prawa i jej stanowisko w dziedzinie nauk prawnych (Kraków 
1888) czy Podrħcznik prawa politycznego (Kraków 1888–1894).

PrzemyƑlenia na temat roli nauk politycznych, metod badawczych tej gaųħzi wiedzy, 
a przede wszystkim potrzeby ich integracji z dyscyplinami prawniczymi, zawarų w ogųo-
szonej na ųamach lwowskiego czasopisma prawniczego rozprawie pt. O nauce umiejħt-
noƑci politycznych („PrzeglČd SČdowy i Administracyjny” 1876). Napisaų tam:

[…] istnieje tak Ƒcisųy zwiČzek miħdzy naukami prawnymi i politycznymi – a prawo przenika 
wszystkie objawy wspólnego poǏycia ludzkiego, Ǐe rozdziaų Ƒcisųy nauk prawnych i politycz-
nych nie da siħ bez szkody obopólnej przeprowadziđ11.

Swój wyróǏniajČcy siħ status akademicki Franciszek Kasparek umacniaų, sprawujČc 
godnoƑđ dziekana w latach 1875/1876, 1887/1888, 1897/1898, a rektora UJ w roku 
akademickim 1888/1889. Nadto dochodzČc do zaszczytów naukowych, czųonkostwa 
w Instytucie Prawa Miħdzynarodowego w Brukseli i czųonkostwa czynnego w Akade-
mii Nauk, przysparzaų wykųadanym i preferowanym przez siebie naukom politycznym 
splendoru i uniwersyteckiego autorytetu.

9 M. Patkaniowski, Dzieje Wydziaųu…, s. 238.
10 Ibidem, s. 444.
11 F. Kasparek, O nauce umiejħtnoƑci politycznych, Lwów 1876, s. 39.
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Uczniem i kontynuatorem Franciszka Kasparka w dziele uprawiania dyscyplin praw-
no-politycznych wywodzČcych siħ z pnia przedmiotów zaliczanych do rodziny umiejħt-
noƑci politycznych, byų Michaų Rostworowski. Mianowany profesorem, objČų po Ƒmierci 
Franciszka Kasparka w 1903 r. Katedrħ Prawa Narodów i Prawa Politycznego. Studia 
prawnicze rozpoczČų na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim w 1883 r., ksztaųcių siħ 
jednak dalej na Uniwersytecie w Petersburgu u znawcy i autorytetu prawa miħdzyna-
rodowego publicznego prof. Fryderyka Martensa. Na Wydziale Prawa UJ naleǏaų Michaų 
Rostworowski do bardzo nielicznych wychowanków nauki rosyjskiej. Dyplom kandyda-
ta praw z Petersburga uzupeųnių póǍniej studiami odbywanymi w ParyǏu (nauki politycz-
ne), Bernie (ustrój federacji) i Wiedniu (prawo miħdzynarodowe prywatne)12.

Najbardziej pųodny okres jego rozwoju naukowego przypadų na pierwsze dekady 
XX wieku. Jako profesor prawa narodów i prawa politycznego wykųadaų przedmio-
ty tworzČce jČdro nauk politycznych. Byų do tego szczególnie predestynowany – jako 
absolwent paryskiej École Libre des Sciences PoliƟ ques (rocznik 1891), legitymujČcy 
siħ dyplomem ukoŷczenia tej uczelni, z odznaczeniem okreƑlanym jako „Wielkie Wy-
róǏnienie” (La Grande DisƟ ncƟ on). Wybitna indywidualnoƑđ naukowa skutkowaųa 
w Ǐyciu akademickim profesora godnoƑciami dziekaŷskimi i rektorskimi. PierwszČ 
piastowaų w roku akademickim 1912/1913, a drugČ, dwukrotnie w latach 1925/1926 
i 1926/1927.

Dorobkowi dydaktycznemu i naukowemu na polu nauki prawa miħdzynarodowe-
go publicznego towarzyszyų udziaų w praktyce miħdzynarodowej. W 1898 r. Michaų Ro-
stworowski zostaų czųonkiem Instytutu Prawa Miħdzynarodowego, od 1923 r. fi gurowaų 
na liƑcie czųonków Staųego Trybunaųu Rozjemczego w Hadze, a w 1930 r. wybrano go na 
urzČd sħdziego Staųego Trybunaųu SprawiedliwoƑci Miħdzynarodowej w Hadze.

Wybitne dokonania naukowe w dziedzinach prawa narodów i prawa politycznego, 
doƑwiadczenie i wiedza wyniesiona z Wolnej Szkoųy Nauk Politycznych w ParyǏu, stwo-
rzyųy solidne przesųanki dla pionierskiej roli, jakČ miaų odegrađ profesor Michaų Rostwo-
rowski w budowaniu instytucjonalnych i merytorycznych fundamentów dzisiejszych 
nauk politycznych.

II.

Zorganizowanie Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych – PSNP, i kierowanie tČ instytucjČ 
naukowČ przez okres jej istnienia w latach 1911–1914 uznawane jest za jedno z naj-
bardziej doniosųych osiČgniħđ i równoczeƑnie za prawdziwČ pasjħ w Ǐyciu zawodowym 
Michaųa Rostworowskiego. Czteroletni okres funkcjonowania Szkoųy to zaledwie epi-
zod w historii nauk politycznych. Jest on jednak niezwykle istotny z racji trzech nowych 
pierwiastków, o jakie PSNP wzbogaciųa dotychczasowy stan posiadania tej dyscypliny. 
Nowe wartoƑci wniesione do modelu nauk politycznych w dobie PSNP zaznaczyųy siħ 
najwyraǍniej w warstwie funkcjonalnej, programowej i organizacyjnej.

12 P. Sarnecki, Michaų Rostworowski (1864–1940), [w:] Zųota Ksiħga Wydziaųu Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 219.
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Powoųaniu Szkoųy towarzyszyųa myƑl o potrzebie stworzenia ogólnopolskiego oƑrod-
ka studiów politycznych. Nadrzħdnym celem tej placówki byųoby podjħcie edukacji 
obywatelskiej, prowadzonej w duchu przeciwstawiania siħ postħpujČcej dezintegracji 
spoųeczeŷstwa coraz bardziej zasklepiajČcego siħ w krħgu spraw rozbiorowej dzielnicy. 
W przeciwdziaųaniu procesowi wrastania spoųecznoƑci polskiej w struktury ustrojowe 
zaborczych organizmów paŷstwowych, a z drugiej strony poprzez opracowywanie i ka-
talogowanie kluczowych zagadnieŷ publicznych Ǐycia narodowego i tworzenie w ten 
sposób zalČǏków polskiej szkoųy myƑlenia politycznego, wyraǏaųa siħ funkcja integracyj-
na Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych.

O tej funkcji Szkoųy pisaų jej wykųadowca, profesor prawa administracyjnego i nauki 
administracji Kazimierz Wųadysųaw Kumaniecki:

[…] Ƒwietna literatura i szlachetna sztuka narodowa krzepiųy ducha i spajaųy serca, ale byųy 
bodaj jedynym wyrazem narodowej wspólnoƑci. �ycie zaƑ – to biegųo odmiennymi drogami 
w kaǏdym z trzech zaborów. Wtųoczony w trzy róǏne ustroje polityczne, gospodarcze i kultu-
ralne, naród polski oglČdaų siħ wokoųo siebie za sposobami utrzymania ųČcznoƑci i wzajemne-
go poznania stosunków w poszczególnych dzielnicach. I miħdzy innymi z tej wųaƑnie najgųħ-
biej odczutej potrzeby zrodziųa siħ w 1909 r.13 Polska Szkoųa Nauk Politycznych w Krakowie14.

W sferze programowej dziaųalnoƑci Szkoųa miaųa przyczyniađ siħ do podnoszenia 
ogólnego poziomu kultury i wiedzy obywatelskiej w perspektywie spodziewanego we 
wszystkich zaborach wzrostu roli organów samorzČdu terytorialnego, reform admini-
stracyjnych, demokratyzacji prawa wyborczego i uprzemysųowienia kraju.

Wedųug wizji Rostworowskiego, Szkoųa miaųa byđ pragmatycznČ instytucjČ przekazujČcČ 
wiedzħ na temat paŷstw zaborczych. Na etapie organizacyjnym nie przewidywaų on ksztaųce-
nia specjalistycznego – na przykųad w dziedzinie dyplomacji. Miaųaby to byđ instytucja wol-
na od wszelkich wpųywów partyjnych, ksztaųcČca obywateli postrzegajČcych Ǐycie polityczne 
przez pryzmat wiedzy pozytywnej. Jej fundamentem miaųa byđ znajomoƑđ zjawisk spoųecz-
nych w wymiarze polityczno-prawnym, ustrojowym i ekonomicznym, który oderwađ chciano 
od czystej buchalterii. Nawet w dziedzinie pozornie odlegųej od polityki, jakČ jest rolnictwo, 
nie zamierzano zaniedbywađ wiedzy ogólnej, by nie poprzestawađ jedynie na wČskiej nauce 
zawodu, a ksztaųciđ rolnika-obywatela15.

Pierwszoplanowym celem programu edukacyjnego PSNP byųo przygotowanie spo-
ųecznoƑci poszczególnych zaborów do uczestniczenia w Ǐyciu publicznym. Zakųadano, 
Ǐe margines swobód obywatelskich i narodowych bħdzie ulegaų rozszerzeniu w dro-
dze stopniowego rozwijania samorzČdowych form ustrojowych. I tak priorytetem na-
uczania w odniesieniu do Kongresówki stawaųo siħ przygotowanie gruntu pod rozwój 

13 Wymieniona w cytacie data odnosi siħ do zawiČzanego 24 paǍdziernika 1909 r. Towarzystwa Szkoųy 
Nauk Politycznych, którego staraniem powoųano w listopadzie 1911 r. prywatnČ uczelniħ pod nazwČ 
Polska Szkoųa Nauk Politycznych.

14 K. W. Kumaniecki [w:] Sprawozdanie Koųa Uczniów i Absolwentów Szkoųy Nauk Politycznych za rok 
1925/26, Kraków 1926, s. 5.

15 B. Wųodarski, „Szkoųa Nauk Politycznych UJ 1920–1949”, Kraków 2009, s. 66 [niepublikowana rozpra-
wa doktorska, obroniona w lipcu 2010 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Miħdzynarodo-
wych UJ].
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samorzČdnoƑci przez fachowe wyedukowanie lokalnych elit. Dla zaboru pruskiego, 
w tym zwųaszcza dla Poznaŷskiego, za szczególnie doniosųe zadanie uznano oczyszcze-
nie nauki z jednostronnych ocen i naleciaųoƑci rzČdowej propagandy. W Galicji z kolei 
jako warunek poprawy jakoƑci Ǐycia publicznego potraktowano zastČpienie doraǍnie 
przygotowanych lokalnych dziaųaczy kadrami o gruntownej wiedzy urzħdniczej.

Zadania zorganizowania Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych oraz kierowania dziaųal-
noƑciČ tej uczelni podjħųo siħ ukonstytuowane 24 paǍdziernika 1909 r. Towarzystwo Pol-
skiej Szkoųy Nauk Politycznych. We wųadzach stowarzyszenia przewodzili trzej autorzy 
idei stworzenia Szkoųy, profesorowie Wydziaųu Prawa UJ: profesor prawa narodów i pra-
wa politycznego Michaų Rostworowski (który zostaų przewodniczČcym Towarzystwa), 
Aleksander Wųodzimierz Czerkawski (1867–1913), profesor ekonomii politycznej i sta-
tystyki i jako trzeci – profesor prawa cywilnego, administracyjnego i nauki administra-
cji, a takǏe konstytucjonalista i wybitna osobowoƑđ w dziedzinie polityki, Wųadysųaw 
Leopold Jaworski (1865–1930)16.

„Ojcowie zaųoǏyciele” krakowskiego Collegium PoliƟ cum, podobnie jak i wspóų-
twórcy tego zamierzenia, Roman Rybarski i Bohdan Winiarski, byli absolwentami 
wzmiankowanej École Libre des Sciences PoliƟ ques w ParyǏu. O tym, Ǐe przy organi-
zowaniu PSNP doƑwiadczenia francuskie byųy gruntownie studiowane, Ƒwiadczy fakt, 
Ǐe jej twórca i dyrektor Michaų Rostworowski poƑwiħcių paryskiej uczelni monografi ħ 
pt. Wolna Szkoųa Nauk Politycznych (1892). W dyskusji nad wykorzystaniem rozwiČzaŷ 
zagranicznych przy tworzeniu modelu PSNP zwracano uwagħ na koniecznoƑđ równo-
czesnego uwzglħdnienia rodzimych praktyk uprawiania nauk politycznych. Jak zastrzegų 
jeden z twórców Szkoųy, mechaniczne przeszczepianie wzorów paryskiej École Libre des 
Sciences PoliƟ ques czy London School of Economic and PoliƟ cal Science, nie wchodziųo 
w rachubħ17.

Utworzona w listopadzie 1911 r. Polska Szkoųa Nauk Politycznych w caųym, przypa-
dajČcym na lata 1911–1914, okresie swojej dziaųalnoƑci zachowaųa charakter instytucji 
prywatnej. Przyjħcie takiego rozstrzygniħcia nie byųo sprawČ przypadku, ale Ƒwiado-
mČ decyzjČ, opartČ w gųównej mierze na dwóch przesųankach. Po pierwsze, w Szko-
le upatrywano skutecznego instrumentu przezwyciħǏania nastħpstw podziaųów roz-
biorowych. Wskazuje na to wyraǍne traktowanie na zasadzie nadrzħdnoƑci jej funkcji 
integracyjnej. W tych okolicznoƑciach pozauniwersytecki status gwarantowaų wiħkszČ 
niezaleǏnoƑđ organizacyjnČ i programowČ i tym samym poszerzaų swobodħ manewru 
decydentów uczelni wobec wųadz zaborczych.

Po drugie, istotnČ rolħ odegraųy tutaj niewČtpliwie obserwacje wyniesione ze 
studiów w ParyǏu. Wolna Szkoųa Nauk Politycznych byųa instytucjČ prywatnČ. Trans-
pozycja francuskiego modelu uczelni do warunków polskiego uczestnictwa w Ǐyciu 

16 Szerzej w sprawie Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych zob.: L. Hajdukiewicz, Geneza i poczČtki Polskiej 
Szkoųy Nauk Politycznych w Krakowie, [w:] Studia z dziejów oƑwiaty i kultury umysųowej w Polsce 
XVIII–XX w. Ksiħga ofi arowana Janowi Hulewiczowi, Wrocųaw–Warszawa–Kraków–Gdaŷsk 1977, 
s. 127 i nast.; M. Barcik, Polska Szkoųa Nauk Politycznych w Krakowie (1911–1914), [w:] Inwentarz 
akt wydziaųów i studiów UJ 1850–1939, t. 7, red. J. Michalewicz, Kraków 1997.

17 R. Rybarski, Polska Szkoųa Nauk Politycznych w Krakowie, „PrzeglČd Powszechny” 1913, t. 92, 
s. 171.
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publicznym pod zaborami stwarzaųa wųadzom PSNP wiħkszČ moǏliwoƑđ zapobiegania 
wikųaniu siħ w bieǏČce sprawy polityczne placówki, której dziaųalnoƑđ projektowano na 
dziesiħciolecia.

W ciČgu 4 lat istnienia Szkoųy zajħcia prowadziųo 39 wykųadowców. Trzon tej kadry 
stanowili profesorowie i docenci UJ, gųównie z Wydziaųu Prawa. ZnaczČcČ grupħ w gro-
nie nauczajČcych tworzyli wykųadowcy praktycy. Byli to na ogóų renomowani urzħdnicy 
zapoznajČcy sųuchaczy z wybranymi aspektami bankowoƑci, kolejnictwa, oƑwiaty czy 
skarbowoƑci.

Wkųad PSNP uwypuklių w obrħbie ogólnego dorobku umiejħtnoƑci – a póǍniej nauk 
– politycznych istotne cechy tej dziedziny wiedzy. Za nowy akcent w Ƒrodowisku nauk 
politycznych moǏna uznađ skalħ deklarowanej gotowoƑci do wykorzystania rezultatów 
naukowego rozpoznania Ǐycia publicznego do programu obywatelskiej edukacji. Zwra-
ca takǏe uwagħ rozwijajČca siħ i przybierajČca na sile tendencja do utrzymywania kon-
taktów z renomowanymi europejskimi oƑrodkami nauk politycznych. Wreszcie mimo 
wyboru statusu uczelni prywatnej, dziaųalnoƑđ Szkoųy wpisuje siħ w liczČcČ juǏ wtedy 
113 lat tradycjħ Ƒcisųych organicznych wiħzi pomiħdzy naukami politycznymi a Wydzia-
ųem Prawa UJ18.

III.

WaǏny etap w dziejach nauk politycznych jako dyscypliny akademickiej wyznacza rozwi-
jana w latach 1920–1949 dziaųalnoƑđ Szkoųy Nauk Politycznych UJ. Szkoųħ jako instytu-
cjħ uniwersyteckČ organizowano na bazie reaktywowanej w warunkach niepodlegųego 
bytu paŷstwowego PSNP z lat 1911–1914. OkolicznoƑđ ta, z uwagi na nowe przesųanki 
spoųeczne i ustrojowe, przesČdziųa w przewaǏajČcej mierze o odmiennych celach i pro-
gramie nowo utworzonej placówki. Radykalnej zmianie ulegų takǏe status Szkoųy. Dy-
daktycznČ dziaųalnoƑđ wznowiųa w roku akademickim 1921/1922 pod dotychczasowym 
szyldem Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych. Pozostawaųa teǏ nadal, jak jej poprzednicz-
ka, agendČ Towarzystwa Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych. Istotne zmiany w dotych-
czasowym statusie jednostki wprowadziųy uchwaųy Rady Wydziaųu Prawa z 17 lutego 
1920 r. i 23 marca 1921 r. o przejħciu naczelnego nadzoru nad dziaųalnoƑciČ Szkoųy19. 
Data przyjħcia pierwszej z nich uznawana jest za moment uzyskania przez Szkoųħ statu-
su kolegium uniwersyteckiego.

Szkoųa Nauk Politycznych UJ to juǏ nie „akademia obywatelska” z czasów rozbio-
rowych, edukujČca oƑwiecone elity spoųeczeŷstwa w duchu polskiej racji stanu dla za-

18 Jako przejaw takiego stanu rzeczy odnotowađ naleǏy nastħpujČce fakty: idea utworzenia Szkoųy 
zrodziųa siħ w gronie profesorów Wydziaųu Prawa UJ i z tego Ƒrodowiska wywodzČ siħ równieǏ jej 
„ojcowie zaųoǏyciele”; dziaųalnoƑci Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych patronowaųa Rada Wydziaųu 
Prawa (która uchwaųČ z 17 paǍdziernika 1909 r. wypowiedziaųa siħ jednogųoƑnie za jej utworzeniem); 
spoƑród 18 nauczajČcych na tym Wydziale profesorów i docentów wykųady w PSNP podjħųo 10. Zob.: 
A. Ziħba, Szkoųa Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagielloŷskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
2001, z. 2, s. 211 i nast.

19 Organizacja Szkoųy w latach 1920–1949, Archiwum UJ, sygn. SNP-2.
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chowania substancji narodowej i sprostania wyzwaniom polityki paŷstw zaborczych. 
Warunki Ǐycia publicznego w dobie odzyskanej niepodlegųoƑci w sposób naturalny 
stworzyųy zapotrzebowanie na wysoko wykwalifi kowanČ, legitymujČcČ siħ uniwersyte-
ckim cenzusem kadrħ do sųuǏby publicznej na róǏnych odcinkach polityki paŷstwowej 
odrodzonej Rzeczypospolitej.

Zadaniem Szkoųy Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloŷskie-
go jest krzewienie wiedzy polityczno-dyplomatycznej i spoųeczno-ekonomicznej. Studia 
w Szkole majČ na celu z jednej strony uzupeųnienie i istotne dokoŷczenie studiów prawni-
czych, z drugiej zaƑ – danie sųuchaczom nieposiadajČcym specjalnych studiów prawniczych, 
gruntownych podstaw wiedzy politycznej i ekonomicznej, otwierajČc im tym samym szerokie 
pole do pracy na niwie politycznej i ekonomicznej i to zarówno w instytucjach paŷstwowych, 
jak równieǏ instytucjach gospodarczych20.

Autorytet i presƟ Ǐ akademicki Szkoųy oraz jej naukowa renoma sČ w duǏej mierze 
pochodnČ wybitnej pozycji akademickiej jej twórcy, profesora i dyrektora w latach 
1921–1935, profesora Michaųa Rostworowskiego. W niezwykle rozlegųej i wielostron-
nej jego dziaųalnoƑci naukowej – o której byųa juǏ wczeƑniej mowa – imponujČcČ czħƑđ 
jego energii i talentu pochųonħųa idea organizowania i programowania studiów poli-
tycznych, zarówno w wersji niezaleǏnej, prywatnej Polskiej Szkoųy Nauk Politycznych, 
jak i w postaci uniwersyteckiego studium, jakim byųa Szkoųa Nauk Politycznych UJ.

Przedmiotowy profi l studiów Szkoųy okreƑlony zostaų przez podziaų obszarów ba-
dawczych, przeprowadzony pomiħdzy poszczególnymi uniwersyteckimi oƑrodkami 
nauk politycznych pod sam koniec dwudziestolecia miħdzywojennego. W myƑl jego 
zamierzeŷ, SNP UJ miaųa siħ specjalizowađ w problematyce Baųkanów i krajów nad-
dunajskich. Z pozostaųych szkóų nauk politycznych Poznaŷ podjČų studia niemcoznaw-
cze i zachodniosųowiaŷskie, Warszawa – wschodnioznawcze a Wilno – problematykħ 
paŷstw baųtyckich21. Sprowadzony do ogólnego zarysu program nauczania, obejmowaų 
trzy zasadnicze nurty tematyczne: konstytucjonalizm i ustrojoznawstwo, studia miħdzy-
narodowe oraz blok dyscyplin uǏytkowych.

Prawnicy o uznanych nazwiskach wiedli prym wƑród wykųadowców dyscyplin ustro-
jowych. Michaų Rostworowski dziaųalnoƑđ dydaktycznČ w Szkole rozpoczynaų od wykųa-
dów: „Geneza i rozwój parlamentaryzmu w Anglii” (1921–1924) i „Rozwój konstytu-
cjonalizmu we Francji” (1922/1923). Wykųad mistrza o konstytucjonalizmie francuskim 
kontynuowaų prof. Maciej Starzewski, rozbudowujČc przy tym stopniowo do imponu-
jČcych rozmiarów blok przedmiotów prawno-ustrojowych. Wykųadami z „Prawa kon-
stytucyjnego porównawczego” (1927–1931), z ustrojów paŷstwowych Austrii, Czecho-
sųowacji, Niemiec, Szwajcarii, Wųoch oraz Imperium Brytyjskiego i Dominiów, a takǏe 
ogųaszanym nieprzerwanie o 1932 r. kursem „Ustrój ZwiČzku Socjalistycznych Repub-
lik Sowieckich” – zdobywaų Maciej Starzewski pozycjħ pierwszego konstytucjonalisty 
na liƑcie wykųadowców Szkoųy. ZnaleǍli siħ na niej zapraszany z Poznania prof. Marian 

20 Sprawozdanie Koųa Uczniów i Absolwentów Szkoųy Nauk Politycznych za rok 1936/37, Kraków 1937, 
s. 21.

21 NieobecnoƑđ lwowskiego Studium Dyplomatycznego na tej liƑcie wynika z przyjħcia przez tħ placów-
kħ koncepcji branǏowej, jako oƑrodka ksztaųcČcego pracowników sųuǏby zagranicznej.
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Z. Jedlicki i profesor anglistyki UJ Roman Dybowski. Profesor prawa administracyjnego 
Kazimierz Wųadysųaw Kumaniecki wykųadaų „Ustrój administracyjny paŷstw zachodnich” 
(1921–1924). Obszar dyscyplin ustrojowych uzupeųniaųy ponadto wykųady o samorzČ-
dzie, bČdǍ przedmioty o inspiracjach rozwoju instytucji politycznych, jak wykųad histo-
ryka prof. Stanisųawa Kota „Rozwój nowoǏytnej ideologii politycznej” (1928/1929).

Najszerzej tematycznie potraktowane zostaųy dyscypliny z zakresu studiów miħ-
dzynarodowych. Przedmiotem wykųadów byųy zagadnienia prawno-miħdzynarodowe 
(Stanisųaw Kutrzeba, Michaų Rostworowski, Zygmunt Sarna, Adam Vetulani, Bohdan 
Winiarski, Wųadysųaw Wolter, Stanisųaw Wróblewski), miħdzynarodowe stosunki poli-
tyczne (J. DČbrowski, R. Dybowski, S. Estreicher, S. Wħdkiewicz), historia dyplomacji 
(J. Feldman, R. Redslob, H. F. Lalonël), a takǏe problematyka miħdzynarodowych sto-
sunków gospodarczych (H. Gliwic, A. Heydel, Z. Sarna, E. Taylor).

W grupie przedmiotów prawno-miħdzynarodowych systematycznoƑciČ kursu wy-
róǏniaųy siħ wykųady z prawa dyplomatycznego i organizacji miħdzynarodowych, pro-
wadzone w latach 20. i 30. przez prof. Michaųa Rostworowskiego. Szerokiego spektrum 
miħdzynarodowych stosunków politycznych dotyczyųy wykųady prof. Stanisųawa Estrei-
chera „Gųówne zagadnienia polityki Ƒwiatowej” (1922–1924) i Bohdana Winiarskiego 
„Powojenne problemy miħdzynarodowe” (1934/1935). EkonomicznČ warstwħ stosun-
ków miħdzynarodowych prezentowano w wykųadach prof. Edwarda Taylora: „Ekonomi-
ka komunizmu i kolektywizmu” (1921/1922), oraz „Zagadnienia gospodarcze polskie 
i miħdzynarodowe” (1931–1933), a takǏe prof. Hipolita Gliwica „Zagadnienia gospodar-
cze w stosunkach miħdzynarodowych” (1935–1937).

Blok dyscyplin uǏytkowych – lokujČcych siħ na styku geografi i, ekonomii, historii – 
i ƑciƑle powiČzanych z bieǏČcymi, doraǍnymi potrzebami praktyki paŷstwowej, obej-
mowaų zagadnienia statystyki gospodarczej, demografi i, bankowoƑci, politykħ rolnČ, 
zasady polityki handlowej. Z punktu widzenia politologa, walor wiedzy stosowanej po-
siadaųy wiadomoƑci przekazywane w ramach wykųadów prof. Wųadysųawa Szajnochy, 
„Bogactwa kopalniane Polski” (1921–1928) czy prof. Jerzego Smoleŷskiego, „Geografi a 
polityczna Polski” (1926–1932).

Kadrħ wykųadowców Szkoųy tworzyli wybitni specjaliƑci w dziedzinie prawa, histo-
rii, ekonomii i socjologii oraz przedstawiciele róǏnych sektorów praktyki politycznej. 
W przewaǏajČcej liczbie wykųady prowadzili profesorowie i docenci UJ. Co do niektó-
rych przedmiotów utarųa siħ takǏe praktyka zapraszania wykųadowców spoza Uniwer-
sytetu. Wykųad z historii dyplomacji europejskiej, prowadzony w jħzyku francuskim, 
przykųadowo, konsekwentnie powierzano profesorom uniwersytetów francuskich. 
Najliczniejszy zespóų wƑród wykųadowców Szkoųy tworzyli profesorowie prawa. Obok 
przedmiotów prawniczych wykųadali oni zagadnienia z zakresu historii, stosunków 
miħdzynarodowych, a takǏe tematykħ interdyscyplinarnČ, jak gųoszony w roku aka-
demickim 1923/1924 wykųad prof. Fryderyka Zolla „WųasnoƑđ literacka, artystyczna 
i przemysųowa”.

W konwencji wspóųczesnej politologii mieƑciųyby siħ z pewnoƑciČ rozpoczħte w roku 
akademickim 1928/1929 przez Konstantego Grzybowskiego i kontynuowane przez caųČ 
dekadħ lat 30. wykųady z geopolityki, prezentowane w kontekƑcie kolonialnych impe-
riów brytyjskiego i francuskiego, krajów basenu Morza _ródziemnego i Oceanu Spo-
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kojnego. PoczynajČc od roku akademickiego 1933/1934, w programie nauczania na 
staųe zagoƑciųy takǏe dyscypliny socjologiczne, które wykųadali ks. prof. Franciszek Mirek 
i ogųaszajČcy „Wybrane zagadnienia z porównawczej socjologii wsi i miasta” (1937/1938) 
jako swój pierwszy wykųad w Szkole, ówczesny docent Józef Chaųasiŷski.

Nawet taki fragmentaryczny przeglČd informacji o kierunkach badawczych i kadrze 
profesorskiej potwierdza trafnoƑđ ocen postrzegajČcych Szkoųħ Nauk Politycznych UJ 
jako uczelniħ na wskroƑ nowoczesnČ, opierajČcČ siħ na programie nauczania Ǐywo re-
agujČcym na podstawowe tendencje polityki Ƒwiatowej. W latach 20. XX w., kiedy na 
wschodzie Europy krzepųo totalitarne imperium radzieckie, w programie Szkoųy pojawių 
siħ zbiór 9 wykųadów kompleksowo rozpoznajČcych róǏne aspekty tej formacji. Z hi-
storycznymi przesųankami rozwoju sytuacji za wschodniČ granicČ paŷstwa zapoznawaų 
w swoich wykųadach prof. Jan DČbrowski, spoųeczne i ekonomiczne warunki funkcjono-
wania paŷstwowoƑci radzieckiej omawiali profesorowie Edward Taylor i Adam Heydel, 
a kwesƟ e ustroju imperium wyczerpujČco objaƑniaų prof. Maciej Starzewski.

W latach 30. z kolei znacznČ czħƑđ programu zajmowaųy wykųady, których tematyka 
odzwierciedlaųa wyniki studiów prowadzonych nad innČ postaciČ totalitaryzmu. Rozwa-
Ǐania nad róǏnymi aspektami gorČcej rzeczywistoƑci nazistowskich Niemiec i faszystow-
skich Wųoch wypeųniaųy wykųady prof. Macieja Starzewskiego „Prawo konstytucyjne po-
równawcze (Wųochy faszystowskie)” – 1929/1930, prof. Mariana Z. Jedlickiego „Wųochy 
faszystowskie” (1936/1937) i „Wspóųczesne Niemcy. Ukųad sių politycznych III Rzeszy” 
(1937/1938) oraz dra Konstantego Grzybowskiego „Niemcy wspóųczesne” (1933/1934 
i 1936/1937).

Zajħcia przerwane przez wybuch II wojny Ƒwiatowej podjħųa w podziemiu jesieniČ 
1944 r. grupa 12 studentów. Do tajnego nauczania w konspiracyjnej SNP UJ wųČczyų 
siħ, obok prof. Macieja Starzewskiego, wiħziony wczeƑniej w obozach koncentracyjnych 
w Sachsenhausen i Dachau prof. Henryk Batowski22. Wznowienie nauczania po wojnie 
nastČpiųo 4 listopada 1946 r., kiedy to miaųa miejsce uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 1946/1947. Utrzymano dotychczasowy profi l nauczania i organizacjħ Szkoųy, 
którČ teraz kierowaų przybyųy ze Lwowa wybitny znawca prawa miħdzynarodowego 
publicznego prof. Ludwik Ehrlich (1889–1968). DoƑwiadczenie w organizowaniu i zarzČ-
dzaniu tego typu placówkČ wyniósų ze Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którym kierowaų od roku 193623.

Szkoųa Nauk Politycznych zostaųa rozwiČzana w 1949 r. SpoƑród jej absolwentów 
wielu zajħųo miejsca w gronie wybitnych osobistoƑci ze Ƒwiata kultury i nauki – by przy-
kųadowo wymieniđ Wojciecha Natansona, Jerzego Turowicza, Melchiora Waŷkowicza, 
oraz wielce zasųuǏonych dla uniwersyteckiej historii i prawa profesorów: Ludwika Bara, 
Konstantego Grzybowskiego, Stefana Grzybowskiego, Mariana Z. Jedlickiego, Kazimie-
rza Piwarskiego i Wųadysųawa Siedleckiego. Dziħki takim walorom, 148-letnie teraz 
dziedzictwo uniwersyteckiej politologii, tworzone przez dorobek Katedry UmiejħtnoƑci 
Politycznych UJ i obydwu szkóų nauk politycznych – PSNP (1911–1914) i SNP UJ (1920–
–1949) – byųo na tyle trwaųe i znaczČce, Ǐe przez kolejne lata przetrwaųo w krħgach po-
szczególnych katedr UJ i kulturze Ƒrodowiskowej Krakowa.

22 Zmarų profesor Henryk Batowski, „Dziennik Polski”, 30 marca 1999, s. 1 i 8.
23 Szerzej o tym zob.: A. Ziħba, Szkoųa Nauk Politycznych…, s. 218.
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IV.

Dwudziestolecie 1949–1969 to okres uprawiania uniwersyteckiej politologii bez for-
malnie powoųanej do prowadzenia i koordynowania badaŷ instytucji naukowej. Studia 
z zakresu nauk politycznych kontynuowano i rozwijano jednak na Wydziale Prawa i Wy-
dziale Filozofi czno-Historycznym w obrħbie zainteresowaŷ naukowych niektórych ka-
tedr. Ten stan rzeczy ulegų zmianie 12 czerwca 1969 r., kiedy to decyzjČ Ministra OƑwiaty 
i Szkolnictwa WyǏszego zostaųo utworzone w Uniwersytecie Jagielloŷskim Miħdzywy-
dziaųowe Studium Nauk Politycznych. Jednostka ta, po reorganizacji zostaųa przemia-
nowana na Instytut Nauk Politycznych UJ. Z dzisiejszej perspektywy widađ, Ǐe wtedy, 
w 1969 r., ustanowiono kolejne istotne ogniwo w ųaŷcuchu instytucji naukowych, któ-
rego dziaųalnoƑđ wpisuje siħ w rozwój krakowskiej politologii.

Instytut czeka na swojego kronikarza i z pewnoƑciČ na takiego zasųuguje, z racji rangi 
i presƟ Ǐu akademickiego osiČgniħtych w ciČgu liczČcej ponad 40 lat historii. W ramach 
tego wųaƑnie okresu zarysowujČ siħ dwa etapy rozwoju. Pierwszy, to dziaųalnoƑđ Insty-
tutu w latach 1969–1999, kiedy nosių nazwħ Instytutu Nauk Politycznych UJ i drugi – od 
1999 r. do chwili obecnej – w którym wystħpuje jako Instytut Nauk Politycznych i Sto-
sunków Miħdzynarodowych UJ.

Zmiana nazwy o tyle moǏe uzasadniađ celowoƑđ wyróǏnienia owych etapów, Ǐe 
sankcjonowaųa ona wyemancypowany juǏ wczeƑniej z nauk politycznych, odrħbny kie-
runek studiów pod nazwČ stosunki miħdzynarodowe. W Ǐadnym wypadku nie oznacza-
ųa jednak odstČpienia od tradycji i etosu, jakie ustaliųy siħ w prawniczo-politologicznym 
Ƒrodowisku Instytutu Nauk Politycznych UJ. 

Przyszųy autor monografi i o Instytucie Nauk Politycznych UJ zaliczy z pewnoƑciČ do 
najbardziej istotnych rysów tej placówki fakt umiejscowienia Instytutu w obrħbie Wy-
dziaųu Prawa UJ. W ten sposób nawiČzywano z jednej strony do tradycji uprawiania 
nauk politycznych w Uniwersytecie Jagielloŷskim. Z drugiej zaƑ przez ten krok Ƒwiado-
mie ograniczono moǏliwoƑđ narzucenia – w ówczesnych realiach paŷstwowych – na-
ukom politycznym roli usųugowo-politycznej. Fundament naukowo-badawczy Instytu-
tu stworzyųy prawnicze Katedry: Historii Doktryn Politycznych i Prawnych – kierowana 
przez prof. Konstantego Grzybowskiego; Teorii Paŷstwa i Prawa – pod prof. Kazimierzem 
Opaųkiem i Prawa Paŷstwowego (konstytucyjnego) z prof. prof. Witoldem Zakrzewskim 
i Markiem Sobolewskim. Z tego grona Konstanty Grzybowski jest postaciČ symbolizujČ-
cČ konƟ nuum nauk politycznych jako dyscypliny uniwersyteckiej. Absolwent Wydziaųu 
Prawa oraz Szkoųy Nauk Politycznych UJ z roku akademickiego 1922/1923, póǍniejszy 
wieloletni wykųadowca tej uczelni, staų siħ uczonym, który w ramach tworzonego Insty-
tutu Nauk Politycznych UJ odegraų rolħ pierwszoplanowČ.

Fakty powierzenia kluczowych stanowisk w Instytucie uczonym o ugruntowanej 
juǏ wówczas miħdzynarodowej pozycji naukowej, jak i samego ulokowania Instytutu 
na Wydziale, gdzie Ǐyli i pracowali naukowo absolwenci Szkoųy Nauk Politycznych UJ, 
byųy gwarancjČ akademickiego charakteru Instytutu, a rozwojowi nowej dyscypliny 
– naukom politycznym, nadawaųy charakter merytoryczny. Ten rys statusu naukowe-
go zyskaų Instytutowi nader pochlebne opinie w Ƒrodowisku akademickim, a cieszČca 
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siħ zasųuǏonym autorytetem tego gremium, prof. Janina Zakrzewska, nie zawahaųa siħ 
uznađ Collegium PoliƟ cum UJ za „najlepszy w Polsce Instytut Nauk Politycznych”24.

Nie sposób w eseju markujČcym jedynie pewne przeųomy i wČtki wystħpujČce 
w ewolucji formujČcej siħ dyscypliny naukowej dokonywađ podsumowania tego pro-
cesu. MoǏna jednak pokusiđ siħ o wyprowadzenie najbardziej oczywistych konkluzji. 
Pierwsza sprowadza siħ do obserwacji, Ǐe istotnČ cechČ rozwoju nauk politycznych 
w Uniwersytecie Jagielloŷskim jest przekazywanie doƑwiadczeŷ, dorobku i tradycji 
poszczególnych katedr kolejnym generacjom profesorów. Motyw takiego swoistego 
dziedziczenia, w drodze pomnaǏania dorobku poprzednika przez wųasny wkųad pracy, 
zaobserwowađ moǏna na linii Julian Dunajewski, Franciszek Ksawery Kasparek i Michaų 
Rostworowski. Inny, bliǏszy czasowo, porzČdek kontynuacji budowany na silnej wiħzi 
mistrz–uczeŷ, wyznaczajČ Ǐyciorysy naukowe Konstantego Grzybowskiego, Kazimierza 
Opaųka, Witolda Zakrzewskiego, Marka Sobolewskiego, Marii Boruckiej-Arctowej i Mar-
ka Waldenberga. A w wykųadach i seminariach tych mistrzów uczestniczyųo juǏ pokole-
nie obecnych profesorów Instytutu.

TrudnČ do przecenienia zasųugČ prawniczo-politologicznego Ƒrodowiska Uniwer-
sytetu Jagielloŷskiego jest wypracowanie pewnego paradygmatu rozpoznawania i sy-
stematyzowania zjawisk politycznych. Kluczem do podejmowania badaŷ na tym polu 
i integrowania przedmiotów reprezentujČcych róǏne dyscypliny naukowe o konota-
cjach politycznych, stawaųa siħ tutaj polityka paŷstwa. Warto podkreƑliđ, Ǐe stanowiųa 
ona pierwszoplanowy wČtek dociekaŷ naukowych w czasach Franciszka Kasparka, któ-
ry w tej kwesƟ i ustalių:

Przedmiotem wspólnym nauk politycznych jest paŷstwo – a poznađ jego podstawy, 
jego istotħ, formy w jakich siħ przedstawia, jego Ǐycie i rozwój – jest nauk politycznych 
zadaniem25.

Sto lat póǍniej wagħ problematyki paŷstwa jako przewodniego motywu studiów 
politycznych uzasadniaų Marek Sobolewski:

Byųo dawnČ i dobrČ tradycjČ krakowskiego Wydziaųu Prawa, Ǐe nie zasklepiaų siħ w su-
chym formalizmie prawniczym, ale sprawy paŷstwa i wųadzy traktowaų w szerokim politycz-
nym kontekƑcie innych dyscyplin. MoǏna wprost powiedzieđ, Ǐe na przestrzeni lat uksztaų-
towaųa siħ na Wydziale Prawa UJ jakby nowa krakowska szkoųa nauk politycznych niezwykle 
wyczulona na sprawy bieǏČcej polityki paŷstwa, na róǏnorodne aspekty wųadzy i autorytetu 
paŷstwowego i na ksztaųtowanie siħ kultury obywatelskiej26.

Ten sposób naukowego podejƑcia, traktujČcy materiħ polityki paŷstwa jako oƑ or-
ganizujČcČ badania politologiczne, jest uprawiany do dzisiaj i potwierdza tym samym 
obserwacjħ Marka Sobolewskiego o Krakowskiej Szkole Nauk Politycznych. Naturalnie 
sam katalog Ǎródeų diagnozowania i opisywania stanu i kondycji paŷstwa jako zrzesze-
nia obywateli, ulegaų na przestrzeni lat systematycznemu rozwojowi i wzbogaceniu. 

24 J. Zakrzewska, Marek Sobolewski, „Tygodnik Powszechny”, 17 lipca 1983, s. 7.
25 F. Kasparek, Prawo polityczne ogólne z uwzglħdnieniem austriackiego razem ze wstħpnČ naukČ 

o paŷstwie, t. 1, Kraków 1877, s. 2.
26 M. Sobolewski, Krakowska szkoųa nauk politycznych, „Echo Krakowa” 1978, nr 249, s. 1 i 3.
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Pierwotnie skųadaųy siħ naŷ ustalenia nauk prawnych, historycznych i fi lozofi cznych, 
uzupeųniane póǍniej rezultatami badaŷ ekonomicznych i socjologicznych. Na etapie 
wspóųczesnym w równej mierze uwzglħdniany jest dorobek dyscyplin bardziej szcze-
góųowych, takich jak np.: antropologia polityczna, kulturoznawstwo czy psychologia 
polityczna.

Ostatnie konkluzje odnoszČ siħ do sfery autonomii nauk politycznych. W niektórych 
okresach ich dziejów na Uniwersytecie Jagielloŷskim ze szczególnČ wyrazistoƑciČ wy-
stħpujČ zmagania miħdzy decyzjami administracyjnymi a racjami naukowymi. Batwo 
zauwaǏyđ, Ǐe zarówno Katedra UmiejħtnoƑci Politycznych UJ, jak i Instytut Nauk Poli-
tycznych UJ, tworzone byųy na gruncie przesųanek przede wszystkim politycznych. Ów-
czesne wųadze paŷstwowe dČǏyųy do sprowadzenia obydwu tych instytucji naukowych 
do roli narzħdzia: w pierwszym przypadku germanizacji i indoktrynacji w duchu racji 
stanu zaborcy; w drugim – ideologizacji mųodzieǏy akademickiej. DoƑwiadczenia tych 
placówek dowiodųy, Ǐe zarówno Katedra UmiejħtnoƑci Politycznych UJ, jak i Instytut 
Nauk Politycznych UJ, staraniem swoich profesorów, staųy siħ jednak szkoųami niezaleǏ-
nego myƑlenia o polityce.

Równe 200 lat po powoųaniu Katedry UmiejħtnoƑci Politycznych UJ, tj. 1 paǍdzier-
nika 2001 r., Instytut opuƑcių Wydziaų Prawa i Administracji UJ i podjČų naukowo-dydak-
tycznČ dziaųalnoƑđ w ramach nowo ukonstytuowanego Wydziaųu Studiów Miħdzynaro-
dowych i Politycznych UJ, stanowiČc jego intelektualny matecznik i zarazem centralne 
ogniwo naukowe.
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JÆzyk i kultura. 
Ideologiczne tworzenie rzeczywistoyci

Idee, znaki i symbole narodziųy siħ wraz z jħzykiem, który staų siħ warunkiem ich za-
istnienia i zarazem narzħdziem reprodukcji. UmoǏliwiajČ one bowiem, po pierwsze, 
komunikacjħ spoųecznČ, po drugie – pozagenetycznČ transmisjħ kultury. W obszarze 
symbolicznej kultury dominuje logika dedukcyjno-znaczeniowa, a to upowaǏnia do 
stwierdzenia, Ǐe rzeczywistoƑđ jest tworzona ideologicznie. Narzħdziem tworzenia 
znaczeŷ jest jħzyk, a Ƒrodkiem ich uobecniania jest rytuaų, który moǏna zdefi niowađ 
jako skodyfi kowany wzór wyraǏania postaw emocjonalnych wobec obiektów uzna-
nych za Ƒwiħte lub pozostajČcych z nimi w bezpoƑrednim zwiČzku. KaǏda ideologia, 
jako konstrukcja utopijna, to etyczna próba oszukania rzeczywistoƑci. Zatem poja-
wiajČce siħ kryzysy uruchamiajČ ideologicznČ interpretacjħ rzeczywistoƑci budowanČ 
w planie sacrum–profanum, a takǏe rytualnČ negacjħ profanum oraz afi rmacjħ sac-
rum. Celem tej pierwszej jest udowodnienie racjonalnoƑci wųadzy, zaƑ tej drugiej – na-
danie mu mandatu spoųecznego.

Istotħ myƑlenia utopijnego stanowi, po pierwsze, radykalna opozycja pomiħdzy by-
tem i powinnoƑciČ; po drugie, przekonanie, Ǐe rozziew ów moǏe zostađ przezwyciħǏo-
ny i, po trzecie, poglČd, Ǐe dČǏenie do uzgodnienia tego, co jest z tym, co byđ powinno, 
stanowi obowiČzek moralny czųowieka. Korzeni projekcyjnych utopii spoųecznych szu-
kađ naleǏy w tradycji klasycznej i w religii Ǐydowskiej. StaroǏytna utopia grecka miaųa 
charakter antropologiczny, a jej sens stanowiųo uzgodnienie tego, co moǏliwe, z tym, 
co aktualne, czyli peųna realizacja potencjalnych zdolnoƑci ludzkich okreƑlonych przez 
odwieczne prawa natury. Natomiast utopiħ Starego Testamentu cechowaų wymiar hi-
storyczny, a jej istotħ konstytuowaųa zasada sprawiedliwoƑci. Te korzenie widađ wy-
raǍnie w Umowie spoųecznej Jeana-Jacquesa Rousseau. Pojawia siħ tam w zalČǏkowej 
postaci totalitarna forma organizacji spoųecznej i idea „koŷca historii”. Pojawienie siħ 
racjonalnego ustroju – paŷstwa suwerennego ludu – oznaczađ bħdzie nie tyle odna-
lezienie siħ czųowieka w historii, ile wyrwanie siħ z niej i powrót do pierwotnego po-
rzČdku natury1.

1 A. Flis, ChrzeƑcijaŷstwo i Europa, Kraków 2002.
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Kultura

Kultura, zanim staųa siħ przedmiotem socjologii, pojawiųa siħ w polu zainteresowaŷ fi -
lozofi i, zwųaszcza fi lozofi i oƑwieceniowej i romantycznej. I tak, Jean-Jacques Rousseau, 
chociaǏ nie uǏywaų sųowa „cywilizacja” w sensie rzeczownikowym, to przeciwstawiaų 
„czųowieka w stanie uspoųecznienia”, cywilizowanego (civilisé, policé) – „czųowiekowi 
w stanie natury”. Dla niego kultura jest wyobcowaniem, czųowiek wyobcowaų siħ ze sta-
nu natury. JednoczeƑnie wyjƑcie ze stanu natury jest warunkiem czųowieczeŷstwa, cho-
ciaǏ jego natura pozostaje podstawČ i wytycznČ procesu kulturowego. A wiħc „czųowiek 
dziki” jest tylko moǏliwoƑciČ czųowieka, czųowiekiem „samym w sobie”. Wyobcowanie 
jest jego pierwszym kulturowym osiČgniħciem. Warto podkreƑliđ, Ǐe autor Trzech roz-
praw wtrČcių czųowieka w spór: natura – kultura, którego nie moǏna rozwiČzađ inaczej, 
jak tylko przez „parcie naprzód ku peųni kultury”, a nie przez „powrót do natury”2.

To fi lozofi czne, klasyczne – rzec by moǏna – pojħcie kultury róǏni siħ zasadniczo od 
tego, które wyųoniųo siħ póǍniej na gruncie antropologii spoųecznej. I tak, fi lozofowie 
XVIII i XIX w. pojmowali kulturħ, po pierwsze, jako antytezħ natury, czyli wytwór czųo-
wieka, zgodnie z ųaciŷskČ etymologiČ tego pojħcia (cultura – uprawa roli); po drugie, 
uniwersalistycznie, co przejawiaųo siħ miħdzy innymi w uǏywaniu tego sųowa wyųČcznie 
w liczbie pojedynczej.

Antropologia spoųeczna przeciwnie, po pierwsze, traktowaųa kulturħ jako byt au-
tonomiczny, który posiada sens immanentny, inwariantny wobec – jakkolwiek pojħtej 
– przyrody; po drugie, partykularystycznie, stČd pojawiųa siħ praktyka posųugiwania siħ 
tym sųowem w liczbie mnogiej. RozróǏnienie powyǏsze ma charakter wzglħdny i odwo-
ųuje siħ do typów idealnych. Pod wpųywem antropologii XX-wieczni fi lozofowie przy-
swoili sobie bowiem pojħcie kultury jako cechy spoųeczeŷstwa, podczas gdy antropo-
logowie posųugiwali siħ (i niekiedy posųugujČ do dziƑ) takǏe rozumieniem kultury jako 
antytezy natury, czyli pojħciem fi lozofi cznym wųaƑnie.

Wedųug ujħcia fi lozofi cznego kultura to, po pierwsze, to, co nie jest naturČ; po dru-
gie – uniwersalny atrybut gatunku ludzkiego. Dlatego teǏ na gruncie stanowiska kla-
sycznego nie moǏna mówiđ o wieloƑci kultur.

Pre-antropologiczna „kultura” – pisaų George Stocking – zawiera konotacjħ liczby poje-
dynczej, antropologiczna – liczby mnogiej. […] Nie znalazųem Ǐadnych przykųadów uǏycia for-
my mnogiej u pisarzy innych niǏ Boas przed 1895 rokiem. Mówiono o „stadiach kulturowych” 
czy „formach kultury” jak czynių to faktycznie Tylor, lecz nie o „kulturach”. Liczba mnoga poja-
wiųa siħ regularnie dopiero wƑród pierwszej generacji uczniów Boasa okoųo 1910 r.3

Do fi lozofi cznego rozumienia kultury nawiČzywaų Claude Lévi-Strauss, który zapro-
ponowaų symboliczne rozumienie kultury. W jego strukturalnym ujħciu kultura potrak-
towana jest jako system komunikacji miħdzy ludǍmi, komunikacji jħzykowej i pozajħzy-
kowej, inaczej mówiČc, jako dziedzina zobiektywizowanych konwencji i znaczeŷ4. Od 

2 Filozofi a. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach, Warszawa 1995.
3 G. W. Stocking, Race, Culture and EvoluƟ on: Essays in the History of Anthropology, New York 1968, 

s. 203.
4 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970, s. 388.
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tego czasu przedmiotem badaŷ antropologicznych stanie siħ – jak to ujmuje podtytuų 
ksiČǏki Edmunda Leacha, „logika powiČzaŷ symbolicznych”5, a kultura defi niowana bħ-
dzie jako „zespóų tekstów” po prostu, by odwoųađ siħ z kolei do sformuųowania Cliī orda 
Geertza6. Tendencja do symbolicznego rozumienia kultury szybko wykroczyųa poza pra-
ce Leacha i Geertza, Victora Turnera i Mary Douglas – a wiħc poza Ƒcisųy krČg reprezen-
tantów orientacji symbolicznej – i przeksztaųciųa siħ w latach 70. i 80. w standardowe, 
typowo antropologiczne podejƑcie badawcze. Dobrym tego przykųadem jest chociaǏby 
ksiČǏka Ernesta Gellnera o nacjonalizmie, w której zdefi niowaų on kulturħ jako „system 
idei, znaków, skojarzeŷ, sposobów zachowania i porozumiewania siħ”7.

Antropologia symboliczna – podkreƑliđ siħ godzi – mimo iǏ bierze swój poczČtek 
w pracach Lévi-Straussa, wydobyųa na plan pierwszy motyw stale obecny w refl eksji 
antropologicznej od samych jej narodzin. JuǏ Tylor bowiem – twórca szerokiego pojħ-
cia kultury – zwracaų uwagħ na fakt, Ǐe zdolnoƑđ tworzenia i uǏywania pojħđ ogólnych, 
znaków i symboli wyznacza granicħ miħdzy zwierzħciem i czųowiekiem8. Idea ta prze-
wija siħ nieustannie na gruncie antropologii, zarówno XIX, jak i XX-wiecznej, aǏ wresz-
cie neoewolucjonista Leslie White nadaų jej nowoczesnČ postađ, konstatujČc: „Ludzkie 
zachowanie jest odpowiedziČ osobnika naleǏČcego do rzħdu naczelnych, potrafi Čcego 
uǏywađ symboli w tym pozasomatycznym konƟ nuum, które nazywamy kulturČ”9. Sym-
bol w koncepcji White’a peųni podwójnČ funkcjħ; jest on z jednej strony warunkiem 
zaistnienia kultury, z drugiej – narzħdziem jej reprodukcji.

Caųa kultura – pisze on – […] zaleǏy od symbolu. To wųaƑnie posųugiwanie siħ zdolnoƑciami 
symbolicznymi byųo tym, co powoųaųo kulturħ do istnienia, a wykorzystywanie symboli tym, 
co czyni moǏliwym jej utrwalanie. Bez symbolu nie byųoby kultury, a czųowiek byųby tylko 
zwierzħciem, a nie istotČ ludzkČ10.

Pytanie o relacjħ natury i kultury generowaųo wieloƑđ odpowiedzi. Wszystkie majČ 
jednak wspólny mianownik, sČ hipotezami. JednČ z nich jest hipoteza koewolucji 
E. O. Wilsona, która opisuje mechanizm wzajemnego sprzħǏenia dziedzicznoƑci (genów) 
i kultury w procesach antropogenezy. „W momencie, gdy ewoluujČcy gatunek rozpa-
lių prometejski ogieŷ kultury, uruchomių tym samym ųaŷcuch samowzmacniajČcych siħ 
reakcji, które wyprowadziųy ludzkoƑđ poza biologiczne ograniczenia”11. W wyniku tych 
samowzmacniajČcych siħ reakcji powstaų archetyp ruchu i kod jħzykowy, które stanowiČ 
gųówne Ƒrodki symbolicznej strukturalizacji przestrzeni spoųecznej12. Dziħki nim dziaųa-

5 E. Leach, Kultura i komunikowanie, [w:] E. Leach, A. J. Greimas, Rytuaų i narracja, Warszawa 1989.
6 C. Geertz, InterpretaƟ on of Cultures: Selected Essays, New York 1973, s. 452.
7 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 16.
8 E. B. Tylor, Antropologia. Wstħp do badania czųowieka i cywilizacji, Warszawa 1889, s. 48–50.
9 L. A. White, Ethnological Theory, [w:] Philosophy for the Future: The Quest of Modern Materialism, 

red. R. W. Sellars, V. J. McGill, M. Farber, New York 1949, s. 379.
10 L. A. White, The Symbol: The Origin and Basis of Human Behavior, „Philosophy of Science” 1940, Vol. 

7, s. 460.
11 Ch. J. Lumsden, E. O. Wilson, Promethean Fire. Refl ecƟ ons on the Origin of Mind, New York 1983, 

s. 19–20.
12 M. Flis, Archetyp ruchu i kod jħzykowy: Ƒrodki symbolicznej strukturalizacji przestrzeni, [w:] Stawanie 

siħ spoųeczeŷstwa, red. A. Flis, Kraków 2006.
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jČca jednostka lub grupa nadajČ sensy zarówno wųasnej egzystencji, jak i przestrzeni 
spoųecznej. Bez kodów, rozumianych jako zbiory ogólnych reguų nadawania znaczeŷ, 
trudno byųoby konstruowađ granice i podziaųy, a w konsekwencji przypisywađ cechy 
oddzielanym od siebie obszarom. Podobnie myƑlaų Merleau-Ponty, kiedy w Wyznaniu 
wiary pisaų:

Skųonny jestem sČdziđ, Ǐe poznanie oraz komunikowanie siħ z innymi, które poznanie za-
kųada, sČ wobec Ǐycia postrzeǏeniowego formacjami samodzielnymi, lecz Ǐe przeksztaųcajČc 
je równoczeƑnie je zachowujČ i przedųuǏajČ, Ǐe nie przekreƑlajČ naszego ucieleƑnienia, ale 
sublimujČ je raczej, i Ǐe znamiennČ dla umysųu operacjČ jest ruch, w którym podejmujemy na-
sze cielesne istnienie i wykorzystujemy je do symbolizacji, a nie tylko z nim wspóųtrwamy13.

Kulturotwórcza aktywnoƑđ czųowieka jest zakotwiczona w swoiƑcie ludzkiej umiejħt-
noƑci postrzegania Ƒwiata jako symbolu, czyli w percepcji symbolicznej. MoǏna przyjČđ, 
Ǐe poczČtek ƑwiadomoƑci to postrzeganie Ƒwiata w optyce symbolicznej, które wypųywa 
ze sfery instynktów i obrazów, czyli nieƑwiadomoƑci. Ta mroczna sfera ludzkiego umysųu 
ciČgle pozostaje tajemnicČ, która zmusza do myƑlenia i prowadzi do estetyzacji rzeczy-
wistoƑci, stanowiČcej fundamentalny wymiar zmiany kulturowej. Estetyzacjħ rzeczywi-
stoƑci rozumiem jako efekt transformacji dominujČcego paradygmatu komunikacyjne-
go, czyli zmiany kodu komunikacyjnego kultury symbolicznej.

Dzia�anie

Kiedy socjolog mówi o kulturze, to ujmuje jČ albo normatywnie, albo symbolicznie. 
To drugie ujħcie zwiČzane jest przede wszystkim z kryterium semiotycznym. Owo kry-
terium, zgodnie z tym, co napisaųa Antonina Kųoskowska14, to te zachowania, które 
majČ charakter znaków. W tym kontekƑcie pojawia siħ zųoǏony problem rozumienia 
znaku i teorii znaczenia. KwesƟ a ta bħdzie omówiona póǍniej, teraz uwaga zostanie 
skupiona na zachowaniu, a dokųadnie rzecz ujmujČc – dziaųaniu jako kryterium kultury 
symbolicznej.

NawiČzujČc do Floriana Znanieckiego, moǏna powiedzieđ, Ǐe „kaǏde dziaųanie jest 
myƑlČ” i „kaǏda myƑl jest dziaųaniem”15. Dziaųanie bowiem zachodzi tylko tam, „gdzie 
przebieg idealny jest czynnikiem wywoųujČcym i organizujČcym fakty realne”16. Dzia-
ųanie jest wiħc dla Znanieckiego procesem myƑlowym, który powoduje konsekwencje 
fi zyczne, czyli jest takim aktem idealnym, który wywoųuje realne skutki w Ƒwiecie ze-
wnħtrznym, dostħpnym dla doƑwiadczenia innych podmiotów. Czy tak okreƑlone dzia-
ųanie moǏna potraktowađ jako akt intencjonalny?

Kazimierz Twardowski stwierdzių, Ǐe kaǏdy akt intencjonalny skierowany jest ku 
jakiemuƑ przedmiotowi transcendentnemu. JeƑli tak, to kaǏdy akt przedstawienia ozna-
cza kaǏdorazowe wykroczenie poza obrħb ƑwiadomoƑci, czyli dziaųanie utoǏsamione 

13 M. Merleau-Ponty, Proza Ƒwiata. Eseje o mowie, Warszawa 1976, s. 31.
14 A. Kųoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, rozdz. 5.
15 F. Znaniecki, Wstħp do socjologii, Poznaŷ 1922, s. 105.
16 Ibidem, s. 104.
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z procesem myƑlowym jest wykraczaniem poza obrħb ƑwiadomoƑci wųaƑnie. Jest to 
przekraczanie siebie, czyli transgresja albo dialektyka twórczoƑci. Wedle Twardow-
skiego ƑwiadomoƑđ podmiotu konstytuuje przedstawienie rozumiane jako akt i treƑđ. 
Natomiast przedmiot przedstawienia, jako coƑ zewnħtrznego wobec ƑwiadomoƑci jest 
domenČ rozwaǏaŷ metafi zycznych, które stanowiųy gųówny obszar zainteresowaŷ auto-
ra O treƑci i przedmiocie przedstawieŷ.

Dziaųanie intencjonalne jest toǏsame z myƑleniem, a myƑlenie od czasów Karte-
zjusza jest zasadČ systemowČ, która gwarantuje zarówno to, co poznajemy, jak i to, 
jak poznajemy. IntencjonalnoƑđ – wedle Franza Brentana – stanowi defi niens tego, co 
mentalne. Intencjonalne „ukierunkowanie” stanów mentalnych i swoista „intencjonal-
na egzystencja wewnħtrzna” reprezentowanych przedmiotów sČ swoiste wyųČcznie dla 
zjawisk mentalnych17. Dla Kazimierza Twardowskiego z kolei, skierowanie intencjonalne 
rozpada siħ na trzy typy czynnoƑci psychicznych: akty przedstawiania, akty sČdzenia 
i akty poǏČdania lub odrzucenia.

Tym, co odróǏnia przedstawienie [rozumiane jako czynnoƑđ – M.F.] od sČdów – pisze 
autor i co je konstytuuje jako ostro rozgraniczone klasy zjawisk psychicznych, jest odrħbny 
rodzaj odniesienia intencjonalnego do przedmiotu. […] Dla nikogo bowiem nie pozostaje 
ukryte, Ǐe kaǏdoczeƑnie inne zachodzi odniesienie w zaleǏnoƑci od tego, czy ktoƑ sobie tylko 
coƑ przedstawia, czy teǏ to uznaje, odrzuca18.

Zatem akt przedstawienia to albo czynnoƑđ przedstawiania sobie (akt), albo to, co 
jest przedstawione (treƑđ). Z kolei to, co jest przedstawione (przedstawienie) okreƑla 
Twardowski „przedmiotem immanentnym” i przeciwstawia przedmiotowi przedsta-
wienia (obiektowi transcendentnemu). 

Tym, co odróǏnia przedstawienie od sČdów jest ich odrħbny rodzaj odniesienia in-
tencjonalnego do przedmiotu. Akt przedstawienia skierowany jest na przedmiot ze-
wnħtrzny w stosunku do ƑwiadomoƑci. Akt sČdzenia, na przedstawienie przedmiotu 
(obiekt immanentny), zaƑ do przedmiotu transcendentnego odnosi siħ jedynie treƑđ 
sČdu. Tak wiħc akt przedstawienia w sensie Twardowskiego moǏna utoǏsamiđ albo 
z aktem poznania, albo z aktem twórczym, który za Józefem Tischnerem nazwađ moǏna 
„myƑleniem w Ǐywiole piħkna”, którego owocem jest dzieųo sztuki.

Co kryje siħ pod pojħciem dziaųania intencjonalnego jako dziaųania twórczego? Jak 
twierdzių Wųadysųaw StróǏewski „kaǏdy akt intencjonalny jest aktem twórczym – i to 
niezaleǏnie od tego, czy zawartoƑđ przedmiotu przezeŷ wytwarzanego jest jedynie od-
twórczo domniemywana, czy teǏ twórczo konstytuowana”19. Skoro tak, to dziaųanie in-
tencjonalne jako kryterium kultury symbolicznej, pozwala bowiem wyodrħbniđ obszar 
kultury symbolicznej z szeroko rozumianej kultury.

17 F. Brentano, Psychologie von empirischen Standpunkt, t. 1, Leipzig 1924, s. 124.
18 K. Twardowski, O treƑci i przedmiocie przedstawieŷ, [w:] K. Twardowski, Wybrane pisma fi lozofi czne, 

Warszawa 1965, s. 5.
19 W. StróǏewski, Dialektyka twórczoƑci, Kraków 1983, s. 78.
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JÆzyk i kryterium semiotyczne

IstotnČ rolħ w strategii wyodrħbniania zakresu kultury symbolicznej odgrywa twór-
czoƑđ, którČ za StróǏewskim rozumieđ moǏna jako proces dialektyczny, oraz nadawanie 
sensów, czyli kryterium semiotyczne. MoǏna je opisywađ z róǏnych punktów widzenia. 
Tutaj interesujČcy bħdzie ten, który wiČǏe siħ z twórczymi aspektami jħzyka.

W kontekƑcie dziaųania intencjonalnego sens przedmiotowy jawi siħ „na styku” 
tego, co transcendentne i skierowanej ku niemu podmiotowej intencji. Dla Kazimierza 
Twardowskiego „przedmiotem jest wszystko to, czemu dajemy nazwħ”20, a wiħc sČ one 
dane nie tylko w doƑwiadczeniu, ale takǏe w mowie. Istotħ przedmiotu (do którego cza-
sami sČd doųČcza istnienie) stanowi z jednej strony jego przedstawialnoƑđ, z drugiej zaƑ 
– jego pojħciowa natura. KonsekwencjČ tego stanowiska jest teza o wspóųrozciČgųoƑci 
Ƒwiata (pojmowanego jako uniwersum przedmiotów) i jħzyka. MówiČc innymi sųowy, 
struktura jħzyka jest izomorfi czna ze strukturČ Ƒwiata.

Nadawanie nazw przedmiotom – pisze M. Merleuau-Ponty – nie nastħpuje po ich roz-
poznaniu, lecz jest samo rozpoznaniem. […] Wyraz niesie ze sobČ sens, a gdy narzucam go 
przedmiotowi, mam ƑwiadomoƑđ dosiħgania przedmiotu. Jak czħsto stwierdzano, dla dziecka 
przedmiot pozostaje nieznany, dopóki nie zostanie nazwany, zaƑ nazwa to istota przedmiotu, 
rezydujČca w nim na tej samej zasadzie, co jego kolor oraz ksztaųt21.

SzczególnČ rolħ w opisie kultury symbolicznej przez pryzmat kryterium semiotycz-
nego odgrywa metafora, w której istotnym momentem jest kreatywnoƑđ. Zdaniem 
StróǏewskiego metafora ze swej istoty jest tworem intencjonalnym, jest

wyraǏeniem, w obrħbie którego nastħpuje zamierzona zmiana znaczeŷ skųadajČcych siħ na 
niČ sųów. By mogųo to nastČpiđ, metafora skųadađ siħ musi z co najmniej dwóch, róǏnych 
znaczeniowo terminów, z których jeden peųni funkcjħ podmiotu, drugi […] – modyfi katora 
metafory. […] W ten sposób caųoƑđ wyraǏenia zostaje przeniesiona na aksjologicznie wyǏszy 
poziom semantyczny […]22.

KaǏda metafora ujawnia „intuicyjnČ percepcjħ podobieŷstwa w róǏnorodnoƑci”. 
Metafora wyposaǏa myƑl abstrakcyjnČ, pozbawionČ danych naocznych, w intuicje po-
chodzČce ze Ƒwiata zjawisk, których funkcjČ jest zapewnienie realnoƑci naszym pojħ-
ciom. Metafora dokonuje „przeniesienia”, przejƑcia od jednego stanu egzystencjalnego, 
jakim jest myƑlenie, do innego, jakim jest bycie zjawiskiem wƑród zjawisk, a to moǏe 
byđ dokonane jedynie przez analogie. Symboliczne sČ wiħc te przedstawienia, które 
sČ zgodne z analogiČ, oznaczajČcČ zupeųne podobieŷstwo dwóch stosunków zachodzČ-
cych miħdzy dwiema caųkowicie do siebie niepodobnymi rzeczami. Jak widađ twórczy 
charakter jħzyka ujawnia siħ wyraǍnie na poziomie semantyki. Ale nie tylko.

Noam Chomsky w teorii gramatyki generatywnej pokazaų, Ǐe twórczy charakter 
jħzyka ujawnia siħ na poziomie konstruowania zdaŷ. WprowadzajČc fundamentalne roz-
róǏnienie kompetencji jħzykowej i wykonania jħzykowego – autor SyntacƟ c Structures 
– pokazuje, jak jħzyk potrafi  zrobiđ nieskoŷczony uǏytek ze skoŷczonych Ƒrodków. Gra-

20 K. Twardowski, O treƑci i przedmiocie przedstawieŷ…, s. 31.
21 M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la percepƟ on, Paris 1962, s. 207.
22 W. StróǏewski, Dialektyka twórczoƑci..., s. 82.
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matyka jest wyidealizowanym opisem kompetencji, generuje wszystkie zdania danego 
jħzyka. Kompetencja, to wiedza jħzykowa „idealnego uǏytkownika” jħzyka, wykonanie 
to wytwór operacji jħzykowych konkretnych ludzi, którzy uǏywajČ jħzyka w okreƑlonych 
sytuacjach. W ramach wykonania pojawiđ siħ moǏe nieskoŷczona iloƑđ zdaŷ nadajČ-
cych siħ do zaakceptowania. KaǏde zdanie jest rezultatem aktu twórczego, wymagajČ-
cego odpowiedniej inwencji mówiČcego, zdolnego do wyraǏenia nowej myƑli w oparciu 
o znane mu jednostki elementarne oraz skoŷczony zasób reguų gramatycznych, jakim 
dysponuje. Zdaniem Chomsky’ego, mechanizm opanowywania jħzyka jest wųasnoƑciČ 
wrodzonČ, a doƑwiadczenie jedynie ten mechanizm uaktywnia23.

Z kolei dla E. Cassirera wszelkie ludzkie doƑwiadczenie charakteryzuje siħ jednoƑciČ 
„zmysųowoƑci” i „sensu”. Upostaciowienie sensu nie musi byđ natury pojħciowej i dlate-
go opowiedziaų siħ za pojħciem symbolu. Jego zdaniem wszelkie ludzkie doƑwiadczenie 
ma strukturħ symbolicznČ i zarazem zakųada, Ǐe istniejČ róǏne formy symboliczne, które 
moǏna zinterpretowađ semiotycznie. Jħzyk dla autora Eseju o czųowieku ma status for-
my symbolicznej.

W refl eksji fi lozofi cznej ekspresje jħzykowe, podobnie jak stany mentalne sČ zja-
wiskami intencjonalnymi, sČ na coƑ ukierunkowane lub odnoszČ siħ do czegoƑ. NaleǏy 
w tym kontekƑcie wspomnieđ jednego z klasyków semiotyki Charlesa Sandersa Peirce’a. 
Jego rozwaǏania nabierajČ szczególnego znaczenia w Ƒwietle obowiČzujČcego we wspóų-
czesnej humanistyce przekonania, Ǐe Ƒwiat myƑli i kultury jest dziedzinČ znaków i ich 
znaczeŷ. Hanna Buczyŷska-Garewicz w swojej interpretacji epistemologii semiotycznej 
Peirce’a stwierdziųa, Ǐe w jego semiotyce znak ma zawsze swój przedmiot, do którego 
siħ odnosi, a znaczenie jest treƑciČ myƑlowČ odpowiadajČcČ pewnemu obiektywnemu 
uksztaųtowaniu rzeczywistoƑci. „KaǏda myƑl jest znakiem”24, czyli symbolem majČcym 
logiczne znaczenie, a wiħc zakresowo sfery myƑli i znaków sČ dla Peirce’a toǏsame. Po-
znanie jest znakiem i poza Ƒwiatem znaków poznanie nie istnieje. Aby byđ znakiem, 
trzeba mieđ swojego interpretanta, a to z kolei wiČǏe siħ z tezČ, iǏ nie ma znaków poza 
systemem. „Kategoria interpretacji znaku – napisaųa Hanna Buczyŷska-Garewicz – wy-
stħpujČca na gruncie koncepcji Peirce’a ųČczy w sobie idee fi lozofi czne ogromnej wagi 
– pierwszČ jest teza o tym, Ǐe znaczenie znaku jako zjawisko naleǏy do sfery myƑli, Ǐe 
tkwi ono swymi korzeniami w sferze idealnej i bez niej nie jest moǏliwe, […] druga na-
tomiast mówi, Ǐe znaczenie nie jest zjawiskiem psychicznym, doznaniem indywidualnej 
jaǍni, lecz Ǐe jest tworem logicznym”25. Interpretacja jest wiħc sposobem istnienia myƑli 
i ma walor twórczy. MyƑl przekracza granice subiektywnoƑci, transcenduje na zewnČtrz. 
MyƑl, która jest znakiem ma zawsze swój transcendentny przedmiot. To wųaƑnie umoǏli-
wiųo sformuųowanie tezy hermeneutycznej, Ǐe interpretacja zakųada zawsze jakiƑ rodzaj 
transcendencji.

Intelektualny dųuǏnik Peirce’a – francuski strukturalizm, zwųaszcza w wersji Claude’a 
Lévi-Straussa – wprowadzių ideħ struktury gųħbokiej, którČ Ernest Gellner nazwaų „sta-

23 N. Chomsky, Nowy przyczynek do teorii idei wrodzonych, [w:] Lingwistyka a fi lozofi a wspóųczesna. 
Spór o fi lozofi czne zaųoǏenia teorii jħzyka, red. B. Stanosz, Warszawa 1977, s. 265.

24 C. S. Peirce, Collected Papers, t. 1, Cambridge 1931–1958, s. 284.
25 H. Buczyŷska-Garewicz, Znak, znaczenie, wartoƑđ. Szkice o fi lozofi i amerykaŷskiej, Warszawa 1975, 

s. 29.
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ųym jČdrem kulturowym, generujČcym przejawy kulturowe”26. Owa struktura gųħboka, 
to uniwersalna struktura ludzkiego umysųu, której elementami sČ: wymóg normy jako 
normy, syntetyzujČcy charakter daru i zasada wzajemnoƑci. Dlatego strukturaliƑci w na-
ukach spoųecznych skazani byli na poszukiwanie form przejawiania siħ prawidųowoƑci 
zachowaŷ ludzkich, a nie owych prawidųowoƑci. Szukali zaleǏnoƑci przyczynowych na 
zbyt wysokim poziomie abstrakcji, ujmowali znak jako autonomiczny wytwór umysųu, 
caųkowicie oderwany od przedmiotu. Znak ma odniesienie tylko do innego znaku, a myƑl 
jest traktowana jako nieskoŷczony ųaŷcuch interpretacyjny, polegajČcy na tųumaczeniu 
jednych znaczeŷ przez inne znaczenia. OczywiƑcie, strukturalizm nie byųby moǏliwy bez 
rozstrzygniħđ Ferdynanda de Saussure’a. Jego przeciwstawienie jħzyka (langue) mowie 
jednostkowej (parole) miaųo daleko idČce konsekwencje. Przede wszystkim jħzyk ulo-
kowany w sferze moǏliwoƑci jest „formČ a nie substancjČ”, co znaczy, po pierwsze, Ǐe 
jest niezmienniczy wzglħdem róǏnych realizacji fi zycznych, w jakich moǏe wystħpowađ, 
po drugie zaƑ, Ǐe jest czystym systemem opozycji i korelacji, albo inaczej: czystym sy-
stemem stosunków. Dla autora Kursu jħzykoznawstwa strukturalistycznego jħzyk jest 
systemem reguų sterujČcych aktami nadawania i odbierania mowy.

Teza o znakowym charakterze jħzyka – napisaų Krzysztof Pomian – stanowi konkretyzacjħ 
nowego pojmowania caųoƑci, wskazuje bowiem skųadniki, z których jħzyk jest zbudowany. […] 
sČ nimi relacje, które istniejČ w systemie; byty fi zyczne, np. dǍwiħki, sČ jedynie ich noƑnikami 
czy realizacjami27.

Czoųowy reprezentant strukturalizmu francuskiego, Roland Barthes powiadaų, Ǐe 
czųowiek wspóųczesny jest otoczony przez znaki i ma przed sobČ dwa wyjƑcia: albo im 
siħ poddađ i zgodziđ siħ na panowanie mitu, albo starađ siħ nad nimi zapanowađ i zdo-
byđ stosowne do tego narzħdzia. Najlepsze instrumentarium stworzyų Ferdynand de 
Saussure i dziħki niemu walka ze znakami przybraųa naukowČ postađ28. JednČ z owych 
postaci jest dekonstrukcjonizm Jacquesa Derridy. DČǏy on do odsųoniħcia nieskoŷczonej 
róǏnorodnoƑci znaczenia-istnienia poprzez konsekwentne badanie zasad, pojħđ, wszyst-
kich konstrukcji umysųu, które tųumiČ pierwotnČ róǏnicħ na rzecz wČtpliwej toǏsamoƑci. 
Jħzyk dla autora RóǏni, to „system arbitralnych znaków, w którym kaǏdy z nich nie okre-
Ƒla siħ przez swe esencjalne wųaƑciwoƑci, lecz przez róǏnice – w jħzyku istniejČ tylko 
róǏnice bez skųadników pozytywnych. Jawi siħ wiħc jħzyk jako nieskoŷczenie róǏnorod-
na siatka odesųaŷ: znak – znaczenie, wtedy gdy Ǐaden z tych czųonów nie jest uprzy-
wilejowany. Mamy same znaki, których specyfi czna natura ujawnia siħ przez pismo 
i w piƑmie. Pismo bowiem trwa, jest obecne (materialne), ale tylko jako zespóų zna-
ków przy jednoczesnym braku wųadczego rzČdzČcego znaczenia. Nie ma Ǐadnej gųħbi, 
wszystko dzieje siħ na poziomie jħzyka. Mamy wolnČ grħ znaków, afi rmacjħ mnogoƑci 
moǏliwych znaczeŷ. Jħzyk nie jest juǏ chowajČcym siħ medium – to dominujČcy pod-
miot. Derrida nazywaų ten proces róǏnicujČcČ aktywnoƑciČ jħzyka, inaczej, jest to proces 
dyseminacji – rozpleniania znaczeŷ. Procesowi temu towarzyszy „dyspersja sensu, wy-

26 E. Gellner, Wstħp, [w:] Pojħcie pokrewieŷstwa i inne szkice, Kraków 1995, s. 12.
27 K. Pomian, Strukturalizm, humanistyka, fi lozofi a, „Znak” 1971, nr 203, s. 600.
28 M. P. Markowski, Wstħp, [w:] R. Barthes, Imperium znaków, tųum. A. Dziadek, Warszawa 1999, 

s. 9–10.
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nikajČca z róǏnicujČcej energii tekstualnej”, inaczej mówiČc: tekstualizacja kontekstów. 
Autor RóǏni przypisuje potħǏnČ, sensotwórczČ rolħ metaforze, lecz jest to rola destruk-
cyjna. Dla niego metafora jest klasycznym fi lozofemem, bowiem kaǏda próba wyraǏe-
nia myƑli abstrakcyjnej musi byđ alegoriČ. Tak wiħc proces metaforyzacji nie jest proce-
sem rozszerzania sensu, lecz jedynie „ruchem idealizacji, dziħki któremu tworzone sČ 
charakterystyczne opozycje metafi zyczne przez zapomnienie metaforyki”29. Derrida nie 
odrzucių dekonstruowanych pojħđ, lecz posųuguje siħ nimi, pokazujČc ich ukryte konse-
kwencje po to, aby pokazađ, Ǐe nieograniczonoƑđ jħzyka nie jest peųniČ (toǏsamoƑciČ), 
lecz róǏnicujČcČ funkcjČ. Warto w tym miejscu dodađ, Ǐe ta zawiųa konstrukcja Derridy 
opisuje prosty mechanizm fragmentaryzowania pola semantycznego i towarzyszČcy 
temu mechanizmowi proces rozmywania znaczeŷ.

W tym kontekƑcie widađ wyraǍnie szczególnČ moc eksplanacyjnČ teorii kultury Ed-
munda Leacha. Jego zdaniem, wszystkie rodzaje dziaųaŷ ludzkich sųuǏČ przekazywaniu 
informacji30, ale tylko niektóre z nich sČ tymi dziaųaniami, które tworzČ kulturħ symbo-
licznČ. Z grubsza rzecz biorČc, istotħ kultury w rozumieniu Leacha, jako procesu komu-
nikowania siħ, stanowiČ dwa kluczowe zaųoǏenia:

(I) znaki nie wystħpujČ w izolacji; znak jest zawsze elementem szeregu zróǏnicowanych zna-
ków, które funkcjonujČ w specyfi cznym kontekƑcie kulturowym; (II) znak przenosi informacje 
tylko wtedy, gdy wystħpuje w kombinacji z innymi znakami i symbolami z tego samego kon-
tekstu31.

Te zaųoǏenia uzupeųnia autor o pojħcia metonimii i metafory. To pierwsze zakųada 
przylegųoƑđ, to drugie podobieŷstwo. Z powyǏszych przesųanek moǏna wywieƑđ kon-
kluzjħ, Ǐe poznanie jest aktem kreacji, a kultura symboliczna jest jednČ z jej form. To 
w jej ramach tworzymy toǏsamoƑđ indywidualnČ i grupowČ.

NajwaǏniejszČ strategiħ konstruowania podmiotowoƑci i przestrzeni spoųecznej sta-
nowiČ kody. Wedle S. N. Eisenstadta i B. Giesena32 bez kodów, rozumianych jako zbiory 
ogólnych reguų kierujČcych procesami nadawania znaczeŷ, trudno byųoby konstruowađ 
granice i podziaųy, a w konsekwencji przypisywađ cechy oddzielanym od siebie obsza-
rom. Obaj autorzy proponujČ trzy gųówne typy kodów: pierwotnoƑci, ogųady lub cywili-
zowania i transcendencji lub ƑwiħtoƑci. Niestety, nie uwzglħdniajČ odmiennych sposo-
bów konstruowania pól semantycznych wyodrħbnionych kodów.

W Ƒwietle ustaleŷ antropologów spoųecznych i socjologów moǏna wskazađ dwie 
strategie kodowania informacji w okreƑlonym systemie znaków: pierwsza oparta jest na 
racjonalnoƑci koherencyjnej, a druga na instrumentalnej. Jak zauwaǏyų Ernest Gellner:

Olbrzymia czħƑđ naszego Ǐycia schodzi nam nie tyle na dČǏeniu do realizacji celów (jak 
skųonni sČ utrzymywađ badacze spoųeczni inspirowani modelem Ƒrodek-cel), lecz po prostu 
na unikaniu gaf. Próbujemy uczyđ siħ naszych ról spoųecznych w miarħ, jak je odgrywamy tak, 
aby nie ƑciČgađ na siebie zbyt wiele nieprzychylnych uwag33.

29 J. Derrida, Biaųa mitologia. Metafora w tekƑcie fi lozofi cznym, „Pamiħtnik Literacki” 1986, nr 3.
30 E. Leach, A. J. Greimas, Rytuaų i narracja, Warszawa 1989, s. 33.
31 Ibidem, s. 31.
32 S. N. Eisenstadt, B. Giesen, The ConstrucƟ on of CollecƟ ve IdenƟ ty, „European Journal of Sociology” 

1995, No. 36.
33 E. Gellner, RelaƟ vism and the Social Science, Cambridge 1985, s. 72.
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RacjonalnoƑđ negatywna – polegajČca na respektowaniu zobiektywizowanych wzo-
rów myƑlenia i dziaųania – racjonalnoƑđ, której istotħ stanowi niesprzecznoƑđ i spójnoƑđ 
wewnħtrzna, charakterystyczna jest dla wszystkich zbiorowoƑci ludzkich i znajduje za-
stosowanie w sytuacjach pųynnych, wieloaspektowych, kryzysowych. Tworzy strategiħ, 
która kreuje rozmyte pola semantyczne, a znaczenie ma charakter psychologiczny.

Z kolei racjonalnoƑđ instrumentalna – optymalne zastosowanie dostħpnych Ƒrod-
ków do realizacji zųoǏonego celu – jest podstawČ drugiej strategii, która kreuje wyrazi-
ste, ƑciƑle okreƑlone pola semantyczne, a znaczenie ma charakter logiczny. Wiadomo, 
Ǐe ta strategia typowa jest dla kultury europejskiej, a pierwsza jest powszechnikiem 
kulturowym, który warunkuje czħƑciowČ przekųadalnoƑđ kontekstów kulturowych.

Owa czħƑciowa przekųadalnoƑđ kontekstów kulturowych wraz z dystynktywnČ ce-
chČ kultury europejskiej, którČ Leszek Koųakowski nazwaų „umiejħtnoƑciČ wyzbycia siħ 
pewnoƑci siebie”, umoǏliwiųy powstanie antropologii spoųecznej i kulturoznawstwa 
w wymiarze porównawczym. IdČc tropem autora ObecnoƑci mitu, moǏna powiedzieđ, 
Ǐe uniwersalizm i otwartoƑđ wobec innych kultur, to cechy kultury europejskiej.

Utwierdzamy – pisze – obecnoƑđ wųasnČ w kulturze europejskiej przez umiejħtnoƑđ 
zachowania dystansu wzglħdem samych siebie, przez zdolnoƑđ patrzenia na siebie cudzy-
mi oczyma, przez to, Ǐe cenimy tolerancjħ w Ǐyciu publicznym, sceptycyzm w pracy inte-
lektualnej, potrzebħ konfrontowania wszystkich moǏliwych racji zarówno w postħpowaniu 
prawnym jak i w nauce, krótko mówiČc przez to, Ǐe zostawiamy otwartym pole niepewnoƑci. 
UznajČc to wszystko, gųosimy tym samym – wszystko jedno, explicite czy milczČco – Ǐe kul-
tura, która potrafi ųa te idee z siųČ wyraziđ, walczyđ o ich zwyciħstwo i wprowadziđ je, chođby 
niedoskonale, w Ǐycie, jest kulturČ wyǏszČ34.

Ale nie tylko z tych powodów. Równie istotnČ cechČ kultury europejskiej jest budo-
wanie znaczeŷ, a tym samym i strukturalizowanie przestrzeni spoųecznej, wedle wspo-
mnianej wczeƑniej strategii, opartej na racjonalnoƑci koherencyjnej i instrumentalnej.

Dlatego wųaƑnie cywilizacja europejska uchodzi za ucieleƑnienie racjonalnoƑci po-
znawczej i pragmatyzmu w dziaųaniu. Z nauki europejskiej wyrosųa technika, rozwijana 
tyleǏ w odpowiedzi na potrzeby praktyczne, ile pod wpųywem impulsów wewnħtrz-
nych: owego europejskiego esprit de politechnique, przejawiajČcego siħ w staųym 
poszukiwaniu doskonalszych rozwiČzaŷ i nowych urzČdzeŷ. Jednak równolegle z po-
stħpem naukowo-technicznym nowoǏytna Europa generowaųa utopie spoųeczne. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy szukađ naleǏy w tym, Ǐe kultura europejska jest swoistym 
poųČczeniem tradycji Ǐydowskiej i Ƒródziemnomorskiej. Jej dynamika tkwi w otwar-
toƑci na kultury obce, czyli umiejħtnoƑci zapoǏyczania, przyjmowania i adaptowania 
dla wųasnych potrzeb elementów kreowanych przez kultury obce. Pomimo dominacji 
racjonalnoƑci instrumentalnej nie udaųo siħ Europie uniknČđ kosztownych utopii. Staųa 
obecnoƑđ mitu w kulturze – jak pokazaų L. Koųakowski – wynika ze struktury ludzkiej 
ƑwiadomoƑci. Skazani jesteƑmy na mit jako ųad transcendentny i ideologiczne tworze-
nie rzeczywistoƑci.

34 L. Koųakowski, Szukanie barbarzyŷcy. Zųudzenia uniwersalizmu kulturalnego, [w:] L. Koųakowski, Czy 
diabeų moǏe byđ zbawiony i 27 innych kazaŷ, Warszawa 1983, s. 17.
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Ciemna strona powrotów do domu (z emigracji)

NieobecnoƑđ, dųuga czy krótka, jest zawsze nieodwoųalna, nie da jej siħ 
póǍniej nadrobiđ studiami czasu minionego. Tylko uczestniczenie w rze-
czywistoƑci dzieŷ po dniu, pozwala do niej przynaleǏeđ.

S. MroǏek1

Tytuų tekstu, podobnie jak fragment z Dziennika Stanisųawa MroǏka, brzmiČ paradok-
salnie i budzČ oczywisty sprzeciw. Co zųego, ciemnego, moǏe kryđ siħ w powrocie do 
domu? Szczególnie z perspektywy migranta, kogoƑ, kto dųugo o tym powrocie marzyų, 
któremu wizja znalezienia siħ w domu, wƑród swoich, niejednokrotnie pozwalaųa prze-
trwađ trudne chwile? Podobnie, jakim prawem MroǏek odmawia wartoƑci wszystkim 
wysųanym do domu listom z opisem tego, jak nam siħ Ǐyje nowym miejscu, wszystkim 
rozmowom telefonicznym, w których opowiadaliƑmy najbliǏszym co u nas, i sųuchali-
Ƒmy opowieƑci o tym, co dzieje siħ w ich Ǐyciu, wszystkim sesjom Skype’a z wųČczonČ 
kamerČ, kiedy nie tylko sųyszeliƑmy, ale teǏ widzieliƑmy bliskich? Jak pisarz moǏe unie-
waǏniađ wszystkie nasze starania, aby pomimo odlegųoƑci i fi zycznego dystansu wymie-
niađ informacje o swoim nowym Ƒwiecie i Ƒwiecie, w którym toczČ siħ sprawy naszej 
rodziny pozostawionej w kraju?

Celem tego tekstu jest szukanie odpowiedzi na postawione wyǏej pytania. Poszu-
kiwania te bħdČ prowadzone z perspektywy interdyscyplinarnej: psychologii, antropo-
logii kulturowej i socjologii. MoǏna wiħc powiedzieđ, Ǐe przedmiotem analizy jest po-
gųħbienie wiedzy o procesach adaptacyjnych zwiČzanych z powrotem do ojczyzny osób 
przebywajČcych na krótko- i Ƒrednioterminowych wyjazdach emigracyjnych2. Analiza ta 
ma na celu poznanie charakteru i przyczyn trudnoƑci, jakie reemigranci przeǏywajČ po 
powrocie do wųasnego kraju. Zjawisko trudnoƑci readaptacyjnych po powrocie do kra-
ju pochodzenia, nosi w literaturze przedmiotu nazwħ powrotnego szoku kulturowego 
(re-entry culture shock). W psychologicznej literaturze przedmiotu jest to zagadnienie 
bardzo sųabo opisane. Skrótowe jego opisy ograniczajČ siħ czħsto do stwierdzenia, Ǐe 
wystħpujČ w nim te same fazy, co w szoku kulturowym wyjazdowym (culture shock).

1 S. MroǏek, Dziennik powrotu, Warszawa 2000, s. 64.
2 C. Ward, S. Bochner, A. Furnham, The Psychology of Culture Shock, London 2001.
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Podjħcie tego problemu naukowego w Polsce wynika z jego bardzo duǏej i stale 
narastajČcej aktualnoƑci i potrzeb spoųecznych. W zjawisku migracji Polaków pojawiųo 
siħ od dwóch lat zjawisko reemigracji, czyli powrotów do Polski osób, które po 2004 r. 
wyjechaųy do tych krajów Unii Europejskiej, które otwarųy dla Polaków swoje rynki pra-
cy. Najczħstszymi kierunkami migracji byųy wówczas Wielka Brytania i Irlandia. Z tych 
teǏ kierunków wraca obecnie najwiħcej osób. Okazaųo siħ, Ǐe w bardzo wielu przypad-
kach osoby te spotykajČ po powrocie mnóstwo trudnoƑci w procesie „odnalezienia siħ” 
w kraju ojczystym. RzČdowy program „Powroty”, dotyczČcy wsparcia informacyjnego 
dla osób, które rozwaǏajČ decyzjħ powrotu do Polski, jest realizowany miħdzy innymi 
przez uruchomienie portalu www.powroty.gov.pl. ZawartoƑđ portalu dotyczy jednak 
wyųČcznie zagadnieŷ prawnych. Reemigranci mogČ znaleǍđ tam informacje dotyczČce 
takich zagadnieŷ, jak rodzaje formalnoƑci, jakie naleǏy zaųatwiđ, aby legalnie wwieǍđ 
na teren RP Ƒrodki fi nansowe lub samochód, jakie sČ procedury prowadzČce do wyro-
bienia dokumentów toǏsamoƑci umoǏliwiajČcych korzystanie ze Ƒwiadczeŷ spoųecznych 
oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Osobne rozdziaųy poƑwiħcone sČ takim zagadnie-
niom, jak podjħcie pracy, rozpoczħcie dziaųalnoƑci gospodarczej, zarzČdzanie fi nansami 
osobistymi czy pųacenie podatków. JeƑli chodzi o sprawy rodzinne, to w Powrotniku 
zawarte sČ np. informacje dotyczČce legalizacji maųǏeŷstwa z cudzoziemcem zawartego 
za granicČ, dokumentów i procedur pozwalajČcych zarejestrowađ i ksztaųciđ w Polsce 
dziecko urodzone za granicČ. JednoczeƑnie od poczČtku powstania portalu kierowane 
byųy na jego adres pytania znaczČco przekraczajČce powyǏsze obszary. Pytania te naj-
ogólniej biorČc dotyczyųy psychologicznej strony procesu powrotu i zwiČzanych z tym 
obaw. Dotyczyųy one problemów w relacji z najbliǏszymi, adaptacji dziecka w kolejnym 
Ƒrodowisku szkolnym, trudnoƑci dorosųych w odnalezieniu siħ w „staro-nowym” Ƒro-
dowisku. Osoby zadajČce takie pytania otrzymywaųy od redaktorów portalu adresy 
poradni psychologicznych z informacjČ, Ǐe tam mogČ poszukiwađ odpowiedzi. Byųa to 
informacja nieprawdziwa. Odpowiedzi takich bowiem w poradniach psychologicznych 
osoby te najczħƑciej nie mogųy otrzymađ, albowiem pracujČcy tam psycholodzy nie po-
siadali takiej wiedzy wyniesionej z programu swoich studiów; nie miaųy jej teǏ gdzie 
nabyđ we wųasnym zakresie, albowiem brak jest w literaturze przedmiotu informacji 
o wypracowanych strategiach sprzyjajČcych sukcesowi adaptacyjnemu osób powraca-
jČcych po dųuǏszej nieobecnoƑci do ojczyzny.

Inna grupa, w której pojawiajČ siħ trudnoƑci z powtórnym odnalezieniem siħ we 
wųasnym kraju i na macierzystej uczelni, to studenci powracajČcy po 1 lub 2 semestrach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wielu z powracajČcych studentów opóǍ-
nia zakoŷczenie studiów bČdǍ nawet przerywa je na pewien okres. Pytani o przyczynħ 
tego stanu rzeczy mówiČ wprost, Ǐe bardzo trudno jest im na nowo odbudowađ swój 
Ƒwiat i znaleǍđ sobie w nim miejsce. Bardzo wiele dotychczasowych wiħzi ulegųo bo-
wiem zniszczeniu, zaƑ trudnoƑci sČ potħgowane brakiem zrozumienia dla ich trudnoƑci 
i przeǏytych doƑwiadczeŷ zarówno ze strony grupy rodzinno-przyjacielskiej, jak i pra-
cowników uczelni. Obecnie 60% polskich uczelni posiada Kartħ Erasmusa, a wiħc ich 
studenci uczestniczČ w wymianie naukowej. Tylko w roku akademickim 2006/2007 
wziħųo w niej udziaų 11 tysiħcy studentów (0,58% wszystkich studentów). Liczba ta 
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mieƑci siħ poniǏej Ƒredniej europejskiej. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej 
wyjeǏdǏa na tħ wymianħ 0,80% liczby studentów. MoǏna wiħc spodziewađ siħ, Ǐe licz-
ba wyjeǏdǏajČcych studentów wzroƑnie równieǏ w Polsce, a co za tym idzie, wzroƑnie 
równieǏ liczba osób przeǏywajČcych trudnoƑci po powrocie do kraju. Warto pamiħtađ, 
Ǐe zjawisko kulturowego szoku powrotnego dotyczy w Polsce nie tylko migrantów za-
robkowych i studentów Erasmusa, ale równieǏ wystħpuje u Ǐoųnierzy powracajČcych 
z misji zagranicznych czy wolontariuszy wracajČcych z wyjazdów pomocowych i misji 
humanitarnych.

Migracje powrotne sČ zjawiskiem opisanym znacznie sųabiej w literaturze naukowej 
niǏ emigracja i imigracja. Emigracja postrzegana byųa jako zjawisko z zasady jednorazo-
we, zaƑ problem powrotów pojawiaų siħ jako wydarzenie zdecydowanie akcydentalne. 
Taki stan rzeczy odnosi siħ szczególnie do literatury z zakresu psychologii. Nawet w naj-
nowszych podrħcznikach z zakresu psychologii miħdzykulturowej zjawisko powrotnego 
szoku kulturowego nie jest wspominane3.

Wiħcej informacji na temat migracji powrotnych moǏna znaleǍđ w literaturze z za-
kresu socjologii i antropologii kulturowej. W badaniach socjologicznych badania nad 
zjawiskiem migracji powrotnej wiČǏČ siħ z Alfredem Schutzem – twórcČ fenomenolo-
gicznego nurtu w socjologii. Jego sųynny esej Homecomer4 dotyczy próby opisu z per-
spektywy jednostkowej zjawiska powrotu do opuszczonej kiedyƑ ojczyzny. Opis charak-
teryzuje siħ niezwykųČ wnikliwoƑciČ, gdyǏ pokazuje nie tylko sam mechanizm zderzenia 
„z domem”, który odkrywa przed osobČ powracajČcČ swoje nieznane, a przez to wrogie 
i obce aspekty, ale – co bardzo waǏne – pokazuje zróǏnicowane warstwy znaczeŷ tego, 
co w pojħciu „domu” siħ mieƑci, a w konsekwencji wywoųuje u osoby powracajČcej 
okreƑlone oczekiwania. PodejƑcie to pozwala dostrzec korzenie trudnoƑci adaptacji 
reemigranta. Schutz mówi o domu jako o bycie majČcym podwójnČ naturħ „punk-
tu Ǐyciowego startu” – wyjƑcia jednostki, jak i zarazem punktu „dojƑcia” – „realnego 
bČdǍ upragnionego celu powrotu”. Dom zawiera w sobie poczucie znanoƑci otoczenia 
fi zycznego, posųugiwania siħ znajomymi przedmiotami, jedzenia znanych i lubianych 
potraw, moǏliwoƑđ praktykowania drobnych przyzwyczajeŷ. Ponadto dom jako miej-
sce zawiera teǏ poczucie bezpieczeŷstwa pųynČce z faktu, Ǐe moǏna sobie pozwoliđ 
na funkcjonowanie bez wysiųku, koniecznoƑci starannego, a przez to bardzo energo-
chųonnego, analizowania, jak naleǏy rozwiČzywađ róǏne problemy Ǐycia codziennego, 
jak wykonywađ poszczególne czynnoƑci, do jakich zasobów wųasnych i otoczenia trzeba 
w tym celu siħgnČđ. Innymi sųowy, bħdČc w domu, moǏna podČǏađ utartymi, dobrze 
znanymi, dawno wypracowanymi, schematami zachowaŷ, czyli uǏywajČc jħzyka psy-
chologów pracujČcych nad problematykČ kulturowČ, moǏna funkcjonowađ w oparciu 
o tak zwanego „automatycznego pilota”5. Podobnie moǏna zachowania innych miesz-
kaŷców domu interpretowađ wedle dobrze znanych schematów. Powoduje to poczucie 

3 P. Boski, Kulturowe ramy zachowaŷ spoųecznych, Warszawa 2009; Cultural Psychology of Immi-
grants, red. R. Mahalingam, New Jersey 2006.

4 A. Schutz, PowracajČcy do domu, [w:] O wieloƑci Ƒwiatów, red. A. Schutz, Kraków 2009, s. 203–212.
5 W. B. Gudykunst, B. Mody, Handbook of InternaƟ onal and Intercultural CommunicaƟ on, London–

–Thousand Oaks 2002.
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przewidywalnoƑci reguų, jakim jest podporzČdkowany Ƒwiat przedmiotów i osób, oraz 
przekonanie o posiadaniu wystarczajČcych zasobów, aby w tym Ƒwiecie siħ poruszađ. 
Zasoby te to przede wszystkim dotychczasowe doƑwiadczenie, które pozwala nie tylko 
radziđ sobie z sytuacjami codziennymi, ale teǏ podsuwa sposoby radzenia sobie z sy-
tuacjami nieprzewidzianymi lub nowymi, które mniej przeraǏajČ, mniej zbijajČ z tropu, 
pozostajČc w pewien sposób pod kontrolČ. Dziħki posiadanemu doƑwiadczeniu ma siħ 
poczucie sprawowania kontroli nad Ƒwiatem. Psycholog Aaron Antonovsky6 stworzyų 
teoriħ salutogenezy, czyli teoriħ uwarunkowaŷ zachowania przez czųowieka zdrowia 
w bardzo trudnych, obciČǏajČcych fi zycznie i psychicznie warunkach. Wskazaų on, Ǐe 
wųaƑnie zachowanie poczucia takiej kontroli, czyli poczucie koherencji, jest dla zacho-
wania zdrowia i dobrego samopoczucia szczególnie waǏne. Poczucie to jest trwaųym, 
chođ fl uktuujČcym w czasie, przekonaniem, Ǐe zarówno Ƒrodowisko wewnħtrzne, jak 
i zewnħtrzne sČ przewidywalne i Ǐe istnieje wysokie prawdopodobieŷstwo, Ǐe sprawy 
potoczČ siħ w sposób moǏliwy do przewidzenia. W sytuacji kontaktu z obcČ kulturČ 
zarówno specyfi ka sytuacji, jak i zasoby, jakimi dysponuje jednostka, mogČ spowo-
dowađ, Ǐe poczucie koherencji zostaje dotkliwie zakųócone. Zakųócenie poczucia kon-
troli staje siħ jednak tym bardziej niszczČce, gdy dotyka jednostkħ w samym centrum 
tego, co teoretycznie jest w peųni przewidywalne, czyli w domu, do którego wraca siħ 
z emigracji.

Schutz7 zwraca uwagħ jeszcze na jeden aspekt domu. SČ nim relacje miħdzy za-
mieszkujČcymi go osobami. Osoby te pozostajČ w bezpoƑrednim kontakcie, nie tylko 
dzielČ siħ przedmiotami i przestrzeniČ, ale teǏ „w czasie rzeczywistym” uczestniczČ 
w wydarzeniach Ǐycia wspóųmieszkaŷców. Podzielane wzajemne historie i wydarzenia 
dajČ w efekcie poczucie wspólnoty. I znowu okazuje siħ, Ǐe Ǐadne nawet najbardziej za-
awansowane Ƒrodki technologiczne takiego poczucia Ƒwiata podzielanego „tu i teraz” 
nie sČ w stanie stworzyđ.

RozwaǏania Schutza zostaųy opublikowane po raz pierwszy w roku 1945. Odwoųywaų 
siħ w nich jako do przykųadu osób powracajČcych do domu, miħdzy innymi Ǐoųnierzy 
amerykaŷskich wracajČcych z frontów II wojny Ƒwiatowej. Wskazaų on jednak na taki 
aspekt przyjħcia Ǐoųnierzy w domu, który dokųadnie daje siħ zastosowađ do powrotu 
wspóųczesnych polskich migrantów. Aspekt, o którym tu mowa, to niewygodna psy-
chologicznie konfrontacja, jakČ otoczenie spoųeczne emigranta musi wykonađ miħdzy 
swoim wyobraǏeniem o tym, jaki jest czųowiek, który powrócių, a rzeczywistymi cecha-
mi osoby, która znalazųa siħ wreszcie w domu. Jest to konfrontacja miħdzy stereotypem 
powracajČcego, ksztaųtowanym miħdzy innymi przez media (w odniesieniu do emigran-
tów w Wielkiej Brytanii bħdČ to przykųadowo treƑci serialu „Londyŷczycy”), a rzeczy-
wistČ osobČ „skaǏonČ” swoimi wųasnymi, unikatowymi doƑwiadczeniami z pobytu za 
granicČ, która oczekuje, Ǐe zostanie potraktowana nie jak „typowy emigrant”, ale jako 
caųkowicie wyjČtkowy czųowiek, który przebywajČc na emigracji, przeǏyų swoje wųasne 
niepowtarzalne historie. Napiħcie miħdzy tymi dwoma rzeczywistoƑciami sprzyja po-
wstawaniu muru oskarǏeŷ „wy nic nie rozumiecie”, „ty to chyba dziwny jesteƑ, Ǐe Ci tak 

6 A. Antonovsky, Rozwikųanie tajemnicy zdrowia, Warszawa 1996.
7 A. Schutz, PowracajČcy do domu…, s. 203–212.
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byųo trudno”. Tak wiħc kwesƟ a znalezienia swojego miejsca w domu to równieǏ prob-
lem wynegocjowania miejsca, w którym da siħ uzgodniđ te dwa rodzaje perspektyw.

DominujČcym podejƑciem w socjologii jest jednak szukanie prawidųowoƑci migra-
cji powrotnych w oparciu o dane statystyczne i empiryczne. WiħkszoƑđ badaŷ odno-
si siħ do aspektów ekonomicznych lub humanitarnych (w wypadku uchodǍców i ofi ar 
konfl iktów zbrojnych) tego zjawiska i odwoųuje siħ do danych iloƑciowych. JeƑli chodzi 
o migracje powrotne Polaków, to rozwaǏania z perspektywy socjologicznej prezentuje 
Iglicka8. WaǏnym nurtem sČ teǏ badania nad zjawiskiem migracji wahadųowych, bħdČ-
cych seriČ krótkoterminowych wyjazdów zarobkowych i powrotu na pewien okres do 
kraju ojczystego, czħsto z planem wyjazdu ponownego9. Taki typ migracji niekomplet-
nych, niezakoŷczonych ostatecznym wyborem, pozostawia kwesƟ ħ adaptacji do kaǏdej 
rzeczywistoƑci – i tej w kraju pochodzenia i tej w kraju emigracji – niejako na margine-
sie. W wiħkszoƑci prac socjologicznych dotyczČcych najnowszej fali polskich migracji 
caųkowicie brak jest odniesienia do kontekstu trudnoƑci adaptacyjnych dotyczČcych po-
wrotu do kraju pochodzenia10. MilczČco przyjmowane jest zaųoǏenie, Ǐe znalezienie siħ 
w domu oznacza koniec wszelkich kųopotów emigranta, które byųy wywoųane wųaƑnie 
tym, Ǐe byų poza domem.

PodejƑcie antropologiczne z kolei charakteryzuje siħ badaniami nad maųymi gru-
pami migrantów powrotnych, czħsto repatriantów11 i wskazuje na fakt, Ǐe powroty te 
mogČ byđ Ǎródųem bardzo nieųatwych doƑwiadczeŷ dla tych osób12. W pracach tych 
z kolei brak jest odniesieŷ do mechanizmów psychologicznych tych trudnoƑci. Proble-
matyka powrotnego szoku kulturowego pojawia siħ równieǏ w literaturze z zakresu za-
rzČdzania13. PodkreƑlane sČ trudnoƑci, jakie stajČ siħ udziaųem menedǏerów w procesie 
powtórnej adaptacji osobistej i integracji zawodowej. Przytaczane sČ równieǏ statystyki 
strat, jakie ponoszČ fi rmy, których pracownicy nie sČ w stanie zaadaptowađ siħ powtór-
nie w fi rmie i w efekcie tego porzucajČ dotychczasowe miejsce pracy14.

Jak zostaųo to wspomniane wczeƑniej, w psychologii zagadnienie kulturowego szoku 
powrotnego jest badane w sposób zdecydowanie niewystarczajČcy. W najlepszym razie 
jest to przywoųanie terminu i bardzo szczupųych wyników badaŷ empirycznych15. Po-
niewaǏ powrotny szok kulturowy moǏna traktowađ jako odmianħ procesu akulturacji, 

8 K. Iglicka, Migracje powrotne w Ƒwietle najnowszych ujħđ teoretycznych. �ródųa i podejƑcia badaw-
cze, [w:] Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, red. K. Iglicka, Warszawa 
2002, s. 17–22.

9 Migracje kobiet – perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Kraków 2008.
10 K. Burrell, Polish MigraƟ on to the UK in the „New” European Union, Farnham 2009.
11 Homecoming. An Anthropology of Return MigraƟ ons, red. E. Nowicka, H. Firouzbakhch, Kraków 

2008.
12 A. H. Stefansson, Homecomings to the Future: From Diasporic Mythographies to Social Projects of 

Return, [w:] F. Markowitz, A. H. Stefansson, Homecomings. UnseƩ ling Paths of Return, Landbam 
2004, s. 54–75.

13 E. Marx, Przeųamywanie szoku kulturowego, Warszawa 2000.
14 P. Dowling, D. E. Welch, InternaƟ onal Human Resource Management, Australia–United States 

2004.
15 A. Kwiatkowska, H. Grzymaųa-Moszczyŷska, Psychologia miħdzykulturowa, [w:] Psychologia – pod-

rħcznik akademicki, red. J. Strelau, D. Doliŷski, Gdaŷsk 2008, s. 449–496.



Halina Grzyma�a-MoszczyÍska

380

zostanČ teraz przeanalizowane kolejno modele i uwarunkowania procesów akulturacji. 
PrzeglČd ten ma wskazađ, czy i o ile mogČ one stanowiđ potencjalne zaplecze teoretycz-
ne dla badaŷ empirycznych nad zagadnieniem kulturowego szoku powrotnego.

Gųówne, wspóųczesne kierunki myƑlenia o zjawisku akulturacji wyznaczyų John Ber-
ry. Zaproponowaų on w swoim modelu cztery strategie, zwane popularnie „pudeųka-
mi Berry’ego” (Berry’s boxes)16. Berry17 sformuųowaų dwuwymiarowy model procesu 
akulturacji. Ortogonalne wobec siebie osie tego modelu tworzyųy: oƑ opisujČcČ zmiany 
w zakresie zwiČzku z kulturČ kraju pochodzenia i oƑ opisujČca zakres relacji z repre-
zentantami kultury kraju osiedlenia. Pozycja osoby pochodzČcej z innej kultury, która 
znalazųa siħ w nowym Ƒrodowisku kulturowym, jest wedųug tego ujħcia, wypadkowČ 
odpowiedzi na dwa pytania: jedno dotyczy wartoƑci utrzymania kultury kraju pocho-
dzenia, a drugie wartoƑci relacji z kulturČ kraju pobytu. Wynikiem zastosowania modelu 
zaproponowanego przez Berry’ego staųo siħ wyodrħbnienie czterech strategii akultu-
racyjnych: integracji, asymilacji, separacji i marginalizacji. Integracja polega na utrzy-
maniu przez imigranta najwaǏniejszych cech kultury kraju pochodzenia i jednoczeƑnie 
przyjħciu wųaƑciwoƑci kultury kraju pobytu. Asymilacja polega na odrzuceniu wųasnej 
identycznoƑci kulturowej, po to, aby przyjČđ identycznoƑđ kulturowČ kraju aktualnego 
zamieszkania. Separacja polega na odrzuceniu relacji z reprezentantami kultury kraju 
zamieszkania, przy jednoczesnym pragnieniu utrzymania wszystkich cech kultury kraju 
pochodzenia. Marginalizacja z kolei polega na odrzuceniu zarówno wųasnej kultury, jak 
i kultury kraju zamieszkania. W Ǐadnym z wyróǏnionych przez Berry’ego wypadków nie 
wiadomo natomiast, w jaki dokųadnie sposób i podczas jakich procesów poszczególne 
strategie sČ osiČgane, oraz czy sČ staųe, czy moǏe teǏ zmieniajČ siħ w czasie. Mimo nie-
wČtpliwej wagi wkųadu teorii Berry’ego w rozwój badaŷ nad akulturacjČ, koncepcja ta 
staųa siħ równieǏ ich hamulcem, tworzČc nadto schematyczny obraz skutków spotkaŷ 
miħdzy osobami z róǏnych kultur18. W klasycznym modelu Berry’ego brak wskazania 
na fakt, Ǐe migranci sČ czħsto rozdarci miħdzy wymaganiami i stosunkiem do wųasnej 
kultury z jednej strony, oraz wymaganiami i stosunkiem do kultury gospodarzy z dru-
giej. Taki stan z kolei moǏe wywoųywađ negatywne skutki psychologiczne oraz spoųecz-
ne. Ward19 badaųa wystħpowanie tak zwanego „etnokulturowego konfl iktu toǏsamo-
Ƒci” wƑród akulturujČcych siħ grup. Konstrukt ten zostaų oparty na defi nicji konfl iktu 
toǏsamoƑci, wedle której jest to problem wielokrotnie zdefi niowanego Ja, w ramach 
którego róǏnorodne defi nicje sČ wzajem do siebie nieprzystajČce. W kontekƑcie teorii 
Berry’ego, badania empiryczne wykazaųy natomiast, Ǐe najniǏszy poziom etnokulturo-
wego konfl iktu toǏsamoƑci towarzyszy osobom wybierajČcym integracjħ jako strategiħ 
akulturacyjnČ, nieco wyǏszy odpowiada strategii separacji oraz, kolejno, marginalizacji 

16 C. Ward, Thinking Outside the Berry Boxes: New PerspecƟ ves on IdenƟ ty, AcculturaƟ on and Intercul-
tural RelaƟ ons, „InternaƟ onal Journal of Intercultural RelaƟ ons” 2008, No. 32, s. 105–114.

17 J. W. Berry, Psychological Aspects of Cultural Pluralism: Unity and IdenƟ ty Reconsidered, „Topics in 
Culture Learning” 1974, No. 2, s. 17–22; idem, AcculturaƟ on as VarieƟ es of AdaptaƟ on, [w:] Accul-
turaƟ on, Theory, Models and Some New Findings, red. A. Padilla, Colorado 1980, s. 9–25.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
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i asymilacji20. Model Berry’ego wymaga rekonceptualizacji po to, aby moǏna uǏyđ go 
do analizy adaptacji w kraju pochodzenia. Kultura kraju pochodzenia nie jest bowiem 
ekwiwalentem kultury przyjmujČcej w znaczeniu koncepcji Berry’ego.

Inny model, który warto rozwaǏyđ, to model interaktywnej akulturacji21. InnowacjČ 
jest w nim to, Ǐe uwzglħdnia on takǏe perspektywħ strony przyjmujČcej, jej stosunek do 
przybyszów. Zwraca siħ tu takǏe uwagħ na rolħ polityki paŷstwowej wobec imigrantów, 
która moǏe oddziaųywađ na typ przyjmowanej strategii akulturacyjnej (zarówno przez 
przybyszy, jak i gospodarzy), a poprzez to, na charakter relacji miħdzy tymi dwiema gru-
pami. Grupa dominujČca (gospodarze) i podporzČdkowana (przybysze) nie sČ tu wiħc 
od siebie niezaleǏne, lecz wpųywajČ na siebie nawzajem, determinujČc (czħƑciowo) ro-
dzaj orientacji (strategii) akulturacyjnej, przyjmowanej przez grupħ partnerujČcČ w tej 
kulturowej interakcji. RównieǏ i ten model dotyczy dwóch wyraǍnie odmiennych grup. 
PotencjalnČ inspiracjČ dla proponowanych badaŷ nad powrotnym szokiem kulturo-
wym Polaków powracajČcych z emigracji, jest wskazanie na koniecznoƑđ uwzglħdnienia 
w prowadzonych analizach, polityki strony przyjmujČcej – instytucji rzČdowych i samo-
rzČdowych – wobec osób powracajČcych z emigracji.

WykorzystujČc jako bazħ omawiane powyǏej modele, grupa hiszpaŷskich badaczy 
(Navas, García, Sánchez, Rojas, Pulares i Fernández)22 postanowiųa stworzyđ wųasny mo-
del akulturacji, uwzglħdniajČcy brakujČce u poprzedników, ich zdaniem, waǏne zmien-
ne wpųywajČce na proces akulturacji. W ten sposób powstaų tzw. rozszerzony model 
relatywnej akulturacji (RelaƟ ve AcculturaƟ on Extended Model, RAEM). Wedųug jego 
twórców, tymi innowacjami, których uwzglħdnienie pozwala na rzucenie wiħkszej iloƑci 
Ƒwiatųa na proces akulturacji, sČ: 1) rozróǏnienie pomiħdzy strategiami akulturacyjnymi 
preferowanymi deklaratywnie przez obie grupy (przybyszy i grupħ lokalnČ), a tymi, któ-
re faktycznie zostanČ wcielone w Ǐycie, czyli rozgraniczenie sytuacji idealnej od realnej; 
oraz 2) wyszczególnienie róǏnych sfer spoųeczno-kulturowych funkcjonowania czųowie-
ka, w których akulturacja moǏe przebiegađ odmiennie i gdzie mogČ zostađ zastosowa-
ne róǏne strategie akulturacyjne przez tħ samČ osobħ. W modelu RAEM uznaje siħ, Ǐe 
akulturacja jest procesem zųoǏonym, w zwiČzku z czym, w tym samym czasie mogČ byđ 
preferowane i stosowane róǏne opcje adaptacyjne. Ponadto akulturacja jest równieǏ 
relatywna, ze wzglħdu na wspomniany juǏ fakt, Ǐe w róǏnych sferach (domenach) rze-
czywistoƑci spoųeczno-kulturowej mogČ byđ preferowane i stosowane odmienne style 
przystosowawcze. Wkųadem hiszpaŷskich badaczy jest tu wyszczególnienie i nazwanie 
tych domen. WyróǏnili oni siedem takich sfer, ukųadajČcych siħ od najbardziej neutral-
nych, zewnħtrznych, powiČzanych ze sferČ materialnČ, do bardziej symbolicznych, zwiČ-
zanych z religiČ czy ideologiČ. Podziaų ten dobrze wspóųgra takǏe z rozróǏnieniem kultury 
pochodzenia na czħƑđ centralnČ, rdzennČ tzw. hard core, oraz peryferyjnČ – periphery. 

20 Ibidem..
21 R. Y. Bourhis, L. C. Moïse, S. Perreault, S. Senécal, Towards an InteracƟ ve AcculturaƟ on Model: A So-

cial Psychological Approach, „InternaƟ onal Journal of Psychology” 1997, Vol. 32, No. 6, s. 369–386.
22 M. Navas, M. C. García, J. Sánchez, A. J. Rojas, P. Pumares, J. S. Fernández, RelaƟ ve AcculturaƟ on Ex-

tended Model (RAEM): New ContribuƟ ons with Regard to the Study of AcculturaƟ on, „InternaƟ onal 
Journal of Intercultural RelaƟ ons” 2005, No. 29, s. 21–37.
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Na hard core skųadajČ siħ specyfi czne dla kaǏdej kultury i transmitowane w jej obrħbie 
wartoƑci, które przekųadajČ siħ bezpoƑrednio na zachowanie oraz dotyczČ waǏnych spo-
ųecznie kwesƟ i, jak np. reguų zawierania maųǏeŷstwa i Ǐycia w rodzinie, koncepcji hono-
ru, zasad kontaktów miħdzypųciowych itp. Zachowania te, bħdČc blisko zwiČzane z trzo-
nem kulturowym, sČ bardzo maųo podatne na zmianħ, nawet po wieloletnim pobycie 
w obcym Ƒrodowisku kulturowym. Batwiej jest natomiast dokonađ zmiany w elemen-
tach skųadajČcych siħ na „peryferia”, czyli zwiČzanych np. ze sferČ pracy czy ekonomii. 
W zwiČzku z tym, wƑród imigrantów moǏe wystħpowađ „rozszczepienie” na przestrzeŷ 
prywatnČ, stanowiČcČ straǏnicħ tradycyjnych wartoƑci, oraz przestrzeŷ publicznČ, gdzie 
ųatwiej i chħtniej poddajČ siħ wpųywom obcego spoųeczeŷstwa. W ten sposób akultu-
racja zachodzi selektywnie, z wyborem odpowiednich skųadników z nowej kultury oraz 
z odrzuceniem tego, co jest zbytnio nieprzystajČce do kultury pochodzenia23. W przeci-
wieŷstwie do omawianych wczeƑniej modeli model RAEM, mówiČcy o zróǏnicowanym 
stopniu dostosowywania siħ do róǏnych aspektów kultury, moǏe wykazađ siħ pewnČ 
przydatnoƑciČ w badaniach nad powrotnym szokiem kulturowym. MoǏna spodziewađ 
siħ, Ǐe osoby wracajČce bħdČ przeǏywaųy w róǏnym stopniu trudnoƑci adaptacyjne, 
w zaleǏnoƑci od tego, czy bardziej centralne czy teǏ bardziej peryferyjnie wystħpujČ 
w ich odczuciu zmiany w kulturze ojczystej. MoǏna oczekiwađ, Ǐe jednostka odczuwajČ-
ca po powrocie niedostosowanie w zakresie centralnej sfery symbolicznej bħdzie prze-
Ǐywaųa wiħksze trudnoƑci niǏ jednostka odczuwajČca trudnoƑci w zakresie sfery pery-
feryjnej, chođ z drugiej strony trudnoƑci w zakresie ekonomicznego funkcjonowania po 
powrocie z emigracji (a wiħc w zakresie sfery peryferyjnej), sČ z pewnoƑciČ tymi, które 
najszybciej sČ identyfi kowane sČ przez osoby powracajČce.

Inne modele akulturacji podkreƑlajČ róǏnorodne indywidualne uwarunkowania 
tego procesu. MoǏna tu wymieniđ model, oparty na teorii redukcji niepewnoƑci24. Te-
oria ta oparta jest na zaųoǏeniu, Ǐe radzenie sobie z niepewnoƑciČ oraz lħkiem (nie-
pokojem) jest niezbħdnČ umiejħtnoƑciČ, umoǏliwiajČcČ efektywnČ komunikacjħ oraz 
kulturowe przystosowanie. Natomiast inne czynniki, czħsto wiČzane z adaptacjČ miħ-
dzykulturowČ, jak np. motywacja, koncepcja Ja, reakcje na gospodarzy, kategoryzacja 
spoųeczna gospodarzy czy czynniki sytuacyjne, nie wpųywajČ bezpoƑrednio na jej efek-
tywnoƑđ, lecz tylko poƑrednio, poprzez modulowanie poziomu niepokoju i niepewno-
Ƒci, których doƑwiadczajČ przybysze. JeƑli niepewnoƑđ jest zbyt wysoka, przybysze nie 
mogČ adekwatnie interpretowađ komunikatów gospodarzy, ani trafnie przewidywađ 
ich zachowaŷ. Natomiast, gdy niepokój staje siħ za niski, przybysze komunikujČ siħ za 
pomocČ wspomnianego juǏ wczeƑniej „automatycznego pilota”, tzn. nakųadajČ kate-
gorie pojħciowe i interpretacyjne wųasnej kultury na zachowania gospodarzy. Tak wiħc 
pewien poziom niepewnoƑci i niepokoju okazuje siħ konieczny do wųaƑciwego przysto-
sowania. Szok kulturowy nie jest tu problemem, który naleǏy zlikwidowađ czy wyleczyđ, 
lecz elementem potrzebnym do uzyskania kompetencji w komunikacji miħdzykulturo-

23 Ibidem.
24 C. R. Berger, R. Calabrese, Some ExploraƟ ons in IniƟ al InteracƟ ons and Beyond, „Human Communi-

caƟ on Research” 1975, No. 1, s. 99–112.
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wej25. Model ten nie wydaje siħ jednak adekwatny do zrozumienia procesu readaptacji, 
gdyǏ w momencie powrotu do kraju ojczystego nie wystħpuje poziom nieznajomoƑci 
kontekstu kulturowego, charakteryzujČcy znalezienie siħ w kraju nowym. Wrħcz prze-
ciwnie, jednostce wchodzČcej w kulturħ kraju pochodzenia towarzyszy przekonanie 
o znalezieniu siħ nareszcie „w domu”, gdzie wszelkie zmiany mogČ dotyczyđ co najwyǏej 
nieistotnych czynników.

Podobnie nieuǏyteczne dla rozumienia zjawiska powrotnego szoku kulturowego 
sČ dwa pozostaųe modele, czyli model przejƑcia i model stresu – adaptacji – wzrostu. 
Model przejƑcia traktuje adaptacjħ kulturowČ jako naturalny proces, element ludz-
kiego doƑwiadczenia. DuǏy nacisk jest tu poųoǏony na indywidualny charakter kaǏde-
go doƑwiadczenia akulturacji, którego sukces i ųatwoƑđ przechodzenia uzaleǏnione sČ 
od wųaƑciwoƑci osobowoƑciowych konkretnej jednostki26. Szok kulturowy wedle tego 
modelu uznaje siħ za naturalne zjawisko psychologiczne. NieprzydatnoƑđ tego modelu 
wynika z faktu, Ǐe ma on swoje zastosowanie w analizie reakcji na obce Ƒrodowisko 
kulturowe, a nie na Ƒrodowisko postrzegane jako wųasny dom.

Model stresu – adaptacji – wzrostu zakųada, Ǐe adaptacja kulturowa zachodzi 
gųównie przez komunikacjħ oraz budowanie sieci spoųecznych27. Co wiħcej, pųynnoƑđ 
w posųugiwaniu siħ jħzykiem gospodarzy jest tu pozytywnie skorelowana z procesem 
zanurzania siħ w obcČ kulturħ. Owo zanurzenie siħ rozumiane jest jako poųČczenie umie-
jħtnoƑci przystosowania siħ w komunikacjħ, z zaangaǏowaniem w interakcjħ. RównieǏ 
ten model nie moǏe znaleǍđ zastosowania dla analizy zagadnienia kulturowego szoku 
powrotnego. ZnajomoƑđ jħzyka w wypadku reemigrantów nie stanowi bariery w inter-
akcji w kraju pochodzenia. Do pewnego stopnia wųaƑnie znajomoƑđ jħzyka jest jednym 
z powodów, dla którego trudnoƑci w porozumieniu siħ z osobami w kraju pochodzenia 
sČ tak wielkim zaskoczeniem i przykroƑciČ, a budowanie sieci spoųecznych napotyka 
trudnoƑci. Czħste wƑród osób wracajČcych powiedzenie „straciųam wspólny jħzyk ze 
swojČ rodzinČ”, bardzo dobrze ilustruje ten problem.

Kolejna grupa modeli, które zostanČ przeanalizowane pod katem uǏytecznoƑci do 
zrozumienia zjawiska szoku kulturowego powrotnego, to te, które próbujČ wyodrħb-
niđ fazy procesu akulturacji. Jak byųa mowa wczeƑniej, zjawisko szoku powrotnego naj-
czħƑciej nie jest badane w ogóle, lub teǏ bez uzasadnienia w badaniach empirycznych 
przyjmuje siħ, Ǐe jest ono lustrzanym odbiciem faz szoku kulturowego, tzw. modelu 
„U”. Model „U” obrazuje emocjonalne wahania, których moǏe doƑwiadczađ przybysz 
w obcym otoczeniu kulturowym i zakųada przechodzenie przez 3 do 5 etapów w trakcie 
akulturacji. Tymi etapami sČ: 1) faza tzw. miesiČca miodowego, w której dominuje eufo-
ria i fascynacja nowym miejscem i nowČ kulturČ; 2) faza szoku kulturowego, spowodo-
wana poczuciem dezorientacji; 3) faza wrogoƑci wobec kultury przyjmujČcej, poųČczona 
z Ǐalem i urazČ; 4) wstħpna adaptacja, poczČtki poczucia autonomii w obcej kulturze; 

25 M. Sobre-Denton, D. Hart, Mind the Gap: ApplicaƟ on-based Analysis of Cultural Adjustment Models, 
„InternaƟ onal Journal of Intercultural RelaƟ ons” 2008, No. 32, s. 538–552.

26 Ibidem.
27 Y. Y. Kim, Inquiry in Intercultural and Development CommunicaƟ on, „Journal of CommunicaƟ on” 

2005, Vol. 55, No. 3, s. 554–577.
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5) asymilacja, poczucie przynaleǏnoƑci zarówno do kultury wųasnej (pochodzenia), jak 
i do kultury przyjmujČcej28. Jakkolwiek zaletČ tego modelu jest jego elastycznoƑđ (jeƑli 
chodzi o liczbħ faz, które mogČ siħ zmniejszađ lub zwiħkszađ, w zaleǏnoƑci od potrze-
by dopasowania), to jednak zostaų on mocno skrytykowany i ostatecznie odrzucony 
(przynajmniej w tej wersji). Gųównie zarzucano mu zbytnie uproszczenie problemu 
akulturacji i nieuwzglħdnienie wyjČtkowoƑci i unikatowoƑci tego doƑwiadczenia dla kaǏ-
dej osoby; przechodzenie przez wszystkie wymienione powyǏej fazy jest tylko jednym 
z wariantów tego, co moǏe nastČpiđ w momencie zetkniħcia siħ z obcČ kulturČ, i to 
wcale nie najpopularniejszym. W zwiČzku z tym powstawaųy kolejne, udoskonalone 
wersje tego modelu, miħdzy innymi model grafi cznie przedstawiany za pomocČ litery 
„W”. Model „W” wskazuje na fakt, Ǐe szok kulturowy nie jest procesem jednorazowym, 
Ǐe pod wpųywem nowych sytuacji moǏe pojawiađ siħ wielokrotnie u osoby mieszkajČcej 
w danym kraju, nawet od dųuǏszego czasu. W Ǐadnym z powyǏszych modeli, jak siħ oka-
zuje, nie ma jednak miejsca na stadium powrotnego szoku kulturowego.

KolejnČ grupČ zagadnieŷ wymagajČcČ omówienia w odniesieniu do zjawiska akul-
turacji sČ indywidualne uwarunkowania sposobu radzenia sobie ze stresem, jakie to 
zjawisko wywoųuje. W zwiČzku z tym omówione zostanie zagadnienie copingu akul-
turacyjnego. Literatura dotyczČca copingu akulturacyjnego odzwierciedla przewaǏ-
nie rezultaty badaŷ z dziedziny strategii radzenia sobie ze stresem. Wedųug Crossa29, 
strategie radzenia sobie ze stresem moǏna generalnie podzieliđ na 2 grupy: pierwotne 
– bezpoƑrednie, zorientowane na dziaųanie (zwiČzane z orientacjČ zadaniowČ), któ-
rych celem jest zmiana najbardziej awersyjnych cech stresujČcego Ƒrodowiska (zmiany 
w Ƒrodowisku, aby pasowaųo do Ja), oraz wtórne – bardziej kognitywne niǏ behawioral-
ne, opierajČce siħ gųównie na zmianie percepcji sytuacji, a przez co, modyfi kacji oceny 
i postawy wobec stresora (zmiany w Ja, aby pasowaųo do Ƒrodowiska). WyróǏniđ moǏna 
w literaturze przedmiotu takǏe trzeciČ grupħ strategii, a mianowicie strategie zorien-
towane na unikanie, obejmujČce biernoƑđ i celowe odwracanie uwagi od problemu30. 
Coping bezpoƑredni oceniany byų zwykle jako bardziej funkcjonalny dla efektywnego 
kulturowego dopasowania siħ jednostki. Schönpfl ug31 stwierdzių, Ǐe w warunkach, kie-
dy pozostajČc mniejszoƑciČ kulturowČ, czųowiek nie ma praktycznie realnych szans, aby 
zmieniđ dominujČcČ kulturħ gospodarzy, bardziej efektywnČ strategiČ okazuje siħ po-
znawcza redefi nicja sytuacji niǏ aktywne zmaganie siħ z niČ. Generalnie rzecz ujmujČc, 
akulturacja moǏe byđ postrzegana jako rodzaj copingu, polegajČcy na radzeniu sobie 
z nowym i nieznanym Ƒrodowiskiem kulturowym po opuszczeniu kraju ojczystego.

Teorie dotyczČce copingu akulturacyjnego moǏna próbowađ w pewnym zakre-
sie odnieƑđ do readaptacji migrantów w kraju ojczystym, naleǏy jednak pamiħtađ, Ǐe 
w przeciwieŷstwie do sytuacji, gdy jest mniejszoƑciČ kulturowČ (a do takiej wųaƑnie sy-

28 M. Sobre-Denton, D. Hart, Mind the Gap…, s. 538–552.
29 S. Cross, Self-construals, Coping, and Stress in Cross-cultural AdaptaƟ on, „Journal of Cross-Cultural 

Psychology” 1995, No. 26, s. 673–697.
30 N. S. Endler, J. D. A. Parker, MulƟ dimensional Assessment of Coping: A CriƟ cal EvaluaƟ on, „Journal 

of Personality and Social Psychology” 1990, No. 58, s. 844–854.
31 U. Schönpfl ug, AcculturaƟ on, Ethnic IdenƟ ty and Coping, [w:] Online Readings in Psychology and 

Culture, Unit 8, Chapter 2, red. W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, D. N. SaƩ ler, 2002.
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tuacji odnoszČ siħ rozwaǏania Schönpfl ug32), reemigrant naleǏy do kultury dominujČcej, 
przynajmniej w warstwie dotyczČcej wyglČdu zewnħtrznego, jħzyka i znajomoƑci pod-
stawowych kodów kulturowych.

Jak zostaųo to podkreƑlone, brak w omówionych modelach i uwarunkowaniach 
procesu akulturacji analiz zwiČzanych z procesami towarzyszČcymi powrotowi do kraju 
pochodzenia. W literaturze przedmiotu moǏna spotkađ jedynie sporadyczne badania 
poƑwiħcone tej grupie osób. PrzeglČd literatury33 wskazuje jednak, Ǐe konsekwencjČ 
okresu spħdzonego za granicČ sČ tak znaczne zmiany w najbliǏszym otoczeniu, Ǐe za-
miast oczekiwanego po powrocie poczucia „znalezienia siħ u siebie”, wystħpuje poczu-
cie zagubienia i obcoƑci, zaƑ zebrane doƑwiadczenia nie znajdujČ ani zainteresowania, 
ani zrozumienia wƑród najbliǏszych. Skutkiem jest odczuwanie samotnoƑci, przeǏywa-
nie depresji, kompleksu niǏszoƑci, niepewnoƑci, problemy w zawieraniu nowych znajo-
moƑci, poczucie izolacji i wyalienowania. Towarzyszy on pracownikom powracajČcych 
z kilkuletniej delegacji sųuǏbowej w obcym kraju, studentom powracajČcym z zagra-
nicznych stypendiów, wolontariuszom przyjeǏdǏajČcym po ukoŷczeniu misji. Na porta-
lach spoųecznoƑciowych redagowanych przez studentów Erasmusa mówi siħ o zjawisku 
wstrzČsu poerasmusowego (www.cafebabel.com) jako zespole trudnoƑci adaptacyj-
nych po powrocie ze stypendium. Ward34 dokonuje przeglČdu badaŷ nad trudnoƑciami 
readaptacyjnymi studentów japoŷskich powracajČcych ze stypendium w USA (zjawisko 
kikokushijo), studentów amerykaŷskich powracajČcych z Nowej Zelandii i Japonii. Re-
komenduje ona równieǏ w oparciu o dokonany przeglČd, stworzenie programów read-
aptacyjnych dla osób powracajČcych.

JednČ z prawdopodobnych przyczyn zaniedbania badaŷ nad problematykČ kulturo-
wego szoku powrotnego w ostatnich latach, wydaje siħ zųudzenie, Ǐe dziħki moǏliwoƑci 
kontaktów internetowych czy tanich rozmów telefonicznych, utrzymany zostaje przez 
emigrantów staųy kontakt z krajem pochodzenia. Jak pokazujČ jednak analizy antropo-
logiczne, jest to przekonanie zųudne. CzħƑđ specyfi ki tych trudnoƑci zostaųa juǏ przedsta-
wiona we wstħpnej czħƑci tego rozdziaųu, przy okazji analiz fenomenologicznych Schut-
za35. _rodki techniczne umoǏliwiajČ bowiem co prawda, bardzo sprawne przekazywanie 
informacji, ale nie dajČ szansy na wspólne przeǏywanie przestrzeni i czasu, a co za tym 
idzie, w sposób nieuchronny prowadzČ do powstawania poczucia zaskakujČcej obcoƑci. 
Wyniki te nie pozostajČ w sprzecznoƑci z wynikami badaŷ36, które wskazujČ, Ǐe komuni-
kacja z krajem pochodzenia przez komputer zwiħksza postrzegane wsparcie spoųeczne. 
Tak jest istotnie. Wsparcie to dotyczy jednak pobytu na emigracji, ale nie przekųada siħ 
na ųatwoƑđ odnalezienia adekwatnego wsparcia po powrocie do domu.

Po przedstawieniu gųħboko niezadowalajČcego stanu wiedzy psychologicznej w za-
kresie zjawiska kulturowego szoku powrotnego, pora przejƑđ do rozwaǏaŷ, jak ten stan 

32 Ibidem.
33 K. F. Gaw, Reverse Culture Shock in Students Returning from Overseas, „InternaƟ onal Journal of 

Intercultural RelaƟ ons” 2000, No. 24, s. 83–104.
34 C. Ward, S. Bochner, A. Furnham, The Psychology of Culture Shock…
35 A. Schutz, PowracajČcy do domu…, s. 203–212.
36 Z. Cemalcilar, T. Falbo, L. M. Stapleton, CyberCommunicaƟ ons: A New Opportunity for InternaƟ onal 

Students’ AdaptaƟ on?, „InternaƟ onal Journal of Intercultural RelaƟ ons” 2005, No. 29, s. 91–110.
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rzeczy moǏna próbowađ zmieniđ. Proponowane podejƑcie badawcze wynika z badaŷ 
pilotaǏowych przeprowadzonych przez autorkħ w latach 2008–2009 wƑród Polaków 
w Wielkiej Brytanii, którzy podjħli decyzjħ powrotu do Polski oraz polskich studentów 
Erasmusa, którzy powrócili do kraju. Wyniki pozwoliųy uznađ, Ǐe metody kwesƟ onariu-
szowo-ankietowe oparte o zestawy ujednoliconych pytaŷ nie zapewniajČ dotarcia do 
caųego bogactwa doƑwiadczeŷ i trudnoƑci bħdČcych udziaųem badanych. Bardzo czħsto 
pytania te nie tylko nie generujČ nowej wiedzy, ale wrħcz przeciwnie, mogČ obniǏyđ 
wartoƑđ uzyskiwanych danych przez stworzenie sztucznej sytuacji, w której osoby ba-
dane skųaniane sČ do mówienia o tych aspektach swojego powrotu, które nie stanowiČ 
dla nich problemu, natomiast pozostawiajČ poza obrħbem analizy unikatowe aspekty 
ich przeǏyđ, którymi chcČ siħ podzieliđ z badaczem. Z tego teǏ powodu znacznie bardziej 
obiecujČcy, jako metoda pozyskiwania nowych informacji, wydaje siħ wywiad psycho-
logiczny37, a szczególnie technika wywiadu swobodnego. SzczupųoƑđ istniejČcej wiedzy 
powoduje, Ǐe badania nad zagadnieniem powrotnego szoku kulturowego muszČ no-
siđ charakter eksploracyjny. W sytuacji, w której kaǏdy kolejny wywiad moǏe przynieƑđ 
nowe informacje, modyfi kujČce caųoƑđ badania, potrzebna jest technika zapewniajČca 
pewien margines elastycznoƑci i swobody. Zgodnie z metodologiČ teorii ugruntowanej, 
wraz z przystħpowaniem do przeprowadzania kolejnych wywiadów, modyfi kowany jest 
zestaw pytaŷ, na podstawie informacji posiadanych od poprzednich respondentów. Ma 
to na celu dalszČ eksploracjħ nowych, pojawiajČcych siħ w trakcie rozmów tematów, 
wstħpne oszacowanie ich znaczenia, a takǏe rezygnacjħ z pytaŷ, które okaǏČ siħ maųo 
uǏyteczne (odpowiedzi na nie w nikųym stopniu bħdČ przyczyniaųy siħ do pogųħbienia 
wiedzy o badanym obszarze zjawisk). Dziħki tej metodzie wystħpuje moǏliwoƑđ mo-
dyfi kowania pytaŷ, podejmowania nowych zagadnieŷ czy pogųħbiania przeprowadza-
nej analizy, bez koniecznoƑci rezygnacji z dotychczasowego kierunku badania. Ponadto 
wywiad swobodny, umoǏliwiajČc badanym prezentacjħ wųasnego sposobu postrzega-
nia i defi niowania rzeczywistoƑci, pozwala badaczowi na poszukiwanie interesujČcych 
aspektów indywidualnych wywiadów i próbie ich gųħbokiej analizy. Badania takie mogČ 
byđ prowadzone i analizowane przy uǏyciu metodologii teorii ugruntowanej (the gro-
unded theory).

Teoria ta zostaųa stworzona i opisana przez Glasera i Straussa38. Metodologia ta za-
kųada wyųanianie siħ teorii Ƒredniego zasiħgu z systematycznie zbieranych danych em-
pirycznych, tak wiħc w przeciwieŷstwie do wiħkszoƑci strategii prowadzenia badaŷ, nie 
buduje siħ w niej hipotez przed rozpoczħciem wųaƑciwego badania. Problem badawczy 
nie jest zakųadany z góry, lecz ma siħ wyųoniđ w trakcie badaŷ. Nie oznacza to jednak 
caųkowitego braku pomysųu na to, co chce siħ badađ. JednakǏe pierwszym etapem jest 
przede wszystkim szczegóųowy opis zebranego materiaųu empirycznego. Czyni siħ to 
w tym celu, aby stworzone pojħcia teoretyczne byųy w peųni ugruntowane empirycznie, 
a takǏe po to, by nie pominČđ waǏnego zjawiska i problemu w trakcie badaŷ tylko dla-

37 K. Stemplewska-�akowicz, Metoda wywiadu w psychologii, [w:] Wywiad psychologiczny jako po-
stħpowanie badawcze, red. K. Stemplewska-�akowicz, K. Krejz, Warszawa 2005, s. 31–89; S. Kvale, 
InterViews. Wprowadzenie do jakoƑciowego wywiadu badawczego, Biaųystok 2004.

38 B. G. Glaser, A. L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków 2009.
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tego, Ǐe nie zostaųo ono wczeƑniej skonceptualizowane. ZwiČzane jest to ze zdolnoƑciČ 
do utrzymania tzw. kontekstu odkrycia. Oznacza to, Ǐe dziħki elastycznym procedurom 
teorii ugruntowanej, istnieje moǏliwoƑđ odkrywania zjawisk, których na poczČtku ba-
daŷ w ogóle siħ nie szukaųo. Badacz zbiera, koduje i analizuje swoje dane i decyduje, 
jakie dane zbierađ nastħpnie i gdzie je znaleǍđ, by opracowywađ teoriħ w miarħ, jak siħ 
ona wyųania. ZasadČ przewodniČ w teoretycznym pobieraniu próbek jest stosowanie 
permanentnej analizy porównawczej. W analizie tej porównuje siħ ze sobČ róǏne przy-
padki (zachowania, zjawiska itp.), poszukujČc zwiČzków miħdzy nimi, oraz usiųuje siħ 
takǏe okreƑliđ czħƑđ wspólnČ dla róǏnych, zmiennych warunków wystħpowania danych 
przypadków (zjawisk). Ponadto porównuje siħ równieǏ pojħcia z innymi jeszcze przy-
padkami teoretycznymi tak, aby wygenerowađ ewentualne nowe wųasnoƑci danego 
pojħcia, a takǏe nowe hipotezy.

Jak nigdy dotČd, ogromna ruchliwoƑđ ludzi staje siħ trwaųym elementem ponowo-
czesnego obrazu czųowieka. Ludzie wielokrotnie zmieniajČ miejsce pobytu, a wiħc ka-
tegoria powrotu ulega rozszerzeniu. Powrót jest wyzwaniem. Pogųħbiona analiza tego 
zjawiska jest jednak moǏliwa dopiero wtedy, gdy nie bħdzie ono opisywane wyųČcznie 
poprzez zastosowanie wskaǍników „obiektywnych”, takich jak dane o ekonomicznym 
aspekcie powrotu, dųugoƑci czasu od powrotu do podjħcia pracy zawodowej w Pol-
sce, czy wreszcie o sposobie alokowania zebranych przez pracħ na emigracji funduszy. 
Niezbħdnym elementem obrazu wracajČcych jest najpierw zbadanie trudnoƑci, jakich 
doƑwiadczajČ oni na poziomie psychologicznym, a potem zbudowanie strategii, które 
w rozwiČzaniu tych trudnoƑci mogČ im pomóc. Wykonanie tego zadania wymaga jed-
nak wspóųpracy interdyscyplinarnej, gdyǏ jak ten rozdziaų staraų siħ wykazađ, charakter 
problemu migracji powrotnych ma wųaƑnie taki interdyscyplinarny charakter.
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Ludowcowe organizacje inteligencji

Wprowadzenie 

Powszechnie znane jest powiedzenie, Ǐe Ǐaden ruch polityczny nie moǏe obejƑđ siħ bez 
inteligencji. Ta warstwa spoųeczna, ǏyjČca z pracy umysųu, wyksztaųcona, wyposaǏona 
jest w niezbħdnČ sumħ wiedzy potrzebnČ przy formuųowaniu programów parƟ i poli-
tycznych, kreƑleniu koncepcji ustrojowych paŷstwa, opracowywaniu zaųoǏeŷ ideolo-
gicznych – systemu wartoƑci, szeroko rozumianej wizji ųadu spoųecznego. Inteligencja 
zawsze byųa na zasųugach róǏnych ruchów i parƟ i politycznych, motywowana bČdǍ ko-
rzeniami pochodzenia spoųecznego albo teǏ innymi racjami – np. politycznymi.

Ponadwiekowe dzieje polskiego ruchu ludowego potwierdzajČ tħ zasadħ. _wiad-
czČ o tym nastħpujČce przykųady. Bolesųaw Wysųouch (1855–1937), pochodzenia 
szlacheckiego, inǏynier chemik, publicysta – studiowaų w Instytucie Technologicznym 
w Petersburgu. NaleǏaų do nestorów galicyjskiego ruchu ludowego. Byų autorem szki-
ców programowych publikowanych na ųamach lwowskiego1 „PrzeglČdu Spoųecznego” 
w 1886 r., które stanowiųy program organizujČcych siħ na przeųomie XIX i XX w. stron-
nictw ludowych, a zarazem byųy dokumentem o charakterze ideologicznym dla tworzČ-
cego siħ ruchu.

Karol Eugeniusz Lewakowski (1836–1912) z rodziny mieszczaŷskiej, dr prawa, ad-
wokat we Lwowie (absolwent UJK), poseų do austriackiej Rady Paŷstwa (1884–1897), 
byų pierwszym prezesem Stronnictwa Ludowego powstaųego 28 lipca 1895 r. w Rzeszo-
wie. ObowiČzki peųnių do 15 lipca 1897 r., kiedy to wskutek pogarszajČcego siħ stanu 
zdrowia zrzekų siħ prezesury2.

Henryk Rewakowicz (1837–1907)3, publicysta, dziennikarz z rodziny nauczycielskiej, 
drugi z kolei prezes SL a od 1903 r. Polskiego Stronnictwa Ludowego – godnoƑđ piasto-
waų do koŷca Ǐycia. W 1884 r. redaktor naczelny i wspóųwųaƑciciel „Kuriera Lwowskie-
go”, radykalnego pisma inteligencji i drobnomieszczaŷstwa sympatyzujČcego z ruchem 
ludowym.

1 Szkice programowe Bolesųawa Wysųoucha, oprac. S. Pastuszka, Lublin 1981; A. Kudųaszyk, MyƑl spo-
ųeczno-polityczna Bolesųawa Wysųoucha 1855–1937, Warszawa–Wrocųaw 1978.

2 S. J. Pastuszka, Karol Lewakowski. PoglČdy i dziaųalnoƑđ spoųeczno-polityczna, Warszawa 1991.
3 Sųownik biografi czny dziaųaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 344.



Jan Jachymek

390

Dopiero po jego Ƒmierci – pierwszym chųopem – a trzecim z kolei prezesem zostaų 
Jan Stapiŷski (1867–1946), rolnik z Jabųonicy Polskiej w powiecie brzozowskim4.

Nie ma danych statystycznych, które odzwierciedlaųyby przekrój zawodowy czųon-
ków ugrupowaŷ politycznych ruchu ludowego, stČd teǏ trudno okreƑliđ procentowy 
udziaų inteligencji w stosunku do ogóųu czųonków. W pewnym sensie lukħ tħ wypeųniajČ 
posųowie, którzy w pluralistycznych sejmach w latach 1919–1935 zasiadali. Wykonywa-
ny zawód okreƑliųo 345. Najwiħcej byųo urzħdników – 41, nauczycieli – 34, dziennikarzy 
i literatów – 30, prawników – 20, inǏynierów i techników – 17, pracowników nauki – 16. 
Inteligenci innych zawodów wystħpowali w formie Ƒladowej: lekarze – 7, przemysųowcy 
i kupcy – 6, duchowni – 4, wojskowi – 3, ziemianie – 25.

Zrzeszenie Inteligencji Ludowej i Przyjació� Wsi

MyƑl i pierwsze staranie o ujħcie aktywnoƑci inteligencji ludowej w formach organiza-
cyjnych zrodziųy siħ w Krakowie tuǏ przed wybuchem I wojny Ƒwiatowej. Inicjatorem 
wniosku zųoǏonego 15 lipca 1914 r. do c.k. Namiestnictwa o zatwierdzenie statutu 
ZwiČzku Polskiej Inteligencji Ludowej byų profesor historii gospodarczej Uniwersytetu 
Jagielloŷskiego Franciszek Bujak. Wųadze odniosųy siħ doŷ negatywnie6. Idea odǏyųa 
w ostatnim roku wojny, kiedy to 2 czerwca 1918 r. z inicjatywy Gabriela Dubiela – sekre-
tarza Rady Naczelnej PSL Piast i Czųonka Konwentu Organizacji A, a takǏe prof. F. Bujaka, 
zwoųano do Krakowa miħdzyzaborowy zjazd inteligencji ludowej. Na ogólnČ liczbħ 79 
uczestników – 16 przybyųo z zaboru rosyjskiego. Zarówno w referatach, jak i dyskusji 
wiele uwagi poƑwiħcono ksztaųtowi przyszųej organizacji, której celem byųo zjednocze-
nie inteligencji pochodzenia ludowego, aby wywierađ wpųyw na politykħ spoųecznČ 
przyszųego paŷstwa polskiego, zwųaszcza w odniesieniu do wsi. Sukcesem byųo wyųo-
nienie NieustajČcej Komisji Inteligencji Ludowej z G. Dubielem na czele. Jego zastħpca-
mi zostali Juliusz Poniatowski – wiceprezes ZG PSL w Królestwie Polskim, takǏe czųonek 
Konwentu organizacji, Stanisųaw StČczek – czųonek Wydziaųu Rady Naczelnej PSL Lewi-
ca, sekretarzami – Helena Radliŷska – PSL w KP i Józef Putek – czųonek WRN PSL Lewica, 
zaƑ skarbnikiem Michaų BaƑcik – czųonek Naczelnej Rady Ludowej PSL Piast7.

Drugi zjazd inteligencji ludowej z Galicji i Królestwa odbyų siħ w Tarnowie 30 listo-
pada 1918 r., nastħpny w maju 1920 r. – z udziaųem przedstawicieli _lČska Cieszyŷskie-
go i Pomorza, a takǏe Wincentego Witosa. W przyjħtej rezolucji stwierdzono, Ǐe „do 

4 K. Dunin-WČsowicz, Jan Stapiŷski – trybun ludu wiejskiego, Warszawa 1969; J. Jachymek, Polskie 
Stronnictwo Ludowe – Lewica 1913–1924. Studium o powstaniu, dziaųalnoƑci i rozkųadzie ugrupo-
wania politycznego, Lublin 1991.

5 J. Jachymek, Charakterystyka skųadu osobowego Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej, [w:] Rola posųa 
i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989, s. 9–46.

6 S. Inglot, Powstanie i warunki rozwoju czasopisma „WieƑ i Paŷstwo” w latach 1938–1939, [w:] 
Wspomnienia weteranów ruchu ludowego, red. M. Grad et al., Warszawa 1968, s. 239.

7 Materiaųy Ǎródųowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 1: 1864–1918, oprac. K. Dunin-WČso-
wicz, S. Kowalczyk, J. Molenda, W. Stankiewicz, Warszawa 1966, s. 475–478; J. Jachymek, Polskie 
Stronnictwo Ludowe – Lewica…, s. 55–56.
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walki o osiČgniħcie Polski Ludowej powoųana jest i obowiČzana w pierwszym rzħdzie 
inteligencja ludowa”8. Po dwukrotnych nieudanych próbach zarejestrowania przez prof. 
F. Bujaka stowarzyszenia gromadzČcego inteligencjħ ludowČ w 1931 i 1936 r. we Lwo-
wie – statut Zrzeszenia Inteligencji Ludowej i Przyjacióų Wsi zostaų wreszcie zatwierdzo-
ny 9 marca 1937 r. we Lwowie, a cztery miesiČce póǍniej w Warszawie. Tam teǏ byųa 
siedziba ZarzČdu Gųównego; Zrzeszenie obejmowaųo dziaųalnoƑciČ caųy obszar paŷstwa, 
mogųo organizowađ placówki za granicČ, a do zaųoǏenia kóų powiatowych wymagana 
byųa inicjatywa co najmniej 10 osób.

WųadzČ najwyǏszČ byų Walny Zjazd Delegatów Kóų Powiatowych, a póǍniej Rada Na-
czelna, ZarzČd Gųówny, Komisja Rewizyjna i SČd ArbitraǏowy. Cele ZPL i PW to: patrio-
tyczne i prospoųeczne wychowanie mųodzieǏy wiejskiej, udzielanie pomocy uczniom 
i studentom, wiČzanie pracy zawodowej ze Ƒrodowiskiem wiejskim, utrzymanie ųČczno-
Ƒci inteligencji ze wsiČ, popieranie twórczoƑci literackiej i artystycznej. Drogami ich reali-
zacji miaųo byđ: organizowanie Powiatowych Kóų Zrzeszenia, tworzenie burs dla uczČcej 
siħ mųodzieǏy ze wsi, udzielanie zasiųków i stypendiów, budowanie domów ludowych, 
tworzenie bibliotek i Ƒwietlic, wspieranie wydawnictw, rozpowszechnianie literatury, 
inicjowanie zebraŷ towarzyskich, zjazdów, zabaw, widowisk i koncertów.

I Walny Zjazd ZIL i PW odbyų siħ w Warszawie 2 i 3 maja 1938 r. z udziaųem delega-
tów 46 Kóų Powiatowych i Koųa Stoųecznego. Prezesem ZG zostaų prof. F. Bujak. Zrzesze-
nie wydawaųo od lipca 1937 r. miesiħcznik „Biuletyn”, a od stycznia 1938 r. miesiħcz-
nik ludowo-literacki „Zagon” oraz miesiħcznik „WieƑ i Paŷstwo”, pismo ųČczČce teoriħ 
– poznanie naukowe – z praktykČ. Z tym ostatnim wspóųpracowali: ks. Wacųaw Bliziŷski 
z Tarnowa, Wiktor Bronikowski, Wincenty Bryja z Warszawy, Jan Drohojowski z Nowego 
Jorku (USA), Eugeniusz Garbacik, Józef Marcinkiewicz, Stanisųaw Szczotka i Stanisųaw 
Pigoŷ z Krakowa, Stefan Inglot, Franciszek KČcki, Stefan Kora, Wincenty StyƑ, Franciszek 
Wilk ze Lwowa, Michaų Jagųa z Poznania, Wųadysųaw Kiernik z Pragi (Czechosųowacja), 
Ernest Laur z Berna (Szwajcaria). Zrzeszenie nawiČzaųo kontakty z ponad setkČ powia-
tów, aktywnoƑciČ zasųugujČcČ na uwagħ wyróǏniaųo siħ Koųo w Krakowie, w którego 
zarzČdzie byli m.in. Stanisųaw Szczotka, Zygmunt Lasocki i ks. Ferdynand Machay9.

II Walny Zjazd delegatów odbyų siħ w Krakowie 28 i 29 maja 1939 r., a przewodni-
czyų mu b. rektor UJ, wówczas wiceprezes Polskiej Akademii UmiejħtnoƑci prof. Leon 
Marchlewski. Uczestnicy ocenili dziaųalnoƑđ zrzeszenia, wezwali inteligencjħ ludowČ do 
walki o poprawħ bytu wsi, przywrócenie opųacalnoƑci produkcji rolnej i podniesienie 
poziomu kultury rolnej, umoǏliwienie odpųywu nadmiaru siųy roboczej ze wsi do prze-
mysųu i handlu, zapewnienie ludnoƑci wiejskiej dostħpu do wiedzy i kultury, likwida-
cjħ analfabetyzmu, uwzglħdnienie w programach szkolnych historycznej roli chųopów 
w dziejach narodu polskiego. Zadeklarowali ponadto peųnČ gotowoƑđ pomszczenia 
ofi ar w obronie zagroǏonej niepodlegųoƑci Polski10.

8 J. Hampel, Ruch inteligencji ludowej – formy organizacyjne i dziaųalnoƑđ polityczna, [w:] Chųopi, na-
ród, kultura, t. 2: DziaųalnoƑđ polityczna ruchu ludowego, red. S. DČbrowski, Rzeszów 1996, s. 53.

9 S. Inglot, Powstanie i warunki…, s. 295–297; Spis wspóųpracowników, „WieƑ i Paŷstwo” 1938, nr 1; 
J. Hampel, Ruch…, s. 59.

10 Materiaųy Ǎródųowe…, t. 3: 1931–1939, red. J. Borkowski, J. Kowal, Warszawa 1966, s. 424–425.
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Powstanie ZIL i PW byųo wyrazem chħci ludzi wyksztaųconych, ale pochodzČcych 
ze wsi niesienia pomocy warstwie, z której siħ wywodzili, ale takǏe gotowoƑci sųuǏby 
paŷstwu polskiemu – przez odbudowħ wiħzi spoųecznych miħdzy chųopami a innymi 
warstwami spoųecznymi. DziaųalnoƑđ Zrzeszenia miaųa na celu poprawħ warunków ma-
terialnych i presƟ Ǐu spoųecznego ludnoƑci wiejskiej oraz okreƑlenie naleǏnego jej miej-
sca w paŷstwie.

Zwi�zek Pracy Ludowej Orka

Ludowcy po wybuchu II wojny Ƒwiatowej nie tylko nie przerwali dziaųalnoƑci politycz-
nej, ale przystosowali jČ do warunków konspiracji. Inteligenci róǏnych profesji skupieni 
w ZPL i PW angaǏowali siħ we wszystkich organizacjach tworzČcych ruch ludowy, po-
czČwszy od SL Roch przez Bataliony Chųopskie i Ludowy ZwiČzek Kobiet. Wchodzili 
w skųad gabinetów rzČdowych na emigracji, Delegatury RzČdu na Kraj, tworzyli struktu-
ry wojewódzkie i powiatowe polskiego paŷstwa podziemnego, redagowali róǏne tytuųy 
prasy konspiracyjnej, organizowali tajnČ oƑwiatħ.

_ciƑle wspóųpracujČc z Centralnym Kierownictwem Ruchu Ludowego przywódcy ZIL 
i PW, z Wincentym BryjČ na czele, utworzyli na poczČtku 1941 r. ZwiČzek Pracy Ludowej 
Orka, skupiajČcy gųównie inteligencjħ pochodzenia chųopskiego11.

W. Bryja, pochodzenia chųopskiego z powiatu nowotarskiego, byų absolwentem Wy-
dziaųu Prawa UJ i Akademii Handlowej w Krakowie. WczeƑniej dziaųaų w PSL Piast i SL. 
Wspóųorganizowaų ZIL i PW i peųnių funkcjħ sekretarza generalnego, a od maja 1938 r. 
wiceprezesa. Od stycznia 1938 r. byų redaktorem naczelnym organu prasowego „Za-
gon”, wspóųpracowaų z miesiħcznikiem „WieƑ i Paŷstwo”. Od paǍdziernika 1942 r. byų 
kierownikiem sekcji budǏetowo-fi nansowej w Delegaturze RzČdu na Kraj.

W gronie kierownictwa ZPL Orka wyróǏniaų siħ takǏe Wacųaw Wiktor Januszewski, 
wczeƑniej poseų PSL Wyzwolenie i senator SL. Pochodzių z rodziny inteligenckiej (pow. 
poddħbicki), absolwent Politechniki Lwowskiej, studiowaų nauki spoųeczno-polityczne 
na Sorbonie w ParyǏu, byų zastħpcČ dyrektora Departamentu Spraw Wewnħtrznych De-
legatury RzČdu na Kraj. W styczniu 1944 r. wiceprzewodniczČcym ZPL Orka zostaų Stefan 
Buczkowski.

Struktura organizacyjna ZPL Orka biegųa równolegle do SL ROCh. CaųoƑciČ dziaųaŷ 
kierowaų Tymczasowy Komitet Wykonawczy z siedzibČ w Warszawie, o stopieŷ niǏej 
funkcjonowaųy terenowe: komórka Wojewódzka, a jej podlegaųa terenowa komórka 
powiatowa. Skųadaųy siħ w zaleǏnoƑci od warunków, z 3 do 5 osób: przewodniczČcy, 
zastħpca i sekretarz. Komórki nie funkcjonowaųy na terenie gmin i wsi.

Pismami ZPL Orka byųy: „Prawda ZwyciħǏy” – miesiħcznik wydawany w Warszawie 
od czerwca 1944 r., „Orka” z podtytuųem „Prawda ZwyciħǏy”, redagowana przez S. Bucz-
kowskiego. W Krakowie ukazywaų siħ dwutygodnik na Maųopolskħ „Za Pųugiem”12.

11 K. Przybysz, Polska myƑl polityczna 1939–1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000, s. 27.
12 Sųownik biografi czny…, s. 54, 158.
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PoniewaǏ ZPL Orka skupių w swoich szeregach sporČ grupħ ludzi wyksztaųconych, 
przeto interesujČca jest myƑl polityczna formuųowana przez to Ƒrodowisko. Zostaųy one 
zamieszczone w deklaracji ideowo-programowej, ogųoszonej w Warszawie w kwietniu 
1942 r.:
– nie moǏe dojƑđ do powrotu stosunków przedwojennych – sanacji – do wųadzy,
– spoųecznČ podstawħ wųadzy w Polsce powojennej stanowiđ bħdzie „lud polski, chųop 

polski […], rzesze robotniczo-rzemieƑlnicze i pracownicze” – czyli ludzie pracy,
– wypųacone zostanie odszkodowanie za straty wyrzČdzone przez „okupacjħ nie-

mieckČ i sowieckČ”,
– Polska powojenna bħdzie obejmowaųa terytorium sprzed 1 wrzeƑnia 1939 r., po-

wiħkszone o Prusy Wschodnie, Gdaŷsk, „caųy _lČsk” i obszar leǏČcy na prawym brze-
gu Odry,

– nastČpi integracja z paŷstwami „wspólnoty ludów sųowiaŷskich”,
– powoųany zostanie specjalny trybunaų w celu osČdzenia tych, którzy naduǏywali 

wųadzy, gwaųcili praworzČdnoƑđ, nie przygotowali paŷstwa do obrony, uciekli za gra-
nicħ, „mimo Ǐe obowiČzek publiczny nakazywaų im pozostađ”,

– konstytucja kwietniowa z 1935 r. nie moǏe stanowiđ podstawy przyszųego ustroju 
paŷstwowego,

– wybory do Sejmu bħdČ przeprowadzone z wyeliminowaniem zasady proporcjonal-
noƑci po to, by wykluczyđ duǏČ liczbħ parƟ i, przechodzenie posųów do innych klu-
bów, moǏliwoƑđ przekupienia i szantaǏ polityczny,

– wyųoniony zostanie rzČd demokratyczny, a Izba uchwali wųasnČ konstytucjħ,
– administracja paŷstwowa winna oprzeđ siħ szerzej na samorzČdzie terytorialnym,
– sČdownictwo bħdzie niezaleǏne od wpųywów politycznych administracji,
– praca jest najwyǏszČ miarČ wartoƑci obywatela,
– wprowadzona zostanie gospodarka planowa, wyrugowanie kapitalistycznego wyzy-

sku, zapewnienie kaǏdemu obywatelowi pracy i godziwego zarobku,
– nastČpi pluralizm gospodarczy: bħdzie wųasnoƑđ prywatna, uspoųecznienie przed-

siħbiorstw kapitalistycznych i banków paŷstwowych, monopol w komunikacji i prze-
myƑle zbrojeniowym oraz leƑnictwie,

– nastČpi rozwój spóųdzielczoƑci,
– prowadzona bħdzie walka z kartelami i monopolami,
– reforma rolna obejmie parcelacjħ majČtków powyǏej 50 hektarów,
– dobra kultury bħdČ upowszechnione przez odpowiedni system oƑwiaty, nauka bħ-

dzie bezpųatna13.
MyƑl polityczna ZPL Orka opieraųa siħ na zasadach ideologii agrarystycznej i pozo-

stawaųa w zgodzie z liniČ ideowo-programowČ CKRL i SL ROCh. Stanowiųa ogólny zarys 
poglČdów na ustrój paŷstwowy przyszųej powojennej Polski. Ideaųem byųa Polska Lu-
dowa – paŷstwo demokratyczne, silne, realizujČce zasady sprawiedliwoƑci spoųecznej 
i prowadzČce politykħ pokojowČ na arenie miħdzynarodowej.

13 Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, wstħp, wybór i oprac. K. Przybysz, 
Warszawa 1992, s. 96–102.
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Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

W okresie PRL inteligencja ludowa nie miaųa wųasnej organizacji14. W latach stalinizacji, 
upodobniania Polski do ZSRR (do 1956 r.) przewidywano, Ǐe ZSL ulegnie procesowi „ob-
umierania”. Dopiero w latach „odwilǏy” popaǍdziernikowej 1956 r. pojawiųa siħ nadzie-
ja sygnalizujČca zmiany na korzyƑđ. W niektórych miastach – zwųaszcza akademickich 
– zaczħųy funkcjonowađ miejskie komitety organizujČce inteligencjħ w róǏnego rodzaju 
koųach Ƒrodowiskowych. W Lublinie, np. dziaųaųy koųa ZSL przy Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej (pracownicy paŷstwowi) róǏnych pionach spóųdzielczoƑci (Wojewódzki 
ZwiČzek Gminnych Spóųdzielni, Bank Spóųdzielczy, Wojewódzka Spóųdzielnia Transpor-
tu Wiejskiego), na wyǏszych uczelniach (Uniwersytet Marii Curie-Skųodowskiej, WyǏsza 
Szkoųa Rolnicza, Akademia Medyczna), koųo prawników (adwokaci, sħdziowie, proku-
ratorzy, radcy prawni), oƑwiatowców (nauczyciele), pracowników kultury (Wojewódzki 
Dom Kultury, muzea, biblioteki), dziennikarzy i inne15.

OǏywieniu aktywnoƑci inteligencji ludowej sprzyjaųa polityka wųadz naczelnych, któ-
re np. uruchomiųy wydawanie miesiħcznika o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym 
„WieƑ Wspóųczesna” (pierwszy numer 1 marca 1957 r.), utworzyųy „Roczniki Dziejów 
Ruchu Ludowego” (pierwszy numer 25 lutego 1950 r.), Zakųad Historii Ruchu Ludowe-
go (w styczniu 1960 r.). Redakcje i Zakųad gromadziųy spore grono inteligencji ludowej, 
która wyniki pracy twórczej mogųa publikowađ dziħki aktywnej ǏyczliwoƑci Ludowej 
Spóųdzielni Wydawniczej. JednoczeƑnie wųadze centralne PZPR w 1968 r. kierowaųy do 
komitetów wojewódzkich dyrektywy, by np. dziaųanie ludowców w Ƒrodowisku akade-
mickim ograniczađ do wyǏszych szkóų rolniczych i wyǏszych szkóų pedagogicznych.

Drugi okres oǏywienia dziaųalnoƑci inteligencji ludowej przypadų na lata 80. – po wy-
buchu ruchu solidarnoƑciowego. Tendencje reformatorskie zmierzajČce do uzyskania 
suwerennoƑci ruchu ludowego sprawiųy, Ǐe w oƑrodkach miejskich tworzyųy siħ kluby 
myƑli politycznej. Inteligencja ludowa spontanicznie wyųaniaųa róǏnego rodzaju zespoųy 
pracujČce nad projektami deklaracji ideowej, programu politycznego i nowego statutu. 
Wrócono do zaųoǏeŷ ideologii agrarystycznej, akceptujČc potrzebħ przystosowania jej 
do wymogów koŷca XX w., ale w zgodzie z myƑlČ politycznČ programu PSL z 1946 r.16

Inteligencja ludowa wielokrotnie udowodniųa, Ǐe dziaųa na rzecz zintegrowanego 
ruchu ludowego i gdy po obradach OkrČgųego Stoųu (luty–kwiecieŷ 1989 r.) Polska wró-

14 J. Jachymek, O inteligencji w ruchu ludowym. RozwaǏania ogólne, [w:] Krħgu historii i politologii. 
Ksiħga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisųawowi DČbrowskiemu, Wrocųaw 2002, s. 180.

15 Idem, O inteligencji i dziaųaniu ZSL w duǏym mieƑcie. Na przykųadzie Lublina, „WieƑ Wspóųczesna” 
1972, nr 5, s. 18–25.

16 Idem, Chųopska suwerennoƑđ. Refl eksje nad projektem deklaracji ideowej ZSL, „Tygodnik Kulturalny” 
1981, nr 37, s. 4; idem, Byđ parƟ Č – nie chodzi o formalne kryteria, „Dziennik Ludowy” 1981, nr 235, 
s. 3; idem, System koalicyjny wymaga zmian. Chųopi mogČ i powinni mieđ wiħkszy wkųad w kierowa-
nie paŷstwami, „Dziennik Ludowy” 1988, nr 207, s. 3; idem, W zwiČzku z programem politycznym, 
„Dziennik Ludowy” 1989, nr 195, s. 3; idem, Przebudowa i walka o nazwħ polskČ. Deklaracja ideowa 
ruchu ludowego. Projekt, „Dziennik Ludowy” 1989, nr 200, s. 3, 5, 7; S. DČbrowski, Przeųomowa 
dekada. Walka o odrodzenie i zjednoczenie ruchu ludowego 1980–1990, „Roczniki Dziejów Ruchu 
Ludowego” 1992, nr 27, s. 45–60.
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ciųa do rodziny paŷstw suwerennych i demokratycznych, ludowcy takǏe okreƑlili siħ jako 
parƟ a suwerenna. Dlatego na Kongresie 5 maja 1990 r. przyjħli nazwħ Polskie Stronni-
ctwo Ludowe – gdy poųČczyųy siħ PSL Odrodzenie i PSL Wilanowskie. Ruch ludowy za-
mierzali jednak opanowađ nowi, posolidarnoƑciowi, zwyciħzcy, czego wyrazem staų siħ 
wybór na prezesa NKW PSL Romana Bartoszcze. Pod znakiem zapytania stanħųa wiħc 
samodzielnoƑđ ruchu ludowego – tej wartoƑci, która byųa jego siųČ w przeszųoƑci.

JuǏ u poczČtków odrodzenia ruchu groziųa mu likwidacja, podporzČdkowanie nowej 
sile przewodniej, nowemu starszemu bratu: zamiast PZPR – NSZZ SolidarnoƑđ. Gdy sa-
modzielnoƑđ PSL staųa pod znakiem zapytania, gorČcy zwolennik niezaleǏnoƑci ruchu 
ludowego prof. Józef Ryszard Szafl ik z Uniwersytetu Warszawskiego, uczeŷ prof. Sta-
nisųawa Szczotki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, niejednokrotnie po-
stulowaų potrzebħ tworzenia nie nowej parƟ i, ale stowarzyszenia wyǏszej uǏytecznoƑci 
– nawiČzujČcego do ZIL i PW oraz ZPL Orka, które gromadziųoby inteligencjħ ludowČ 
w ramach szeroko rozumianego ruchu ludowego. Prof. Szafl ik byų teǏ pomysųodawcČ 
nowej organizacji: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, które nawiČzujČc do ide-
aųów swych poprzedniczek, przystosowaųoby kierunki dziaųania do wymogów wspóų-
czesnych.

Zebranie zaųoǏycielskie LTNK odbyųo siħ 7 stycznia 1992 r. z udziaųem 33 czųonków, 
którzy upowaǏnili komitet zaųoǏycielski (prof. dr hab. J. R. Szafl ik, dr Ryszard Miazek, dr 
Eugeniusz Pawlica i mecenas Marian Piųkowski) do sČdowej rejestracji Towarzystwa. Pi-
semne zgųoszenie rejestracji 24 lutego 1992 r. rozpatrzyų SČd Wojewódzki w Warszawie 
i 8 kwietnia wpisaų do rejestru stowarzyszeŷ.

Terenem dziaųania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibČ wųadz 
Warszawa. _rodowiska polonijne mogČ tworzyđ koųa lub oddziaųy w krajach zamieszka-
nia za zgodČ wųadz naczelnych. Wųadze naczelne stanowiČ: Walne Zgromadzenie, Za-
rzČd Gųówny (30 osób), Komisja Rewizyjna i SČd KoleǏeŷski (po 5 osób). W strukturze 
organizacyjnej stopnia terenowego sČ oddziaųy regionalne i koųa: Biaųa Podlaska, Czħ-
stochowa, Gdaŷsk, Grójec, Kielce, Kraków, Krasnystaw, Lublin, Bowicz, Radom, Siedl-
ce, Sųupsk, Toruŷ, Warszawa I, Warszawa II, ZamoƑđ. Ponadto w ramach LTNK dziaųaųy 
lub dziaųajČ z róǏnym natħǏeniem: Klub Twórców Ekorozwoju, Klub dyskusyjny „Ponad 
podziaųami” oraz Ludowy OƑrodek Badania Opinii. Staraniem Prezydium ZG LTNK, na 
podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z 15 czerwca 1994 r., zostaųa tak-
Ǐe utworzona Wszechnica _wiħtokrzyska w Kielcach, wpisana do rejestru niepaŷstwo-
wych szkóų wyǏszych. Prezydium ZG desygnowaųo prof. dr hab. Mieczysųawa Adamczyka 
na stanowisko rektora, który nie tylko zorganizowaų tħ uczelniħ, ale rozbudowaų bazħ 
materialnČ i z duǏym powodzeniem kieruje do dzisiaj17.

DziaųalnoƑci LTNK przyƑwiecajČ nastħpujČce cele:
1. organizowanie Ƒrodowisk naukowych, twórczych i inteligenckich w kraju i za gra-

nicČ,
2. tworzenie intelektualnego zaplecza dla ruchów i organizacji Ǐycia paŷstwowego 

w oparciu o ideaųy sprawiedliwoƑci spoųecznej,

17 Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. 1992–2004, red. A. Koųodziejczyk, Warszawa 2004, 
s. 5–11.
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3. oddziaųywanie w duchu poszanowania godnoƑci ludzkiej niezaleǏnie od statusu ma-
jČtkowego, stosunku do religii i posiadanego wyksztaųcenia,

4. prowadzenie badaŷ dotyczČcych ekorozwoju i dziaųalnoƑci edukacyjnej we wszyst-
kich typach ksztaųcenia,

5. umacnianie wiħzi Ƒrodowisk inteligenckich ze spoųecznoƑciami lokalnymi,
6. mecenat wobec mųodzieǏy wiejskiej i maųomiasteczkowej w osiČganiu celów eduka-

cyjnych, pomoc mųodym naukowcom, a takǏe absolwentom szkóų w podejmowaniu 
pracy,

7. poparcie twórczoƑci naukowej, literackiej i artystycznej zwiČzanej z kulturČ ludowČ,
8. nawiČzywanie kontaktów ze Ƒrodowiskami polonijnymi,
9. reprezentowanie interesów Towarzystwa wobec innych organizacji oraz organów 

administracji paŷstwowej i samorzČdowej.
WizytówkČ dziaųalnoƑci LTNK, obok Wszechnicy _wiħtokrzyskiej w Kielcach, jest or-

ganizacja czterech Kongresów Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. Pierwszy odbyų siħ 
w Rzeszowie w dniach 1–3 czerwca 1995 r. w 100-letniČ rocznicħ zorganizowanego ru-
chu ludowego – z pomocČ Zakųadu Historii Ruchu Ludowego i Instytutu Historii WSP. 
Plonem byųo podsumowanie dotychczasowego stanu badaŷ w piħciotomowym wy-
dawnictwie pod ogólnym tytuųem – Chųopi – naród – kultura18. 

Drugi kongres odbyų siħ w Lublinie 8–10 wrzeƑnia 2000 r. – zorganizowany wspólnie 
z ZHRL i Wydziaųem Politologii UMCS pod hasųem „Dzieje i przyszųoƑđ polskiego ruchu 
ludowego”. Wypracowaų podstawowe zaųoǏenie ideologii ruchu ludowego – ekohuma-
nizm, a jego dorobek naukowy zostaų opublikowany w trzech tomach19.

Trzeci kongres odbyų siħ w Puųtusku 4–6 wrzeƑnia 2006 r. w Akademii Humanistycz-
nej im. Aleksandra Gieysztora. Gųównym tematem obrad byųy dzieje parƟ i i stronnictw 
chųopskich w Europie od koŷca XIX w. po czasy wspóųczesne. Materiaųy zostaųy opub-
likowane w dwutomowym wydawnictwie i zapewne stanČ siħ inspiracjČ do nowych 
badaŷ, zwųaszcza w krajach Europy _rodkowo-Wschodniej20.

Czwarty kongres odbyų siħ w Warszawie 1-3 wrzeƑnia 2010 r., zorganizowany przez 
LTNK, Wydziaų Nauk Humanistycznych Szkoųy Gųównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Zakųad Historii Ruchu Lu-
dowego na temat „Chųopi w sųuǏbie ojczyzny. W 115. rocznicħ powstania politycznego 
ruchu ludowego w Polsce”. 

Wymianħ myƑli naukowej realizujČ oddziaųy zwųaszcza w oƑrodkach akademickich: 
w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Kielcach czy Siedlcach – przez organizowanie sym-

18 Chųopi – naród – kultura, t. 1: MyƑl polityczna ruchu ludowego, red. J. Jachymek, K. Z. Sowa, 
M. _liwa, Rzeszów 1996; t. 2: DziaųalnoƑđ polityczna ruchu ludowego, red. S. DČbrowski, Rzeszów 1996; 
t. 3: Oblicze duchowe, red. C. Kųak, Rzeszów 1997; t. 4: Kultura i oƑwiata wsi, red. A. Meissner, Rze-
szów 1996; t. 5: Chųopi a paŷstwo, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1997.

19 Dzieje i przyszųoƑđ polskiego ruchu ludowego, t. 1: Od zaborów do okupacji (1895–1989), red. 
A. Koųodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002; t. 2: Polska Ludowa (1944/45–1989), red. W. Paruch, 
S. J. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002; t. 3: Przebudowa i przyszųoƑđ, red. K. BaƑcik, J. Zalewa, 
Warszawa 2002.

20 Dzieje parƟ i i stronnictw chųopskich w Europie, t. 1: Narodziny i rozwój, red. J. R. Szafl ik, J. Gmitruk, 
A. Koseski, K. Bukowski, R. Turkowski, Puųtusk–Warszawa 2007; t. 2: W podziemnej Europie, red. J. R. 
Szafl ik et al., Puųtusk–Warszawa 2007.
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pozjów i konferencji naukowych, publikacjħ wydawnictw ksiČǏkowych, pism regional-
nych itp.

GodnoƑciČ czųonków honorowych LTNK zostali wyróǏnieni: gen. dyw. Franciszek Ka-
miŷski – b. komendant gųówny Batalionów Chųopskich, prof. dr hab. Helena Brodow-
ska-Kubicz z Uniwersytetu Bódzkiego, prof. dr hab. Eugenia Podgórska z Uniwersytetu 
Bódzkiego, prof. dr hab. Eugeniusz Garbacik z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, inǏ. 
Wojciech WoǍniak – dziaųacz ruchu ludowego z Lublina, mecenas Marian Piųkowski 
– czųonek zaųoǏyciel LTNK z Warszawy, prof. dr hab. Jerzy M. Cygan OFMCap. z Biaųej 
Podlaskiej, Leon Janczak – b. prezes Ludowej Spóųdzielni Wydawniczej oraz Julian Ka-
walec – prozaik, poeta, publicysta z Krakowa21.

Podsumowanie

W Galicji, pod koniec XIX w., pod zaborem austriackim powstaųy pierwsze ugrupowa-
nia polityczne ruchu ludowego. Panowaų tu bowiem najwiħkszy zakres swobód oby-
watelskich w porównaniu z zaborami rosyjskim i pruskim, funkcjonowaųy dwie wielkie 
metropolie polskiego Ǐycia intelektualnego: Kraków i Lwów, z uniwersytetami i innymi 
szkoųami wyǏszymi.

To wųaƑnie ze Ƒrodowiska krakowskiego wyszųa inicjatywa – jeszcze przed wybuchem 
I wojny Ƒwiatowej – ujħcia w karby organizacyjne aktywnoƑci inteligencji wspierajČcej 
polski ruch ludowy. Jej ojcem chrzestnym byų prof. F. Bujak, on teǏ doprowadzių pod 
koniec miħdzywojnia do powstania ZIL i PW.

Z ruchem ludowym byli zwiČzani wybitni uczeni profesorowie: Julian Nowak – rektor 
UJ (1921–1922, specjalista medycyny weterynaryjnej, premier rzČdu 31 lipca–14 grud-
nia 1922), Leon Paweų Marchlewski – chemik, rektor UJ (1926–1928), prof. Stanisųaw 
Kot – kierownik Katedry Historii Kultury Polskiej UJ, prof. Kazimierz Bartel – matema-
tyk z Politechniki Lwowskiej, minister i wielokrotny premier, prof. Stanisųaw Kalinowski 
– fi zyk, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej (1919–1924), inicjator budowy pierwszego 
w Polsce Obserwatorium Geofi zycznego w _widrze k. Warszawy, czy prof. Jan Piekaųkie-
wicz – ekonomista, statystyk ze Szkoųy Nauk Politycznych w Warszawie, delegat RzČdu 
na Kraj (1942–1943).

To niektóre tylko z galerii nazwisk wybitnych uczonych, inteligentów róǏnych za-
wodów, którzy towarzyszyli ruchowi ludowemu w 115-letniej dziaųalnoƑci. Wspierali 
przywódców ruchu ludowego swojČ wiedzČ, potrzebnČ zarówno przy formuųowaniu 
programów politycznych, jak i sprawowaniu wųadzy.

Inteligenci nie tylko chųopskiego pochodzenia, ale i wywodzČcy siħ z innych warstw 
spoųecznych wspierali ludowców dlatego, Ǐe byų to rdzennie polski ruch polityczny, cen-
trowy, sųuǏČcy demokracji i spoųecznemu wyzwoleniu wsi. Inteligencja ludowa podzieli-
ųa losy caųego ruchu, gdy Ojczyzna byųa w niewoli w czasie II wojny Ƒwiatowej – na czele 
ZPL Orka stanČų wywodzČcy siħ z Podhala mec. W. Bryja. Po II wojnie i obecnie inteligen-
cja, przede wszystkim Krakowa, odgrywa znaczČcČ rolħ w ruchu ludowym.

21 Ludowe Towarzystwo…, s. 25.
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Z duǏČ dozČ prawdopodobieŷstwa moǏna przewidywađ, Ǐe rola inteligencji w ru-
chu ludowym bħdzie rosųa. Rozwój cywilizacji sprawia, Ǐe maleje skala zatrudnienia 
w przemyƑle i rolnictwie, a roƑnie w szeroko rozumianej sferze usųug, do których nale-
ǏČ wszystkie zawody skupiajČce inteligencjħ. Demokratyczny, reformatorski i centrowy 
charakter ruchu ludowego, ale takǏe umiųowanie takich wartoƑci, jak: gųħboki patrio-
tyzm, tolerancja dla odmiennych poglČdów, chħđ niesienia pomocy potrzebujČcym, 
rzetelny stosunek do pracy, pragnienie ksztaųcenia, wraǏliwoƑđ na zųo i krzywdħ, posza-
nowanie zasad moralnych w stosunkach prywatnych, publicznych i miħdzynarodowych 
– bħdČ zyskiwaųy zwolenników w róǏnych krħgach inteligencji.
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Mariana Koniecznego droga w ywiat rze|by. 
Szkic biograficzny1

Prolegomena

Miasto takie jak Kraków, to coƑ wiħcej niǏ tylko trwajČca w czasie zabudowa pewnej 
przestrzeni, to przestrzeŷ i tysiČce jej uǏytkowników.

Antyczna maksyma Publiusa Ovidiusa Naso powiada Factum obiit, monumenta ma-
nent („Czyn mija, pomniki pozostajČ”). Zapewne tak, ale czy moǏna wųaƑciwie odczytađ 
rzeczywisty sens i styl pomników, jeƑli nie zna siħ procesów, które uformowaųy ich twór-
cħ? JeƑli nieznany jest jego system wartoƑci, wraǏliwoƑđ na codziennoƑđ otaczajČcych 
go Ƒrodowisk spoųecznych, gotowoƑđ przenoszenia w rzeczywistoƑđ symbolicznČ swo-
jej i ich pamiħci historycznej, poczucia toǏsamoƑci (nie tylko zbiorowej, lecz równieǏ 
wųasnej), emocji towarzyszČcych rozwiČzywaniu problemów hic et nunc, czy wreszcie, 
jego chħđ zmieniania Ƒwiata? �ycie i twórczoƑđ Mariana Koniecznego dowodzi, Ǐe bio-
grafi a twórcy nie tylko moǏe byđ, ale w istocie jest kluczem niezbħdnym do odczytania 
jego dzieų.

Oto trzy wČtki stale obecne w twórczoƑci Mariana Koniecznego i zwiČzane z nimi 
pytania. WČtek pierwszy: wyraziƑcie widoczny we wczesnych rzeǍbach Koniecznego mit 
Dedala i Ikara to tylko Ƒlad Bruegelowskiego Upadku Ikara, czy moǏe takǏe mųodzieŷczej 
wyobraǍni rozbudzonej przez gimnazjalnego nauczyciela ųaciny? Jakim mistrzem byų ten 

1 Szkic ten powstaų po kwerendach archiwalnych oraz wielogodzinnych rozmowach z Marianem Ko-
niecznym, jego rodzinČ i przyjacióųmi. Autorowi szkicu znane byųo takǏe studium Wųadysųawa Loranca, 
Marian Konieczny (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967) i maszynopis, w jħzyku rosyjskim, Ludmi-
ųy Urazowej ˁ ̡̨̱̣̪̯̬̽ ʿ ̨̛̣̹̽. ̋ ̛̬̦̌̌ ʁ ̸̨̦̖̦̼̜ (przygotowany do publikacji w Wydawnictwie 
„ˀ̨̭̪̖̦” w Moskwie). Ponadto w toku analizy biografi i mistrza i jego dzieųa wykorzystane zostaųy 
informacje zawarte w artykuųach, katalogach i ksiČǏkach wymienionych w przypisach oraz ponadto: 
LiƩ eris et ArƟ bus Cracoviae, oprac. J. Broniek, Kraków 2008; G. Durand, WyobraǍnia symboliczna, 
tųum. C. Rowiŷski, Warszawa 1986; W. Grabski, MyƑli o Rzeczypospolitej. Wybór myƑli politycznych 
i spoųecznych, Kraków 1988; M. Sarnik-Konieczna, Wystrój artystyczny wnħtrza ƑwiČtyni w Charųupi 
Maųej; eadem, Wspomnienie o ks. Wųadysųawie Sarniku, „Na Sieradzkich Szlakach” 2007, nr 2–3, 
s. 42–47, 55–57; ks. W. Sarna, Opis powiatu kroƑnieŷskiego pod wzglħdem geografi czno-historycz-
nym, PrzemyƑl 1898; S. Weiss, N. Epstein, Okna tħsknoty – okna nadziei, Katowice 2007.



Hieronim Kubiak

400

ųacinnik, skoro jego uczeŷ do dziƑ pamiħta wers z Owidiuszowskiego poematu Omnia 
possideat, non possidet area Minos („Posiadaų wszystko, ale nie rzČdzių powietrzem”)? 
Dalej, wČtek drugi z poczČtku lat szeƑđdziesiČtych. Macierzyŷstwo – jak je dziƑ sam opi-
suje – „dwie zųČczone dųonie pielħgnujČce, ale i karzČce” – to tylko wpųyw tradycji ka-
tolickiej, w której zostaų wychowany czy moǏe przede wszystkim szczególnie przeǏyty 
stosunek do wųasnej matki? A moǏe jeszcze coƑ innego – trwaųy Ƒlad udziaųu w pracowni 
Xawerego Dunikowskiego i percepcji jego Macierzyŷstwa, Tchnienia, Kobiet brzemien-
nych? MoǏe wreszcie, reminiscencje poszukiwaŷ Augusta Rodina, których Ƒlad pomógų 
mu odnaleǍđ Dunikowski?

I wČtek trzeci, z drugiej poųowy lat siedemdziesiČtych. Czy „taniec Ǐycia” to tylko 
ulotna reminiscencja pracy Koniecznego nad scenografi Č do Jarosųawa Iwaszkiewicza 
Matki Joanny od Anioųów, wystawionej w 1977 r. w krakowskiej Bagateli przez Leo-
polda Rene Nowaka, czy moǏe ów dance vitale to próba refl eksji nad przeǏytymi laty? 
UporzČdkowania kumulujČcego siħ wraz z upųywem lat egzystencjalnego doƑwiadcze-
nia tak, by wynikajČce z niego imperatywy staųy siħ podstawČ force vitale, tej szcze-
gólnej woli tworzenia – przez rzeǍbħ monumentalnČ – trwaųych znaków ųČczČcych 
w wyobraǍni symbolicznej wspóųczesnych przeszųoƑđ z problemami, które przychodzi 
im rozwiČzywađ tu i teraz?

Co wiħcej, biografi a Mariana Koniecznego skųania do konkluzji, Ǐe zawarte sČ 
w niej nie tylko zdarzenia i uwarunkowania indywidualizujČce, lecz takǏe dzieje, jak 
napisaų przed ponad póųwieczem Stanisųaw Pigoŷ, „wrastania synów chųopskich w in-
teligencjħ”2. We wųasnej drodze odnajduje on doƑwiadczenie wųaƑciwe dla kolejnych 
pokoleŷ chųopskich synów, wħdrujČcych z poųudniowej Maųopolski do uniwersyteckich 
audytoriów. W Zamkniħciu tymczasowym swej autobiografi i Pigoŷ tak napisaų o tym 
doƑwiadczeniu:

_cieǏkħ tħ nie sam jeden przebyųem. Przede mnČ i za mnČ wspinaųy siħ po niej i wspinađ 
bħdČ tysiČce wyrostków, których los w takim jak mnie umieƑcių poųoǏeniu socjalnym. Moja 
ƑcieǏka ani byųa lepsza, ani gorsza od tych tysiħcy3.

Stanisųaw Pigoŷ, jeden z najwybitniejszych historyków polskiej literatury, szedų 
z Komborni (okolice Krosna), przez jasielskie liceum do studiów fi lologicznych na Uni-
wersytecie Jagielloŷskim. Inni na tym szlaku to m.in. Franciszek Bujak, historyk i etno-
log, profesor trzech uniwersytetów (Jagielloŷskiego, Lwowskiego oraz Warszawskiego), 
a w 1920 r. minister rolnictwa i dóbr paŷstwowych w rzČdzie Wųadysųawa Grabskiego. 
Ten twórca szkoųy badaŷ nad kulturČ, dziejami spoųecznymi i gospodarczymi polskiej 
wsi rozpoczČų do Stanisųawa Pigonia „podobnČ drogČ rozwoju duchowego” w Maszkie-
nicach (koųo Brzeska)4.

Ze wsi na Podgórzu Karpackim – Rakszawy (pod Baŷcutem) przez Baszniħ DolnČ (oko-
lice Lubaczowa) – za ocean wiódų szlak Stefana Mierzwy, z którego wyobraǍni i uporu 
zrodziųa siħ w Nowym Jorku Fundacja KoƑciuszkowska. W trakcie II sesji plenarnej Spot-
kaŷ Uczonych Polskiego Pochodzenia, Eugeniusz Kusielewicz, nastħpca Mierzwy na sta-

2 S. Pigoŷ, Z Komborni w Ƒwiat. Wspomnienia mųodoƑci, wyd. 3, rozszerzone, Kraków 1947, s. 276.
3 Ibidem, s. 275–276.
4 F. Bujak, Przedmowa, [w:] S. Pigoŷ, Z Komborni w Ƒwiat, Kraków 1947, s. V.
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nowisku prezesa FK, powiedziaų o nim tak: „przyjechaų do Ameryki jako prosty chųopak 
wiejski, a […] dziħki herkulesowym wysiųkom awansowaų do profesury uniwersyteckiej 
w ciČgu jedenastu lat”5. SwojČ amerykaŷskČ odysejħ – przez Harvard do Drake Univers-
ity – musiaų rozpoczČđ od zmiany pisowni nazwiska, bo któǏ z Amerykanów potrafi ų (nie 
tylko sto lat temu!) przeczytađ i wymówiđ poprawnie Mierzwa? Stefana Mierzwħ, syna 
Pawųa i Zofi i, zastČpių wiħc najpierw Stefan Meyerzwa, a póǍniej Stephen P. Mizwa oraz 
akronimy stopni zdobytych w amerykaŷskich uczelniach (A.M. i LLD)6. I tak juǏ zostaųo. 
Warto w tym miejscu dodađ, Ǐe w zbiorowoƑciach amerykaŷskich imigrantów zmiana 
nazwiska nie naleǏaųa do rzadkoƑci, a dokonywano jej nie tylko z przyczyn fonetycznych. 
Robert K. Merton, jeden z najwybitniejszych socjologów amerykaŷskich XX w., imigrant 
w drugim pokoleniu, w okresie dzieciŷstwa i wczesnej mųodoƑci nazywaų siħ tak jak 
jego ojciec, po prostu Szkolnik (w transkrypcji angielskiej: Schkolnick). PóǍniej Robert 
K. Merlin i wreszcie Robert K. Merton7.

Z tamtych stron, wsi, miast i maųych miasteczek, w tym sztetli (w których, zwųaszcza 
w województwach tarnopolskim i stanisųawowskim, ludnoƑđ Ǐydowska stanowiųa nie-
rzadko 90% ogóųu mieszkaŷców) rozrzuconych na poųudniowo-wschodnich ziemiach 
i kresach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej pochodzili równieǏ wybitni mħǏowie sta-
nu oraz politycy z pierwszych stron gazet, znani nie tylko w Polsce, lecz i poza PolskČ. 
WƑród pierwszych znajdowaų siħ m.in. Wincenty Witos, wspóųtwórca i nastħpnie przy-
wódca PSL „Piast” oraz wspóųzaųoǏyciel Centrolewu, a w latach 1920–1921, 1923 i 1926 
trzykrotnie premier rzČdu II RP. Urodzių siħ w powiecie tarnowskim w przysióųku Dwud-
niaki, stanowiČcym czħƑđ wsi Wierzchosųawice, w rodzinie gospodarujČcej na dwu mor-
gach. WƑród drugich – „przynajmniej szeƑciu premierów izraelskiego rzČdu”8 i nobliƑci: 
Samuel Angon i Isaac Bashevis Singer.

Niezwykųe, a moǏe nawet magiczne byųy te ziemie. Generowaųa ten stan przede 
wszystkim ich naturalna wielokulturowoƑđ. Mówiono tu co najmniej trzema jħzykami 
i wyznawano odmienne religie. Odmiennie, wedųug rytmu swoistego dla kaǏdej z za-
mieszkujČcych tam wspólnot kulturowych, przebiegaų rok obrzħdowy. Odmienne impe-
ratywy rodziųa takǏe pamiħđ historyczna. Nie wystarczyųo byđ innym, ot tak po prostu, 
z urodzenia. Trzeba byųo jeszcze wiedzieđ dlaczego, obserwowađ zachowania innych 
i konfrontowađ je z wųasnymi. Tu toǏsamoƑđ, i ta indywidualna i ta wspólnotowa, byųa 
nie tylko dziedziczona, lecz równieǏ stwarzana ciČgle od nowa przez doƑwiadczenie 
osobiste, co zapewne pobudzaųo nie tylko impulsy trwania, lecz takǏe poznawania – sie-
bie i innych. To prawdopodobnie dlatego Polska przypominaųa Józefowi Piųsudskiemu 
obwarzanek. „Kresy urodzajne, centrum – nic”9.

5 E. Kusielewicz, Miħdzynarodowa wspóųpraca naukowa. Stan obecny i moǏliwoƑci rozwojowe, [w:] 
Spotkanie uczonych polskiego pochodzenia, red. H. Kubiak, Kraków–Warszawa 1974, s. 133–134.

6 S. P. Mizwa, The Story of The KoƑciuszko FoundaƟ on. How It Came About, New York 1972, s. 7.
7 R. K. Merton, A Life of Learning, New York 1994.
8 Ben Gurion, Menachem Begin, Icchak Szamir, Lewi Eszkol, Szymon Peres i Mosze Szaret – czterech 

z nich urodziųo siħ w Polsce, a dwóch miaųo rodziców pochodzČcych z Polski; por. S. Weiss, Miħdzy 
narodami, Poznaŷ 2008, s. 87.

9 H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate sųowa. Wielki sųownik cytatów polskich i obcych, Kraków 
2007, s. 225.
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DzieciÍstwo i m�odoyÂ

Z Marianem Koniecznym byųo podobnie jak ze Stanisųawem Pigoniem, tyle Ǐe miejsce 
Komborni zajČų Jasionów. Nie bez wpųywu na póǍniejszy bieg wypadków byųa równieǏ 
postađ Wawrzusia z Historii Ǐóųtej ciǏemki Antoniny Domaŷskiej. „Wawrzek szedų do 
Porħby, a zaszedų do Krakowa”, by tu, w pracowni Wita Stwosza na Poselskiej, rzeǍbiđ 
w lipowym drzewie…

Urodzony 13 stycznia 1930 r. Marian Konieczny z Jasionowa szedų w Ƒwiat przez 
Kraków. Etymologia nazwisk polskich, w tym potwierdzona przez Jana Stanisųawa By-
stronia, przekonuje, Ǐe Konieczny to syn tego z koŷca wsi. Koŷcowy. Jeszcze inaczej: to 
Marian z Koŷca.

W rodzinie Stanisųawa i Stefanii Koniecznych przyszųo na Ƒwiat oƑmioro dzieci. Dwo-
je z nich zmarųo. Najstarszy byų brat, póǍniej dwie siostry i Marian. Po nim jeszcze jedna 
siostra i dwu braci. W dzieciŷstwie Marian chorowaų na zapalenie pųuc. Powrót do zdro-
wia wymodliųa mu matka, wspierana przez ojca biegųego w praktykach ludowej medy-
cyny. Wedųug miejscowych zwyczajów, zalecane byųy zwųaszcza skropione spirytusem 
okųady z roztartego czosnku…

W Jasionowie

Jasionów to Ziemia Sanocka, rzeczywiste pogranicze kultur, gųównie polskiej, ruskiej 
i Ǐydowskiej. Przekonuje o tym skųad etniczny zamieszkujČcej tam ludnoƑci. Do 1772 r. 
stolicČ kulturowČ, gospodarczČ i administracyjnČ tej ziemi byų Sanok, miasto w ówczes-
nym województwie ruskim. W czasach II Rzeczypospolitej miasto i powiat znalazųy siħ 
w granicach województwa lwowskiego. Wedųug spisu powszechnego z 1921 r., Polacy 
stanowili w tym województwie 56,6%, Rusini 35,9%, a �ydzi 7%. W samym powiecie sa-
nockim udziaų ludnoƑci polskiej byų o trzy punkty procentowe mniejszy i wynosių 53,5%. 
W dwu wiħkszych miastach Ziemi Sanockiej, Brzozowie i Rymanowie, skųad etniczny 
wyglČdaų jeszcze inaczej. O ile w pierwszym z nich 70% mieszkaŷców uwaǏaųo siħ za 
Polaków, o tyle w drugim byųo zdecydowanie inaczej: liczba Polaków równaųa siħ licz-
bie polskich �ydów. Znamienne dla tamtejszych stosunków ludnoƑciowych byųo jednak 
i to, Ǐe juǏ w sČsiednim powiecie kroƑnieŷskim dominowali Polacy, stanowiČcy 82% 
ogóųu mieszkaŷców. Aby obraz tamtych stron byų peųny, naleǏy jeszcze dodađ, Ǐe skųad 
etniczny mieszkaŷców miast i miasteczek oraz wsi zdecydowanie siħ róǏnių. Podczas gdy 
w miastach zamieszkiwali zarówno Polacy, jak i �ydzi, to w miasteczkach (zwųaszcza tych 
rozrzuconych po kresach poųudniowo-wschodnich) dominowali tylko �ydzi. Inaczej na-
tomiast wyglČdaų klimat kulturowy (jħzykowy, religijny, obrzħdowy) wsi. Byų albo polski, 
albo ruski. W tych stronach na pytanie „Kiedy to byųo?” odpowiadaųo siħ, stosownie do 
pory roku, równie dobrze „przed WielkanocČ”, jak i „przed kuczkami”, albo „po ruskich 
Trzech Królach” czy „po sylwestrze prawosųawnym”.

Ojciec Mariana, Stanisųaw Konieczny, pochodzių z Jasionowa. Postrzegaų Ƒwiat z per-
spektywy polskiego chųopa, co nie znaczy jednak, Ǐe nie wychylaų gųowy poza granice 
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rodzinnej wsi. Przeciwnie, widziaų i rozumiaų wiħcej, chođ edukacjħ zakoŷczyų po 4. kla-
sie miejscowej szkoųy. Tak jak Witos. I tak jak on, zostaų w latach trzydziestych wójtem. 
Po wybuchu I wojny Ƒwiatowej sųuǏyų w austriackiej armii jako „strzelec konny spieszo-
ny, bo koni nie starczyųo dla wszystkich”. Wkrótce dostaų siħ do niewoli i przez kilka lat 
pracowaų jako robotnik rolny w guberni chersoŷskiej nad Morzem Czarnym.

Tradycja rodziny, z której pochodzių ojciec, zobowiČzywaųa, aby najstarszy syn zdobyų 
wyksztaųcenie. Wypadųo na brata Pawųa. Gimnazjum skoŷczyų w Sanoku. Po maturze 
naleǏaųo pójƑđ do seminarium i zostađ ksiħdzem, a jeƑli nie, to na prawo. Paweų wy-
braų tħ drogħ, która wiodųa przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie do korporacji 
prawników. O takich jak on mówiųo siħ tu, Ǐe siħ „wyprawowaų”. SkČd wziČų pieniČdze? 
CzħƑđ pochodziųa od matki, za Ƒliwki z rodzinnego sadu – czħƑđ przyniosųy korepety-
cje. Wspinaczkħ w górħ struktury spoųecznej zakoŷczyų w II RP na stanowisku starosty 
w Sokoųowie Podlaskim.

Stanisųawowi Koniecznemu nieobce byųy te wzory kulturowe. Wiedziaų równieǏ 
wiele o ruchu politycznym Jakuba Bojki i zapewne pod jego wpųywem po roku 1927 
wstČpių do nowo powstaųego Bezpartyjnego Bloku Wspóųpracy z RzČdem. W czasie 
II wojny Ƒwiatowej walczyų w szeregach Batalionów Chųopskich. Z mųodzieŷczych roz-
mów z ojcem Marian zapamiħtaų czħstokrođ wypowiadane przez niego zdanie „Ledwie 
Polska powstaųa, a juǏ musi stawiđ czoųa tylu wrogom. Trzeba coƑ robiđ, bo jeƑli nie my, 
to kto?”.

Jasionów to wieƑ szlachecka, siħgajČca swymi korzeniami czasów Kazimierza Wiel-
kiego i koŷcowej fazy rywalizacji polsko-ruskiej o Grody Czerwieŷskie. Ostatnimi (przed 
reformČ rolnČ po II wojnie Ƒwiatowej) wųodarzami byli tu Dzieduszyccy. Jako katoli-
cka wieƑ parafi alna i póǍniej takǏe siedziba urzħdu pocztowego, Jasionów zajmowaų 
wƑród sČsiednich spoųecznoƑci wioskowych – Wzdowa, Bukowa, Zmiennicy, Turzego 
Pola – miejsce szczególne, co symbolizowaų XVII-wieczny drewniany koƑcióų parafi alny. 
W latach 70. XX w. przeniesiono go do Zmiennicy, a na jego miejsce wzniesiono nowy, 
murowany. PoniewaǏ w Jasionowie zamieszkiwaųy tylko rodziny polskie, nie byųo tu 
ani cerkwi (tħ mieli Rusini w Jabųonicy Polskiej), ani boǏnicy (najbliǏsza znajdowaųa siħ 
w Brzozowie).

Przodkowie Koniecznych zamieszkiwali w Jasionowie od zawsze, a wiħc takǏe jako 
chųopi paŷszczyǍniani. Wedųug pierwotnego nadania, gdzieƑ od XIV w., kaǏda rodzina 
w tych stronach otrzymywaųa pod uprawħ po jednym ųanie, liczČcym okoųo 24 mórg. 
Jednak wraz z upųywem lat morgi te dzielono pomiħdzy kolejne pokolenia synów i go-
spodarzono coraz czħƑciej na skrawkach pierwotnego ųanu. Ziemia przynosiųa coraz 
mniejszy dochód.

W pierwszych dziesiħcioleciach XX w. wiele gospodarstw miaųo w Jasionowie po 
2–3 morgi. Pozarolniczych Ǎródeų zarobkowania w okolicy nie byųo, wiħc dla wielu szan-
sČ na poprawħ wųasnego losu byųa tylko emigracja amerykaŷska10. Stanisųaw Konieczny 
odziedziczyų jednak po rodzicach 2,5 hektara, 2 kolejne hektary przyniosųa mu w po-
sagu Ǐona Stefania, z domu Styszko. Pochodziųa z sČsiedniego Wzdowa, gdzie panami 
byli Ostaszewscy. Stanisųaw Konieczny naleǏaų do chųopów energicznych i przedsiħbior-

10 K. Duda-Dziewierz, WieƑ maųopolska a emigracja amerykaŷska, Warszawa 1938.
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czych, ziemiħ we Wzdowie sprzedaų. Postanowių skorzystađ z szans, jakie dawaųa mu 
pierwsza w II RP reforma rolna i powiħkszyđ gospodarstwo.

Nie byųo to ųatwe, bo hektar, w zaleǏnoƑci od poųoǏenia i klasy ziemi kosztowaų 
w tamtych stronach od 800 do 1200 zų. Czy to duǏo? W latach po reformie walutowej 
Wųadysųawa Grabskiego i osiČgniħciu równowagi budǏetowej, za jednego dolara pųaco-
no 5 zų, a kilogram cukru kosztowaų zųotego. Stanisųaw Konieczny zadųuǏyų siħ i dokupių 
ziemi. Teraz gospodarowaų juǏ na 10 ha. CzħƑđ pieniħdzy na spųatħ kredytu przynosiųa 
mu hodowla tuczników i buhajów zarodowych. Resztħ – szczħƑliwy zbieg okolicznoƑci, 
zwiČzany z pasjČ kierownika miejscowej szkoųy. Wszyscy uczniowie, którzy jČ koŷczy-
li otrzymywali po owocowym drzewku. NajczħƑciej rozdawaų szare renety. KaǏdy, kto 
chciaų, mógų ponadto liczyđ na jego pomoc w zaųoǏeniu sadu. Stanisųaw Konieczny chciaų. 
O sadownictwie wiedziaų zresztČ juǏ wiele. Uczyų siħ szybko i byų wytrwaųy. Wszystko, co 
przynosių sad, byųo do sprzedania. Najlepiej targowaųo siħ w Sanoku (zwųaszcza jabųka-
mi) oraz Brzozowie i Rymanowie, gdzie najwiħkszy dochód przynosiųy Ƒliwki. Wkrótce 
zorientowaų siħ, Ǐe aby dobrze sprzedađ, nie trzeba koniecznie czekađ na zbiory i zawo-
ziđ je na targ. Umówių siħ z Ǐydowskim kupcem Boruchem z Sanoka i odtČd sprzedawaų 
mu wszystko na pniu, jeszcze kwitnČcy sad.

Ale targ przynosių nie tylko pieniČdze, lecz równieǏ pomnaǏaų kapitaų spoųeczny 
i kulturowy, waǏny równieǏ dla syna. Marian pamiħta targi jeszcze sprzed wojny. Jako 
7–9-letni chųopak spotkaų siħ tam po raz pierwszy z chasydami i ich dzieđmi. Tam teǏ 
obserwowaų brodatych Rusinów, którzy takich jak on nazywali Lachami. Z jego wųasnym 
odzieniem kontrastowaųa prawie jednolita czarna odzieǏ pierwszych i wykonane na 
wiejskich krosnach samodziaųowe ubrania drugich. Ponadto uczyų siħ rozpoznawađ me-
lodiħ nieznanych mu wczeƑniej jħzyków. Nie raziųa go ta odmiennoƑđ ubiorów i mowy, 
przeciwnie – rodziųa zaciekawienie i przekonanie o naturalnej wielowymiarowoƑđ spo-
ųecznego habitatu. Wreszcie, stČd w dni targowe do ojca Stanisųawa docieraųy równieǏ 
wieƑci, o tym, co dziaųo siħ za miedzČ, w powiecie i w Polsce.

Dla Mariana Rusini stali siħ Ukraiŷcami dopiero w czasie okupacji niemieckiej i nie 
bardzo rozumiaų dlaczego. Jeszcze gorzej rzecz miaųa siħ z chasydami. W 1942 r. �ydów, 
znanych mu z jarmarków i targowisk w sČsiednich miasteczkach, niemieckie wųadze 
okupacyjne zaczħųy przymusowo przesiedlađ do geƩ a w Rymanowie, a póǍniej rozstrze-
liwaųy tam, gdzie mieszkali. Nie wiedziaų do koŷca dlaczego, ale z gwoǍdzia zrobių dųuto 
i na topolowej belce w ojcowskiej stodole wyryų tħ datħ: 1942.

Pierwsze kroki na swej Ǐyciowej drodze zawdziħcza jednak Marian Konieczny nie 
tylko rodzicom i wųasnemu talentowi, lecz takǏe polskiej inteligencji, której migracjħ 
z miast, w tym poųoǏonych daleko, bo aǏ w województwach zachodnich (poznaŷskim, 
pomorskim i ƑlČskim), do maųopolskich wsi wymusiųa szybko przesuwajČca siħ na 
wschód linia frontu II wojny Ƒwiatowej. Po rozpoczħtej 17 wrzeƑnia agresji radzieckiej 
zatrzymaųa siħ ona do póǍnej wiosny 1941 r. na Sanie, zmuszajČc wojennych uchodǍ-
ców, w tym wielu nauczycieli, do szukania pomocy w miejscowych spoųecznoƑciach 
wioskowych. To ci nauczyciele zapoczČtkowali w tamtych stronach swoistČ rewolucjħ 
edukacyjnČ. W rewanǏu za dach nad gųowČ i grzČdkħ pod uprawħ jarzyn podarowanČ 
im przez ojca Mariana, uczyli w Jasionowie miejscowe dzieci.
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Siedmioletnia szkoųa podstawowa w Jasionowie. Budynek wzniesiono na poczČt-
ku XX w. Murowany, duǏy, ale na potrzeby uczniów wykorzystywano tylko dwie sale. 
W budynku byųo równieǏ mieszkanie dla kierownika szkoųy i to on wraz z ǏonČ pro-
wadzių wszystkie lekcje w kaǏdej z klas. Formalnie szkoųa obowiČzywaųa do 14. roku 
Ǐycia, ale nauka odbywaųa siħ w szczególnym rytmie. Byųo tak: do pierwszej i drugiej 
klasy chodziųo siħ tak jak dziƑ, przez rok, ale nauka w klasie trzeciej trwaųa juǏ dwa lata, 
a w czwartej aǏ trzy. W ten prosty sposób zapewniano kaǏdemu obowiČzkowe siedem 
lat nauki. Wybuch wojny zastaų Mariana Koniecznego w trzeciej klasie. W pierwszym 
roku wojny wƑród jego nauczycieli znalazųa siħ dwójka przesiedleŷców z Poznaŷskiego: 
pan Krawczyk i pani Samecka. Do Jasionowa zawħdrowaųa wraz z matkČ i to ona wywar-
ųa wyjČtkowy wpųyw na dalszy bieg wypadków. ZauwaǏyųa jego talent. Daųa mu do rħki 
Historiħ Ǐóųtej ciǏemki. Mówiųa do matki: „nie zmarnujcie tego dziecka”.

W szkole Marian Konieczny zawsze, zarówno przed 1939 r. jak i póǍniej, rysowaų 
i rzeǍbių. Szopkħ wymalowaų na Ƒcianie, w matczynej kuchni. Pierwsze wystrugane przez 
niego w drewnie postacie, gųównie przeznaczone do szopek, zachowaųy siħ do dziƑ. 
W koŷcu lat piħđdziesiČtych Franciszek Kotula, kustosz muzeum etnografi cznego 
w Rzeszowie odnalazų je po latach w rodzinnym domu Koniecznych i wųČczyų do zbiorów 
podkarpackiego Muzeum Regionalnego.

Impulsów do wųasnych rzeǍbiarskich prób dostarczyų Marianowi Koniecznemu para-
fi alny koƑcióų, wtedy jeszcze drewniany. Dach zmurszaųy, na Ƒcianach zacieki, ale na stro-
pie dobrze widoczny wizerunek Ƒw. Katarzyny. Barokowy oųtarz tworzyųy cztery rzeǍby, 
malowane, jakby z biaųego marmuru. Najwiħksze wraǏenie na przyszųym mistrzu wy-
wieraųa boǏonarodzeniowa szopka. Jej obraz, wsparty kolħdami, towarzyszyų mu przez 
caųe dzieciŷstwo i wczesnČ mųodoƑđ. Figurki gipsowe, jakby w barwnych strojach, chođ 
tylko malowane. Postanowių takČ zbudowađ dla siebie. ZaczČų rzeǍbiđ. Trzej królowie. 
_wiħta rodzina. Zwierzħta. WielbųČd. PóǍniej wielkanocny grób i krucyfi ksy – jeden przy-
niósų do szkoųy, a nauczyciel zawiesių go w klasie na bocznej Ƒcianie. 

Piħcioro dzieci Stanisųawa i Stefanii Koniecznych po ukoŷczeniu szkoųy podstawowej 
uczyųo siħ dalej. Najstarszy syn ukoŷczyų technikum ekonomiczne, córka, po maturze 
w technikum ekonomicznym, zostaųa ksiħgowČ. Marian i Adam poszli na studia. Naj-
mųodszy syn, z dyplomem technikum mechanicznego, znalazų pracħ w WSK Rzeszów 
przy montaǏu silników. I tylko on po Ƒmierci ojca wrócių do Jasionowa, aby zaopieko-
wađ siħ starzejČcČ siħ matkČ. Jednak z rodzinnego gospodarstwa pozostaųy juǏ wtedy 
tylko 2 ha ųČki i sadu. Resztħ, po doƑwiadczeniach ze spóųdzielniČ produkcyjnČ w latach 
piħđdziesiČtych i nastħpnie odtworzeniu rodzinnego gospodarstwa po PaǍdzierniku ’56, 
ojciec sprzedaų lub przekazaų w spadku tym dzieciom, które nie poszųy na studia. Po pie-
cu z rodzinnego domu, w którym piekųo siħ tyle chleba, aby dla wszystkich starczyųo na 
caųy tydzieŷ, zostaųo tylko gųħboko zapisane wspomnienie: zapach pieczonego chleba…

Kiedy po latach Marian Konieczny wracaų przypadkowČ furmankČ ze stacji Ryma-
nów do Jasionowa (ok. 12 kilometrów), woǍnica zapytaų: „SkČd wracasz?” Gdy usųyszaų, 
Ǐe mųody czųowiek studiuje, dodaų w peųni przekonany o wųasnej intuicji: „Znaczy, Ǐe 
prawujesz siħ? JesteƑ na prawach?”. Droga przyszųego mistrza nie wiodųa jednak do 
uniwersyteckich audytoriów, lecz do rzeǍbiarskich pracowni. Dlaczego wųaƑnie tam?
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MaųČ maturħ zdaų Marian Konieczny w Brzozowie w 1946 r. Miaų wtedy 16 lat. 
O tym, co stanie siħ póǍniej, rozmawiaų z ojcem. Zdaniem ojca, w Jasionowie jego syn 
mógų najwyǏej zostađ wójtem. MoǏe wiħc lepiej dalej uczyđ siħ w Warszawie. Tam prze-
cieǏ chųop spod Tarnowa zostaų kiedyƑ premierem. A jeƑli nie w Warszawie, to w Kra-
kowie. Ojciec ma tam znajomČ, p. RychlickČ (z domu Tarkowska), dalekČ kuzynkħ. Jej 
starszy syn jest juǏ po studiach, wiħc moǏna liczyđ na jego radħ. Zdecydowali: trzeba 
szukađ szkoųy w Krakowie. Adres kuzynki: ulica Dųuga 64. Reszta jest niewiadomČ.

W Krakowie

Dyskusje na Dųugiej u paŷstwa Rychlickich trwaųy krótko. Ich syn skoŷczyų WyǏszČ Szko-
ųħ Sztuk Plastycznych i byų grafi kiem. Obejrzaų prace Mariana i zasugerowaų wybór 
dwuletniego Liceum Sztuk Plastycznych, a co po peųnej maturze, to siħ dopiero oka-
Ǐe. Liceum istniaųo od 1945 r., na rogu Urzħdniczej i Lea (po latach przeniesiono je na 
ul. Mlaskotów). Do szkoųy trzeba byųo przynieƑđ próbki wųasnych prac. Zadanie na egza-
minie wstħpnym: rysunek z martwej natury. Co rysowaų wczeƑniej? Od lat chųopiħcych 
gųównie konie, ale we wczesnym dzieciŷstwie nie mógų sobie dađ rady z ich tylnymi 
nogami. Zestresowany pųakaų, wiħc pomagaųa matka, kupowaųa kredki i zeszyty rysun-
kowe. Rysowaų takǏe po Ƒcianach, nad ųóǏkiem, w drugiej izbie. Zapamiħtaų, Ǐe matka 
nie protestowaųa.

Do egzaminu przystČpili nie tylko ƑwieǏo upieczeni absolwenci gimnazjów, lecz tak-
Ǐe, jak to bywaųo po wojnie, wracajČcy z róǏnych stron Ƒwiata. Zapamiħtaų zwųaszcza 
jednego z nich, bo przez jego doƑwiadczenia peųniej zobaczyų wojenne losy kresowych 
Polaków. Starszy od Mariana o 11 lat, pochodzių z Ziemi �ytomierskiej (w okresie miħ-
dzywojennym obszar ten wųadze ZSRR nazywaųy do 1935 r. Polskim Rejonem Narodo-
woƑciowym im. J. Marchlewskiego). Mieszkaųo tam wtedy wiħcej Polaków niǏ w okoli-
cach Lwowa. W 1937 r. deportowany do Kazachstanu, zostaje póǍniej Ǐoųnierzem Armii 
Berlinga. Kilkakrotnie ranny, walczyų w szeregach Wojska Polskiego aǏ do koŷca wojny. 
Obaj zdajČ egzamin wstħpny i zostajČ przyjħci do Liceum. Konieczny mieszka wtedy na 
stancji na ul. Lubomirskiego.

Z przedmiotów obowiČzkowych Mariana Koniecznego interesowaųa szczególnie 
matematyka, w tym zwųaszcza geometria wykreƑlna. Stosunkowo wczeƑnie na korepe-
tycjach z matematyki zaczČų zarabiađ, a wƑród korzystajČcych z jego pomocy znalazų siħ 
m.in. jeden z póǍniej znanych rzeǍbiarzy – docent ASP. Mógų wybierađ pomiħdzy ma-
larstwem (koncentrujČcym siħ w szkole na martwej naturze) i rzeǍbČ (najwiħcej uwagi 
poƑwiħcano gųowie). Chođ najlepszy byų z rzeǍby, to jednak, na przekór sobie, wtedy 
wybraų malarstwo.

W liceum opiekunem Mariana zostaų Roman Tarkowski (brat p. Rychlickiej z ul. Dųu-
giej). Wielokrotnie namawiaų go, aby po maturze studiowaų architekturħ, „bo to zawód 
pewniejszy i dajČcy wiħcej szans na uczciwy zarobek”. Nota bene, takiego wųaƑnie wy-
boru kierunku studiów dokonaų póǍniej Adam, mųodszy brat Mariana. Ale osiemnasto-
letni Marian nie byų przekonany. TuǏ przed maturČ – to fakt, a nie legenda – poszedų po 
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radħ do wróǏki. Kosztowaųo go to caųe 20 zųotych. Powiedziaųa mu, Ǐe nie wie, jaki kieru-
nek powinien wybrađ, jest natomiast caųkowicie pewna, Ǐe oǏeni siħ z absolwentkČ ar-
chitektury. Nie przewidziaųa tylko, Ǐe dyplomem architekta bħdzie siħ legitymowaųa nie 
jedna, lecz dwie Ǐony Mariana Koniecznego – Zagremma oraz, po jej Ƒmierci, Maria.

Wrzesieŷ 1948 r. – Marian Konieczny zdecydowaų siħ zdawađ egzamin wstħpny na 
Akademiħ Sztuk Piħknych (istniejČcČ w Krakowie pod tČ nazwČ od 1900 r.; w latach 
1950–1957, po poųČczeniu WyǏszej Szkoųy Sztuk Plastycznych z AkademiČ Sztuk Piħk-
nych nazwano jČ AkademiČ Sztuk Plastycznych). W latach 1949–1950 ASP tworzyųy dwa 
wydziaųy: malarstwa i rzeǍby. M. Konieczny wybraų rzeǍbħ. W trakcie egzaminu trze-
ba byųo wyrzeǍbiđ gųowħ oraz narysowađ akt kobiecy. Przyszųym studentom pozowaųa 
modelka z pracowni Xawerego Dunikowskiego. RzeǍbiono od poniedziaųku do soboty, 
zawsze w godzinach przedpoųudniowych. Po poųudniu rysowano. Zdaųo osiem osób. 
PoniewaǏ Dunikowski przyjČų tylko cztery osoby, w tym Koniecznego, pozostali poszli do 
pracowni Stanisųawa Popųawskiego. Opiekunem caųego I roku zostaų Czesųaw Rzepiŷski, 
wtedy docent ASP.

Po rozpoczħciu studiów Marian Konieczny otrzymaų swoje pierwsze stypendium. 
Byųo to wtedy 4 tys. zųotych (co, po reformie walutowej, równaųo siħ 120 zų). Fun-
datorem byųo Towarzystwo Przyjacióų Szkóų WyǏszych, a Ƒrodki przeznaczone na ten 
cel pochodziųy m.in. ze zbiórek ulicznych. Nie Ǐyųo siħ ųatwo. LiczČc w starych zųotych, 
obiad kosztowaų 15 zų, a po wymianie za 1000 starych zų dostawaųo siħ 30. Obiady, 
jeƑli starczyųo pieniħdzy, jadaųo siħ w Bratniaku. Niestety, ten wkrótce zbankrutowaų. 
PóǍniej byųa stoųówka Caritas u franciszkanów (po wymianie jeden obiad za 2,40). 
Jak sobie radzili studenci? RzeǍbili kapliczki w lipowym drzewie i sprzedawali je na ul. 
Floriaŷskiej w nieduǏym sklepiku handlujČcym pamiČtkami. JeƑli siħ udaųo, dostawali 
nawet po osiemset starych zųotych za sztukħ. Gdzie mieszkali? W dwóch koedukacyj-
nych akademikach ASP, znajdujČcych siħ przy ul. Lea 27 i 29. Oba domy zaczħto budo-
wađ jeszcze w czasie wojny. W marcu 1945 r. zajħli je bratniakowcy. Oni teǏ, kierowani 
przez Szancenbacha i Zasadħ, wspólnym wysiųkiem przeprowadzili konieczne prace 
wykoŷczeniowe.

Studia w ASP trwaųy w sumie szeƑđ lat. Po pierwszych piħciu student uzyskiwaų 
absolutorium, a rok szósty przeznaczony byų na pracħ dyplomowČ. Marian Konieczny 
interesowaų siħ gųównie rzeǍbČ monumentalnČ. JuǏ w latach studiów braų udziaų w ze-
spoųach uczestniczČcych w konkursach, m.in. na rzeǍbħ Buk Triumfalny (pod kierowni-
ctwem prof. Jana Kruga). Sam rzeǍbių kobietħ-Ǐoųnierza i tħ wųaƑnie rzeǍbħ przedstawių 
jako pracħ dyplomowČ.

Pierwsze kroki po studiach i aspirantura

WiosnČ 1954 r. jeszcze nie wiedziaų, co bħdzie dalej. Profesor Jacek Puget radzių, aby 
szukaų swej szansy we wrocųawskiej WyǏszej Szkole Sztuk Plastycznych. WSSP, poniewaǏ 
miano akademii nosiųy tylko dwie wyǏsze szkoųy plastyczne: w Krakowie (juǏ od poczČt-
ku XX w.) i w Warszawie.
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W marcu tegoǏ roku wybraų siħ do Wrocųawia na zwiady. Nikogo z tamtejszych 
wųadz akademickich nie znaų osobiƑcie. Wiedziaų tylko tyle, Ǐe rektor Stanisųaw Dawski 
to malarz. Do ich wzajemnej sympaƟ i doszųo dopiero po latach. Wszedų do sekretariatu 
rektora, przedstawių siħ. Pierwszy pech. Rektor wyjechaų do Zakopanego na narty. Po-
wrócių wiħc do Krakowa z niczym.

Tu dowiedziaų siħ o nieoczekiwanej moǏliwoƑci: ZarzČd Szkolnictwa Artystycznego 
Ministerstwa Kultury i Sztuki dysponuje stypendiami aspiranckimi do ZSRR. Marian Ko-
nieczny postanowių zaryzykowađ i zgųosių siħ na egzamin konkursowy. Do dziƑ pamiħ-
ta jego atmosferħ. Najpierw pytanie z historii ZSRR: jakie waǏne decyzje podjħto na 
XIII ZjeǍdzie WKP(b)? Nie wiedziaų. Niedostatecznie. PóǍniej test z jħzyka rosyjskiego, 
którego uczyų siħ tylko na lektoracie i, jak wszyscy studenci, bez szczególnego zapaųu. 
Otrzymuje ocenħ dostatecznČ, ale tylko dlatego, Ǐe – jak powie po latach – „egzami-
natorka byųa mųoda i przyjazna”. Niewiele lepiej powiodųo siħ pozostaųym kandydatom 
na zagranicznČ aspiranturħ. Z piħciu zdaų tylko jeden – Wiesųaw Garboliŷski, pochodzČ-
cy z Gųowna (koųo Bowicza). Teraz o wszystkim decyduje wyųČcznie zbieg okolicznoƑci. 
Ministerstwo ma dwa miejsca, ale tylko jedno z nich moǏe byđ – ze wzglħdów formal-
nych – wykorzystane. A do tego jeszcze Wiesųaw Garboliŷski postawių rzadko spotykany 
warunek: sam do ZwiČzku Radzieckiego nie pojedzie. Proponuje, aby zakwalifi kowano 
równieǏ Mariana Koniecznego. Dlaczego akurat Koniecznego? Bo go zna ze studenckich 
obozów i przyjaǍni siħ z nim… Caųa sprawa zaczyna mieđ, jak wiele zwykųych zdarzeŷ 
w tamtych latach, podtekst polityczny: polski student nie chce jechađ do ZSRR. Posta-
wiony pod ƑcianČ, ZarzČd Szkolnictwa Artystycznego zmienių wiħc pierwotne wyniki eg-
zaminu. Na aspiranturħ pojedzie i Garboliŷski, i Konieczny.

19 wrzeƑnia 1954 r. sČ juǏ w Moskwie. Skierowano ich do hotelu „Metropol”. Ko-
lejna waǏna faza w Ǐyciu przyszųego mistrza rozpoczyna siħ od wyboru miejsca studiów 
aspiranckich. Sami niewiele wiedzČ o radzieckich uczelniach. ZresztČ nie ma to naj-
mniejszego znaczenia, bo i tak o wszystkim zadecydujČ gospodarze. Zestresowani, po 
kilku dniach dowiadujČ siħ, Ǐe zostali skierowani do Leningradu, do jednej z dwóch naj-
lepszych i zarazem najstarszych rosyjskich instytucji ksztaųceniowych – Instytutu im. Ilji 
Riepina Akademii Sztuk Piħknych ZSRR – uczelni, w której nawet rewolucja nie zdoųaųa 
zagųuszyđ tradycji szkoųy zaųoǏonej w 1757 r. przez Katarzynħ II.

Marian Konieczny dostaų siħ pod skrzydųa Michaiųa Arkadiewicza Kerzina, kierow-
nika Katedry RzeǍby na Wydziale Architektury. Od niego, razem ze studentami IV i V 
roku, otrzymaų zadanie: wyrzeǍbiđ popiersie. Jak kaǏdy aspirant, otrzymaų teǏ swojČ 
pracowniħ. Pamiħta o zasadach wpojonych mu przez Xawerego Dunikowskiego i jest 
im wierny. Nie uczestniczy w okresowym przeglČdzie prac, bo wyjeǏdǏa do rodziny na 
Ƒwiħta, nie zna wiħc wypowiadanych wtedy sČdów i poczČtkowo nie rozumie, dlaczego 
pierwsza po powrocie rozmowa z Kerzinem przybiera dramatyczny obrót. Konieczny 
zapamiħtaų jČ tak: „No i co bħdzie? Jest Pan artystČ, samodzielnym rzeǍbiarzem. Jednak 
musi Pan zdecydowađ: albo bħdzie Pan robių tak, jak my, albo musi siħ Pan z nami poǏeg-
nađ!” Postanowių siħ sprawdziđ, zrozumieđ, jak oni to robiČ. Zostaų i zrozumiaų. Pozostaų 
jednak sobČ, bo bliǏsze byųy mu tradycje kubizmu. Gdy aspirantura dobiegaųa koŷca, 
miaų juǏ gotowČ rzeǍbħ dyplomowČ.
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Zabraų jČ póǍniej do kraju i w szczególny sposób jest z niČ w Krakowie, pod jednym 
dachem, do dziƑ. KaǏdy, kto zawħdruje do jego pracowni na ul. UkrytČ 29 (to pod Salwa-
torskim Wzgórzem) usųyszy zapewne tħ samČ opowieƑđ. Modelem do Starego atlety, 
bo tak zwie siħ ta rzeǍba, byų mu czterokrotny mistrz zapasów carskiej Rosji, kiedyƑ wal-
czČcy takǏe ze Stanisųawem Janem Cyganiewiczem (pseud. Zbyszko I), zmarųy w 1967 r. 
byųy mistrz Ƒwiata w walce francuskiej i wolnoamerykaŷskiej. Kto tak naprawdħ wie, 
czy to nie ten wųaƑnie polski akcent spowodowaų, iǏ Stary atleta ma dla Koniecznego 
i teraz wartoƑđ symbolu? Tym bardziej, Ǐe w leningradzkim Instytucie sprawy mogųy 
siħ potoczyđ zgoųa inaczej. RzeǍba po prostu nie speųniaųa obowiČzujČcych wtedy reguų. 
Przed wydaniem ostatecznego osČdu czekano juǏ tylko na opiniħ M. A. Kerzina. Ten 
obejrzaų Starego atletħ i w peųnej napiħcia ciszy powiedziaų: „Nu sztoǏ, u Ɵ ebja Marian, 
prirodnoje czustwo abjoma!” WypowiedǍ Kerzina usuwa ostatecznie na drugi plan za-
strzeǏenia straǏników czystoƑci stylu socjalistycznego realizmu.

Ówczesny Leningrad zapisaų siħ na trwaųe nie tylko w biografi i zawodowej Mariana 
Koniecznego, lecz równieǏ w jego Ǐyciu osobistym. Najpierw w studenckiej stoųówce, 
a póǍniej na taŷcujČcych wieczorkach tamtejszego Wydziaųu Architektury poznaje stu-
dentkħ Zagremmħ SakunowČ. I dalej potoczyųo siħ wszystko zgodnie z przepowiedniČ 
krakowskiej wróǏki: 8 stycznia 1956 r. Zagremma, architetka in statu nascendi, zostaųa 
jego ǏonČ. Po raz drugi w zwrotnym momencie Ǐyciorysu Koniecznego pojawia siħ ten 
sam przyjaciel: Wiesųaw Garboliŷski, tym razem w charakterze Ƒwiadka.

Wspólnie z ZagremmČ postanowili pojechađ na Krym i Kaukaz. W Ƒwietle obowiČ-
zujČcych wtedy w ZSRR procedur nie byųo to takie proste, zwųaszcza dla cudzoziemca. 
Aby legalnie moǏna byųo podróǏowađ po ówczesnym Kraju Rad, trzeba byųo mieđ coƑ, co 
przypominaųo wizħ. Marian Konieczny dostaų formalnČ zgodħ na wyjazd na Krym, ale na 
Kaukaz pojechaų juǏ nielegalnie. Pamiħta koszt noclegu w Soczi – 46 rubli. Chođ to duǏo, 
to jednak nie powyǏej jego moǏliwoƑci. Miaų przecieǏ dobre stypendium aspiranckie 
(900 rubli miesiħcznie) i do tego jeszcze dodatek z Ambasady PRL w Moskwie (po 300 
rubli miesiħcznie). W sumie 1200 rubli, a to wiħcej niǏ Ƒrednia pensja. Dla porównania, 
telewizor Temp II kosztowaų wtedy w Leningradzie 2000 rubli. Jednak w warszawskich 
komisach moǏna byųo go sprzedađ juǏ za 12 000 zųotych. Ponadto w trakcie aspirantu-
ry Konieczny trochħ jeszcze dorabiaų, rzeǍbiČc na zamówienie radzieckiego Funduszu 
Artystycznego (m.in. popiersie Adama Mickiewicza) i Studia Len Film (pamiħta, Ǐe byų 
to „jeleŷ z rozųoǏystymi rogami”), a takǏe wystħpujČc w fi lmie o mųodym rzeǍbiarzu 
(wytwórnia Armen Film). Wszystkie te dochody bardzo liczyųy siħ po powrocie do kraju, 
gdzie trzeba byųo przecieǏ zaczynađ praktycznie od poczČtku.

W 1958 r. oboje skoŷczyli studia. W kwietniu, po rutynowej obronie, Marian zostaje 
„kandydatem nauk o sztuce” (co formalnie odpowiadaųo wtedy polskiemu doktorato-
wi), a miesiČc póǍniej Zagremma uzyskaųa peųne uprawnienia architekta. Chođ Michaių 
Arkadiewicz Kerzin zaproponowaų Marianowi Koniecznemu pracħ u siebie, ten jednak 
zdecydowaų siħ bez wahania na powrót do kraju. W bardziej zųoǏonej sytuacji znalazųa 
siħ natomiast Zagremma. Chođ byųa obywatelkČ ZSRR, to jednak myƑlaųa o tym kraju 
bez sentymentu, co nietrudno zrozumieđ, znajČc jej Ǐyciorys.
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Zagremma

Urodzona w Tiraspolu na lewym brzegu Dniestru, straciųa rodziców w trakcie zdarzeŷ 
skųadajČcych siħ na Ǐywioų „wielkiej czystki” w latach 1936–1937. Wraz ze starszym 
bratem zostaųa umieszczona w domu dziecka. StČd, po wybuchu wojny radziecko-nie-
mieckiej, w 1941 r. wraz caųym sierociŷcem ewakuowano jČ do Irkucka. Tam skoŷczyųa 
szkoųħ ƑredniČ i postanowiųa sama decydowađ o swoich dalszych szansach Ǐyciowych. 
Nielegalnie wyjechaųa do Leningradu i utrzymywaųa siħ z wųasnych zarobków. Chciaųa 
studiowađ w Instytucie Riepina, bo nieǍle malowaųa. Na malarstwo jej jednak nie przy-
jħto, ale uzyskaųa na tyle dobre wyniki egzaminu, Ǐe zostaųa skierowana na architekturħ. 
Tu jej drogi skrzyǏowaųy siħ z Marianem.

Kim jest Zagremma Sakunowa? Z paszportu wynika, Ǐe MoųdawiankČ, urodzonČ 
z ojca Moųdawianina i matki Cyganki, ale czy aby na pewno? Etymologia jej imienia 
wskazuje, Ǐe prawdopodobnie wywodzi siħ ono z turecko-arabskiego imienia Zohra. 
MoǏe wiħc jej rodowód tak naprawdħ siħga korzeniami dawnych ludów zamieszkujČ-
cych kiedyƑ ziemie dzisiejszej Besarabii? Jeszcze w póǍnym Ƒredniowieczu, pod panowa-
niem tureckim, Ǐyųy tu przecieǏ ludy autochtoniczne, m.in. Pieczyngowie i Kumanowie, 
zwani takǏe Poųowcami. PóǍniejsze migracje, dobrowolne i przymusowe, dodatkowo 
skomplikowaųy etniczny rodowód „tutejszych”. Wedųug spisu ludnoƑci z 1921 r., miħdzy 
Dniestrem, Prutem i Morzem Czarnym, wtedy w póųnocno-wschodniej czħƑci Rumunii, 
mieszkali poza Rumunami (58% ogóųu tamtejszej ludnoƑci), takǏe Ukraiŷcy (23%), �ydzi 
(11%), osadnicy niemieccy (3,5%), Buųgarzy (2,4%) i Polacy (0,4%) Zatem, moǏe imiħ 
Zagremmy zmieniono dopiero w sierociŷcu, ot tak, bez powodu, a moǏe dlatego, Ǐe tak 
byųo wychowawcom proƑciej? No i wobec ilu setek tysiħcy dzieci, takǏe polskich, uro-
dzonych na obszarach ZSRR w miħdzywojniu, w czasie II wojny i po niej, trzeba postawiđ 
podobne pytania? Nikt juǏ nie zna faktów pozwalajČcych na wiarygodne odpowiedzi. 
Zagremma teǏ ich nie znaųa, chođ bardzo chciaųa. W wieczornych rozmowach, przy og-
niu rozpalanym w kominku jej krakowskiego domu, wracano do tych wČtków jeszcze 
z innego powodu. W Ǐywej pamiħci Mariana Koniecznego pozostaų bowiem Ƒlad opo-
wieƑci o Karolinie, matce jego ojca. Wedųug rodzinnej legendy, jej przodkowie przybyli 
w okolice dzisiejszej wsi Jasionów z Moųdawii. Kto wie, jak byųo naprawdħ?

Zagremma – wysoka, o niepowtarzalnych rysach twarzy, czarnooka, kruczowųosa. 
Po przekroczeniu granicy na Bugu, samodzielnie buduje swČ toǏsamoƑđ, od podstaw. 
Zaczyna od abecadųa, ale wkrótce mówi, czyta i pisze po polsku. 13 lutego 1960 r. ro-
dzi syna Filipa. Podejmuje pracħ w jednym z krakowskich biur projektowych, ale tak 
naprawdħ projektuje i nadzoruje budowħ wųasnego domu, tego przy ulicy Ukrytej 29, 
dla siebie, dla Mariana i Filipa. Po przemierzeniu – pod przymusem na wschód, w gųČb 
Azji i póǍniej z wųasnej woli w odwrotnym kierunku, na zachód – olbrzymich przestrzeni 
euroazjatyckiego kontynentu, tu w Krakowie znalazųa wreszcie wųasny punkt na mapie 
Ƒwiata. Jej dom!

14 paǍdziernika 1988 r. umiera nagle na zawaų serca. Jest w domu sama. Marian 
w tych godzinach wraca z posiedzenia Sejmu. A syn Filip? Studiowaų w San Francisco 
i dowiedziaų siħ o zgonie matki najpóǍniej. Powtórzmy jeszcze raz: droga Ǐyciowa Za-
gremmy, rozpoczħta w przededniu II wojny Ƒwiatowej w Tiraspolu, wiodųa przez Irkuck 
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i Leningrad do Krakowa. Tu mieszkaųa najdųuǏej, trzydzieƑci lat. Na jej mogile na cmen-
tarzu Rakowickim Marian Konieczny wzniósų jej pomnik. Zapisaų w tej rzeǍbie z brČzu 
wszystko, co ona przeǏyųa, a on zapamiħtaų. Zapisaų tak, jak tylko on potrafi .

Droga do domu

JesieniČ 1958 r. mųodzi maųǏonkowie sČ gotowi do podróǏy. OdbħdČ jČ PobiedČ M20. 
Stali siħ jej wųaƑcicielami jeszcze w 1957 r. Kupiona „z drugiej rħki”, miaųa juǏ wtedy 5 lat 
i 52 tys. kilometrów na liczniku. SųuǏyųa im wiernie jeszcze przez 10 lat i dopiero póǍniej 
zastČpių jČ kupiony na talon Fiat 125P.

Drogħ z Leningradu, przez Wilno i Grodno i dalej na KuǍnicħ, przejechali w kilka dni. 
Nie obyųo siħ jednak bez napiħđ. Najpierw brakųo pieniħdzy. Marianowi i Zagremmie 
Koniecznym pomógų wtedy przyjaciel z litewskiego ZwiČzku Artystów Plastyków. Dziħki 
jego wstawiennictwu mogli otrzymađ z ZAP stypendium osiedleŷcze w wysokoƑci 1,5 
rubli. PóǍniej, gdy dojechali juǏ do granicy polskiej, okazaųo siħ, Ǐe w KuǍnicy dla nich nie 
ma przejƑcia. Kontrola w radzieckiej straǏnicy, dowódca nie wie, co zrobiđ, telefonuje 
do przeųoǏonych i gdzieƑ jedzie. Wreszcie, wraca okoųo godziny 23.00 i oznajmia kate-
gorycznie, Ǐe nie ma zgody. Tħdy nie przejadČ. Trzeba jechađ przez BrzeƑđ. Tu, zaraz po 
przejƑciu granicy, pojawių siħ nowy problem. Tym razem nie z nimi, lecz samochodem. 
Trzeba zdađ radzieckie tablice rejestracyjne i zaųoǏyđ nowe, z tymczasowymi numerami. 
Trwa to wszystko przez caųy nastħpny dzieŷ. Wreszcie sČ w kraju. Marian po prostu 
u siebie, a Zagremma, z radzieckim paszportem i moųdawskČ toǏsamoƑciČ, jeszcze nie 
wie, jaka bħdzie dla niej ta Polska. Do odprawy celnej majČ siħ zgųosiđ w Krakowie.

Ten etap odysei zaczyna siħ od poszukiwania dachu nad gųowČ. Kto pamiħta Kraków 
z tamtych lat, ten wie, Ǐe nie byųo to proste. Z pomocČ ZAP i ASP, w 1959 r. sČ skiero-
wani na ul. SzerokČ 29. Przyznane im mieszkanie nosi numer 13. Ma dwa poziomy. 
Na górnym, wųaƑciwie poddaszu, bħdzie pracownia. Okna wychodzČ na zauųek starego 
Kazimierza. Synagoga Remuh – cienie dawnej spoųecznoƑci Ǐydowskiej sČ wokóų niej 
czytelniejsze od postaci powojennych mieszkaŷców. Maųe, zniszczone miasteczko. Ale 
teraz to juǏ ich kČt i jest to wartoƑđ nie tylko symboliczna. Nowy problem: jak na maųym 
poddaszu zmieƑciđ projekty rzeǍb monumentalnych i kompozycji fi guralnych, którym 
Konieczny poƑwiħca teraz swój czas? RozwiČzanie znajduje ponownie ZAP. W przygo-
towany z inspiracji Bolesųawa Drobnera plan renowacji Kazimierza, ZwiČzek Plastyków 
wpisuje odbudowħ zrujnowanej synagogi przy ul. Kupa. Z czasem zostanie do niej do-
dane skrzydųo. Tu juǏ moǏna tworzyđ coƑ wiħcej niǏ tylko maųe formy.

Na Szerokiej i Kupa rodzČ siħ projekty dwóch cykli – Dedal i Ikar oraz Macierzyŷstwo 
– a ponadto kilka portretów, w tym nagrobny Stanisųawa Kutrzeby, oraz co najmniej trzy 
zrealizowane pomniki: �oųnierza wolnoƑci (Czħstochowa), TysiČclecia (Gorlice), Walk 
rewolucyjnych (Rzeszów). W przestronnej pracowni przy ul. Kupa Konieczny zaprojek-
towaų teǏ pomnik Lenina (stojČcy póǍniej przez kilkanaƑcie lat w Nowej Hucie, obok 
placu Centralnego). Po przeniesieniu siħ do wųasnej pracowni przy ul. Ukrytej 29, rzeǍbi 
Pstrowskiego (Zabrze), Zawadzkiego (DČbrowa Górnicza), Kruczkowskiego (Sosnowiec), 
Jana Zamoyskiego (ZamoƑđ, w 400-lecie Ƒmierci hetmana). Gųównym wykonawcČ od-
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lewów staje siħ cech metali kolorowych Gliwickich Zakųadów UrzČdzeŷ Technicznych. 
Przed czterdziestu laty byų to przede wszystkim producent pomp okrħtowych i potħǏ-
nych suwnic. Po sprywatyzowaniu w okresie polskiej transformacji systemowej, zakųad 
utrzymaų duǏČ czħƑđ wykwalifi kowanej zaųogi Cechu Odlewów RzeǍb i nadal wspóųpra-
cuje z pracowniami rzeǍbiarskimi.

Jednak Marian Konieczny marzy o wųasnej pracowni i jeszcze raz okazuje siħ, Ǐe 
w jego przypadku „chcieđ” znaczy dokųadnie tyle, co „móc”. Za zgodČ wųadz miasta, 
na terenie dawnych ogrodów sióstr norbertanek, Biuro Wapno-Cement zbudowaųo 
eksperymentalne osiedle kilkunastu domków jednorodzinnych. Nazwano je „doma-
mi z gipsu”. Ziemiħ ponad tym osiedlem, na stoku, przeznaczono pod indywidualnie 
wznoszone domy, jak to wtedy mówiono, krakowskiej inteligencji twórczej. Marian 
i Zagremma znaleǍli siħ wƑród tych, którym los daų tħ nowČ szansħ. Obok nich zaczħli 
budowađ Kernowie. Dziaųka Koniecznych zostaųa na nowej ulicy oznaczona numerem 
29. Ulica Ukryta 29.

Marian zaczČų od fundamentów istniejČcej do dziƑ i z czasem rozbudowywanej 
pracowni. ObecnČ postađ otrzymaųa ona w latach 1992–1993. To w niej powstaųy pro-
jekty rzeǍb, zwųaszcza tych monumentalnych, które wkrótce organicznie stopiųy siħ 
z przestrzeniČ nie tylko miast w Polsce, lecz równieǏ w USA, Algierii i Japonii. Zagrem-
ma, inaczej niǏ Marian, skupiųa siħ na urzeczywistnieniu marzeŷ o domu rodzinnym. 
Jeszcze raz: jej domu. Miaų go otaczađ szeroki taras, tak aby byų z niego widoczny nurt 
Wisųy, a moǏe i Wawel. I dalej jeszcze, aǏ po horyzontu kres, linia grzbietowa pasma 
wzgórz, zanikajČca daleko na poųudniowym-wschodzie, pewnie gdzieƑ na rubieǏach 
Rzeczpospolitej…

W lutym 1972 r. nowy dom jest juǏ w tzw. stanie zamkniħtym. Kilka miesiħcy póǍniej, 
jesieniČ 1972 r. byų juǏ gotowy na tyle, aby przeprowadzka staųa siħ moǏliwa, Koniecz-
ni oddajČ miastu mieszkanie na ul. Szerokiej. Marian prosi, aby pozostaųo ono nadal 
w dyspozycji ZAP. I tak teǏ siħ staųo. Mieszka tam do dziƑ Roman Banaszewski.

Powrót do Akademii. Quod felix faustum…

Wszystko, co w 1954 r. szczħƑliwie zaczħųo siħ w pracowni rzeǍbiarskiej Xawerego Du-
nikowskiego, miaųo teraz znaleǍđ swoje speųnienie. Po czterech latach aspirantury, 
w jesieni 1958 r. Marian Konieczny powrócių do sal wykųadowych i pracowni przy placu 
Matejki. Klimat Akademii jest juǏ inny niǏ przed laty. Przede wszystkim brakuje Duni-
kowskiego. Po jubileuszu 80-lecia (w 1955 r.) Dunikowski postanowių przenieƑđ siħ do 
Warszawy. SzeƑciopokojowe mieszkanie oddaų studentom. Chođ warszawskie Ƒrodowi-
sko odnosi siħ do niego z rezerwČ, jednemu z krakowskich przyjacióų powiedziaų: „Wolħ 
leǏeđ w mazowieckim piasku niǏ w krakowskim bųocie”. Przez pewien czas, raz na mie-
siČc, dojeǏdǏaų do wrocųawskiej WyǏszej Szkoųy Sztuk Plastycznych, ale i te podróǏe nie 
trwajČ dųugo.

Konieczny dostaų etat asystenta i potem adiunkta w Katedrze prof. Stanisųawa Po-
pųawskiego. Rok póǍniej Popųawski umiera na zawaų, jego przeznaczonČ dla studentów 
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pierwszego roku pracowniħ na Wydziale RzeǍby bħdzie odtČd, przez 10 lat, prowadzių 
Konieczny. Kolejne nastħpujČce po sobie zdarzenia biegnČ coraz szybciej.

W 1965 r. zostaje, chođ nie bez przygód, docentem, pierwsze bowiem podejƑcie, 
w listopadzie 1964 r., zakoŷczyųo siħ niepowodzeniem. Miaų juǏ wtedy za sobČ dwie 
wielkie realizacje: pomnik Bohaterom Warszawy – Nike Warszawska i w Lublinie po-
mnik Marii Curie-Skųodowskiej oraz wystawħ rzeǍb powstaųych w latach 1954–1965. 
Szczególne znaczenie ma dla niego ta pierwsza. Przygoda z Nike zaczħųa siħ doƑđ nie-
zwykle. Do pierwszego etapu konkursu rozpisanego w 1957 r. zgųoszono ponad 200 
projektów z caųego Ƒwiata. Marian Konieczny jeszcze w nim nie uczestniczyų, bo koŷczyų 
wtedy aspiranturħ u Kerzina i pracowaų nad rzeǍbČ dyplomowČ. Warszawski sČd kon-
kursowy w 1959 r. nagrodzių 10 projektów, ale Ǐadnego z nich nie skierowaų do realizacji. 
II etap konkursu. Poza wczeƑniej nagrodzonymi, mogČ w nim jednak wziČđ udziaų rów-
nieǏ rzeǍbiarze nieuczestniczČcy w I etapie.

Konieczny podjČų wyzwanie i zgųosių cztery wersje pomnika. Jury wskazaųo miejsce, 
na którym ma stanČđ Nike. To vis-à-vis Teatru Wielkiego, obok zniszczonego w Powsta-
niu staromiejskiego Ratusza. Konieczny nie tylko zna tħ przestrzeŷ, ale i jest wraǏliwy na 
jej szczególnČ symbolikħ. Postanawia wiħc do swych projektów doųČczyđ wizjħ aranǏacji 
placu i skarpy, zbiegajČcej obok, w dóų, ku trasie W-Z. O projektach zaprezentowanych 
w II etapie rozgorzaųa dyskusja, angaǏujČca dosųownie caųČ Warszawħ. Wziħli w niej 
udziaų, jak wspominaų po latach Lucjan Motyka, nawet ówczeƑni czųonkowie Biura Poli-
tycznego. Konkursowe jury uznaųo Mariana Koniecznego za zwyciħzcħ. Józef Cyrankie-
wicz w rozmowie z Koniecznym zasugerowaų, aby twórca sam zdecydowaų, która z jego 
czterech wersji Nike ma byđ zrealizowana. Marian pamiħta opiniħ ojca, wypowiedzianČ 
w pracowni na Kazimierzu; bez wahania wskazuje wiħc na tħ, za którČ przed kilkunasto-
ma dniami optowaų ojciec: Nike zwyciħska, a nie pokonana. Zwyciħska, jak ta z Samo-
traki, wyrzeǍbiona najprawdopodobniej przez Pythokritosa z Rodos dla upamiħtnienia 
triumfu Rodyjczyków nad AnƟ ochem III. JednoczeƑnie, pod wpųywem wymiany zdaŷ, 
Konieczny zrezygnowaų w caųoƑci z wųasnej aranǏacji przestrzeni wokóų pomnika.

Gdy rozeszųa siħ wieƑđ o ostatecznej decyzji jury, w stoųecznych kawiarniach zawrza-
ųo. Zaczħto pytađ: „Czemu wybrano Moskala?”. „Taki brunet i ta Ǐona brunetka. Pewnie 
to wħgierscy �ydzi!” Do opinii publicznej docierajČ jednak i inne oceny, jednoznacznie 
wspierajČce decyzjħ jury. Szczególnie znaczČcy byųy wƑród nich gųos Stefana Kisielew-
skiego opublikowany w krakowskim „Tygodniku Powszechnym”. Ostatecznie uroczy-
stoƑđ odsųoniħcia pomnika odbyųa siħ w 1964 r., w XX-lecie PRL.

Z prac zaprezentowanych na pierwszej autorskiej wystawie Mariana Koniecznego 
krytycy najwyǏej ocenili przede wszystkim nagrobny portret prof. Stanisųawa Kutrzeby 
(1962) oraz cykl: Dedal i Ikar (1965), Dedal (1965) oraz Ikar spadajČcy (1965).

O skali talentu Mariana Koniecznego przekonuje ponadto wykonany przez niego 
projekt odtwarzajČcy zniszczony przez Niemców w czasie wojny Matejkowski Pomnik 
Grunwaldzki. Nota bene, kto z ówczesnych krakowian nie pamiħta pomnika króla Wųa-
dysųawa Jagieųųy na koniu, podwieszonego na linie do helikoptera i w ten sposób wkra-
czajČcego w przestrzeŷ placu Matejki? No i kto moǏe sobie dziƑ wyobraziđ ten plac bez 
tej symbolicznej dla Polaków rzeǍby?
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Przed habilitacjČ Konieczny napisaų, jak kaǏe prawo i zwyczaj, autoreferat. W mo-
numentalnej rzeǍbie widzi przede wszystkim syntezħ osobowoƑci przedstawianej po-
staci i jej obrazu, utrwalonego w ƑwiadomoƑci spoųecznej. W tworzonych przez siebie 
rzeǍbach, i tych monumentalnych, i tych portretowych, bardziej ceni lirykħ niǏ epikħ. 
Nadal urzeczony jest kubizmem, ale istotħ swej twórczoƑci, i wtedy, i teraz, widzi w po-
szukiwaniu znaku, który bħdzie wyraǏaų myƑl gųównČ rzeǍby. Znaku, który tak naprawdħ 
moǏe powstađ tylko z syntonii intencji twórcy i odczuđ odbiorców jego dzieųa.

Postħpowanie kwalifi kacyjne prowadzone jest w Warszawie, bo krakowska ASP nie 
miaųa jeszcze stosownych uprawnieŷ. Przepada jednak w gųosowaniu. Skųada odwoųa-
nie. Ministerstwo, w drodze nadzoru, sprawdza protokóų. Znajduje siħ w nim m.in. na-
stħpujČca opinia jednego ze znanych profesorów: „Temu mųodemu czųowiekowi wszyst-
ko przychodzi za ųatwo. Wiħc nie”. Po wznowieniu procedury przewidzianej prawem 
i akademickimi zwyczajami, w pierwszej poųowie 1965 r. obrona zostaje przeniesiona 
do gdaŷskiej WyǏszej Szkoųy Sztuk Plastycznych. Tu nie majČ wČtpliwoƑci.

W 1968 r., gdy krakowskČ ASP kieruje rektor Mieczysųaw Wejman, uczelnia powie-
rza mu stanowisko dziekana Wydziaųu RzeǍby. Cztery lata póǍniej, w 1972 r., sam zostaje 
primus inter pares. ObowiČzki rektora peųni przez osiem lat. Pod koniec 1980 r. rezyg-
nuje z tej godnoƑci, bo chce swojČ postawČ wesprzeđ stanowisko komisji wyųonionej 
przez spoųecznoƑđ akademickČ Uniwersytetu Jagielloŷskiego. Komisja ta, kierowana 
przez profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego, dČǏy do przywrócenia w Ƒrodowisku 
akademickim, przez zmianħ ustawy o szkolnictwie wyǏszym, peųnego samorzČdu. Rek-
torzy, wedųug komisji, powinni byđ ponownie wybierani zgodnie z demokratycznymi 
normami, „w wolnych i uczciwych wyborach”. Rektor Marian Konieczny nie tylko po-
dziela ten poglČd, lecz równieǏ chce wųasnym dziaųaniem przyspieszyđ proces odnowy. 
Organizuje wybory swemu sukcesorowi. Z woli wszystkich kurii wyborczych w styczniu 
1981 r. zostaje nim prof. Wųodzimierz Kunz. Przed wyborami – dziekan Wydziaųu Grafi ki, 
po wyborze profesor Wydziaų Malarstwa.

Jakim byų rektorem? Akademia byųa dla rektora Koniecznego federacjČ wydziaųów: 
malarstwa, rzeǍby, grafi ki, architektury wnħtrz, form przemysųowych, konserwacji dzieų 
sztuki i scenografi i (gdzie prowadzono studia podyplomowe). Ponadto ASP otworzyųa 
oddzielny Wydziaų Grafi ki w Katowicach. Pierwsza poųowa lat siedemdziesiČtych to teǏ 
dobry czas dla animatorów polskich szkóų wyǏszych, zwųaszcza tych niebojČcych siħ rea-
lizacji wųasnych wizji. Chođ nadal brakuje Ƒrodków, paszporty przestajČ byđ problemem. 
Po kryzysie grudniowym na WybrzeǏu i zmianach politycznych Polska zaczyna otwierađ 
siħ na Ƒwiat. Odtworzone zostajČ, zamroǏone od czasów zimnej wojny, kontakty z twór-
cami, których wojna zmusiųa do pozostania na emigracji. Udziaų w miħdzynarodowych 
konferencjach, konkursach, fesƟ walach i wystawach przesuwa siħ – uǏywajČc dzisiej-
szych terminów – z przestrzeni wirtualnej do realu. Z miħdzynarodowych instytucji za-
czynajČ napųywađ pierwsze stypendia. MoǏliwe stajČ siħ zagraniczne staǏe dla twórców 
i studentów, a ponadto coraz szerzej rozwija siħ w kraju program ratowania zabytków, 
takǏe sakralnych. Marian Konieczny wie z wųasnego doƑwiadczenia, co znaczČ te moǏli-
woƑci i chce nie zawieƑđ profesorów i studentów, którzy mu zaufali.

Dobiera wspóųpracowników, zwųaszcza dziekanów, spoƑród tych, których poten-
cjaų potwierdzajČ dzieųa, a nie zebraniowa nowomowa. Zdobywa Ƒrodki umoǏliwiajČce 
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zwiħkszenie o prawie 40% liczby pracowników ASP. Dziħki temu, chođ znaczČco wzrasta 
spoųecznoƑđ studencka, na jednego pedagoga przypada teraz tylko od 2 do 2,5 studen-
tów. WskaǍnikiem takim mogČ siħ poszczyciđ tylko najlepsze europejskie i amerykaŷ-
skie szkoųy. Relacja bezpoƑrednia mistrz–uczeŷ znowu odzyskuje swój pierwotny sens.

Wreszcie, nie bez bezpoƑredniego wpųywu rektora, administracja i Senat ASP coraz 
odwaǏniej kreƑlČ plany remontów, przebudowy i rozbudowy budynków przeznaczo-
nych na potrzeby uczelni, zarówno jej studentów, jak pracowników tu rozpoczynajČcych 
powszechnie póǍniej znane dzieųa.

Jakim jest dydaktykiem? Marian Konieczny uwaǏa, Ǐe tajemnica procesu dydak-
tycznego w uczelniach artystycznych zawarta jest w prostym przesųaniu: kaǏdego ze 
studentów trzeba widzieđ i rozumieđ jako niepowtarzalnČ osobowoƑđ. WiħkszoƑđ z nich 
przychodziđ do Akademii z potrzeby buntu przeciwko istniejČcym juǏ stylom wyraǏania 
ludzkich emocji, potrzeb i wartoƑci. Nawet jeƑli sami tego do koŷca jeszcze nie wiedzČ, 
trzeba im w trakcie codziennych kontaktów pomóc odnaleǍđ siebie i wszczynađ rzeczy 
nowe. Tak zaczyna siħ twórczoƑđ, i o niČ tu przecieǏ chodzi. TwórczoƑđ, a nie odtwór-
czoƑđ. NajwaǏniejsza w tym procesie stawania siħ niepowtarzalnym jest pracownia, bo 
tam zaczynajČ siħ i indywidualnoƑci, i szkoųy.

W trakcie kontaktów dydaktycznych profesor Konieczny mówi, co myƑli. Prosto i za-
razem bezpoƑrednio do sųuchaczy. Tu sųownik wyrazów obcych jest zbħdny. Potrzebne 
jest dzieųo, bo tylko ono obiektywizuje wartoƑci. Dla studenta wszystko zaczyna siħ na 
I roku i tam, niestety, czħsto siħ koŷczy. Aby tak nie byųo, trzeba wspierađ odwagħ 
wszczynania rzeczy nowych. Nawet wtedy, jeƑli póǍniej niektóre próby okaǏČ siħ mylne. 
Nie da siħ tego zrobiđ bez indywidualizacji programu studiów.

MyƑlenie i dziaųanie w kaǏdej z tych perspektyw jest dla Mariana Koniecznego moǏ-
liwe, bo poznaų Akademiħ w kaǏdej fazie jej powojennego stawania siħ. W jego pamiħci 
utrwalony jest i obraz WyǏszej Szkoųy Sztuk Plastycznych (architektury wnħtrz, sceno-
grafi i, grafi ki uǏytkowej) Humberta, i proces jej wrastania w wydziaųowe struktury ASP, 
a takǏe zmiany wywoųane przez reformħ szkolnictwa w latach 1950–1951.

Tytuų profesora nadzwyczajnego nadaje mu przewodniczČcy Rady Paŷstwa w 1974 r., 
a zwyczajnego dopiero 14 lat póǍniej, w 1988 r., chođ pierwsze konieczne procedural-
ne kroki zainicjowane zostaųy przez ASP juǏ w koŷcu lat siedemdziesiČtych. Zapytany 
niedawno, dlaczego, odpowiedziaų po prostu: „Gdy zostaųem rektorem, dbaųem przede 
wszystkim o uczelniħ, a nie o moje tytuųy. A ponadto w moim osobistym Ƒwiecie zawsze 
najwaǏniejsze byųy moje rzeǍby”.

Udzia� w �yciu publicznym

Od czasu, gdy zostaų studentem, w biografi i Mariana Koniecznego interferujČ dwa 
wzajemnie wspierajČce siħ elementy: przesųanie ojca („Nie stój z boku, w Ǐyciu trzeba 
uczestniczyđ”) i klimat pracowni Xawerego Dunikowskiego, skųaniajČcy do ciČgųego, bez 
lħku, stawania siħ. Inaczej jeszcze: odnajdywania wųasnej niepowtarzalnoƑci i potwier-
dzania jej przez twórczoƑđ.
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Jak Marian Konieczny radzių sobie z tym wyzwaniem? Zdecydowaų, Ǐe przede wszyst-
kim i zawsze bħdzie rzeǍbiarzem, a dopiero potem dziaųaczem spoųecznym. Na pierw-
szym planie byųa zawsze twórczoƑđ. Dlatego teǏ zasadniczČ sprawČ byųo dla niego takie 
zorganizowanie wųasnego Ǐycia, aby peųnienie ról publicznych nie pozbawiųo go czasu 
na twórczoƑđ. JuǏ w 1948 r. zapisaų siħ do ZAMP-u i Bratniej Pomocy, a dopiero po la-
tach, pod wpųywem rozmów w krħgu rówieƑników, wstČpių do PZPR. Podobnie jak wielu 
najwybitniejszych europejskich twórców XX w., swoje sympaƟ e polityczne umieszcza 
po lewej stronie. Jednak nigdy nie zwiČzaų siħ – ani z wyboru, ani tym bardziej, z no-
minacji – z Ǐadnym aparatem politycznym. Chođ nie stronių od wymiany zdaŷ w krħgu 
przyjacióų, to jednak oszoųomstwo i werbalne pustosųowie go po prostu mierzi.

_wiat, którego chciaų byđ wspóųtwórcČ, miaų wyrastađ z zasady dobra wspólnego 
i byđ generowany nie przez doktryny, lecz zdrowy rozsČdek. Od 1990 r. funkcjonuje poza 
politycznymi strukturami zorganizowanymi, czyniČc od tej zasady jedynie dwa wyjČtki: 
pozostaje nadal w Fundacji Kultury Polskiej i Stowarzyszeniu „KuǍnica”. Ale i tam kieruje 
siħ przede wszystkim wųasnym systemem wartoƑci.

Jeszcze jako student reprezentuje swoich rówieƑników w Radzie Wydziaųu i Senacie 
ASP. W latach siedemdziesiČtych przez pewien czas kieruje krakowskČ RadČ Frontu Jed-
noƑci Narodu. To tam wųaƑnie, w 1978 r., staų siħ m.in. gorČcym orħdownikiem wpisania 
Wieliczki na listħ Ƒwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO i gromadzenia Ƒrodków fi -
nansowych na potrzeby tego muzeum.

Gdy w 1980 r. wybuchajČ strajki na WybrzeǏu – ųČczy z nimi nadziejČ na naprawħ 
systemu politycznego Rzeczypospolitej. RzeǍbi wtedy pomnik Wyspiaŷskiego. WraǏliwy 
na nastroje spoųeczne, przez drugČ poųowħ roku 1980 i pierwsze miesiČce 1981 jest 
czųonkiem „SolidarnoƑci”. I nie tylko opowiada siħ za ideČ spoųecznej samorzČdnoƑci, 
lecz, zgodnie z przekonaniami siħgajČcymi jeszcze 1968 r., tħ samorzČdnoƑđ realizuje 
przez wųasne dziaųanie. Rezygnuje z roli przewodniczČcego Frontu JednoƑci Narodu. In-
spiruje i przeprowadza w grudniu 1980 r. wolne wybory rektora Akademii. Z peųnym 
przekonaniem wspiera zmiany, których symbolem jest dla niego takǏe IX Nadzwyczajny 
Zjazd PZPR chođ, z powodu kilkumiesiħcznego wjazdu do Algierii, nie uczestniczy osobi-
Ƒcie w przygotowaniu programu.

W marcu 1980 r. zostaų posųem i w tej roli wystħpowaų przez dwie kadencje, tj. do 
1989 r., chođ z dųugimi urlopowymi przerwami na ponowny pobyt w Algierze, gdzie – po 
wygraniu miħdzynarodowego konkursu – rzeǍbi i realizuje Pomnik Chwaųy i Mħczeŷ-
stwa (1982) oraz pomnik Emira Abdelkadera (1987).

W sejmie byų wiceprzewodniczČcym Komisji Kultury. To z jego inicjatywy Komisja 
znajduje w tamtych dramatycznych latach czas na rozmowħ z przedstawicielami zwiČz-
ków twórczych. To on, wczesnČ wiosnČ 1981 r., zdecydowanie opowiedziaų siħ za usta-
nowieniem Funduszu Rozwoju Kultury oraz Narodowej Rady Kultury – dwoma waǏnymi 
próbami zabezpieczenia polskich instytucji kultury przed skutkami kryzysu ekonomicz-
nego i jednoczeƑnie powstrzymania groǍnej politycznej konfrontacji wųadzy ze Ƒrodo-
wiskami twórczymi. Dwa lata póǍniej jest posųem-sprawozdawcČ ustawy o powoųaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków Krakowa. Wspóųtworzy wreszcie wspomnia-
nČ juǏ Fundacjħ Kultury Polskiej.
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Przez trudny okres transformacji systemowej, spoųecznie wspiera dziaųalnoƑđ statu-
towČ wielu stowarzyszeŷ, w tym zwųaszcza Stowarzyszenia Konserwacji Zabytków, dla 
którego przekazuje w darze wykonane przez siebie medale. CzħƑđ z nich wykorzystywa-
na jest jako nagrody w konkursach realizowanych przez SKZ. Inne sųuǏČ jako okazjonal-
ne wyróǏnienia dla osób zasųuǏonych w dziedzinie ochrony zabytków.

SwoistČ syntezČ twórczoƑci i politycznych wyborów Mariana Koniecznego jest po-
mnik Wincentego Witosa, powstaųy nie bez wpųywu wydarzeŷ lat 1980–1981, ale i nie 
bez konfl iktów z ówczesnym aparatem Komitetu Centralnego PZPR. O jego lokalizacji 
miaųa w 1985 r. rozstrzygnČđ aǏ rozmowa z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Ostatecznie 
decyzjħ podjČų Roman Malinowski, wtedy wicepremier. Na propozycjħ Romana Mali-
nowskiego i Waldemara _wirgonia, aby pomnik umieƑciđ przed budynkiem ZSL, ziryto-
wany Marian Konieczny powiedziaų: „To postawcie go za stodoųČ”. Chųopi chcieli mieđ 
pomnik mħǏa stanu i takim go wyrzeǍbių. To on teǏ wskazaų i obronių ostatecznČ lokali-
zacjħ pomnika przy placu Trzech KrzyǏy. Dlaczego tam? Aby wyeksponowađ rzeczywistČ 
rolħ tej wyjČtkowej postaci – na skrzyǏowaniu dróg miħdzy wųadzČ ustawodawczČ i wy-
konawczČ, w sųuǏbie Rzeczpospolitej.

Konkursy

Dlaczego staje siħ do konkursu? Zdaniem Mariana Koniecznego, najbardziej prowoku-
jČ nie pieniČdze, lecz idea. Czy potrafi  jČ wyraziđ rzeǍbiarskim znakiem? Czy znak ten, 
zaklħty w monumentalnej rzeǍbie, stopi siħ organicznie z przestrzeniČ i, co jeszcze trud-
niejsze, z kumulujČcČ siħ przez wieki na osi czasu architekturČ miasta? Z programu kon-
kursu wszyscy przeczytajČ te same zaųoǏenia, ale czy tak samo je zrozumiejČ i zapiszČ we 
wųasnej wyobraǍni? Staje do konkursu, bo chce siħ sprawdziđ. PóǍniej porównuje swojČ 
wizualizacjħ z propozycjami innych. W sumie to rodzaj hazardu. Kto raz go doƑwiadczyų, 
ten juǏ siħ od niego nie uwolni. Sųowa klucze: idea, wizualizacja, Ƒrodki, wųasne ego. 
Konieczny staje do konkursu minimum raz na dwa lata. Dla niego ten rytm zdarzeŷ trwa 
juǏ od 60 lat. To okoųo 30 konkursów. I z reguųy jest tak samo: idea, wizualizacja, Ƒrodki, 
ego. Zawsze pracuje na I nagrodħ, chođ nie zawsze wygrywa. Jednak co najmniej 20 jego 
propozycji zrealizowano i tworzČ juǏ trwaųy skųadnik polskiego pejzaǏu kulturowego.

Pierwszy konkurs. Marian Konieczny ma 19 lat i jest na pierwszym roku rzeǍby. Staje 
do konkursu na pomnik Chopina. Sponsorzy chcČ go postawiđ w parku Krakowskim. SČd 
konkursowy propozycjħ Koniecznego zauwaǏa, ale nie wskazuje jej do realizacji. Wkrót-
ce po ogųoszeniu werdyktu, „PrzeglČd Muzyczny” publikuje recenzjħ Jacka Pugeta. Re-
cenzent wymienia z nazwiska Koniecznego i chwali go za „oryginalnoƑđ ujħcia tematu”.

Które z dųugiej listy konkursów Marian Konieczny zapamiħtaų najmocniej? Przede 
wszystkim te pierwsze. W trakcie IV roku studiów uczestniczyų w konkursie na pomnik 
ofi ar oƑwiħcimskiej hekatomby. Dostaje II nagrodħ, ale pierwszej nie przyznano niko-
mu. W okresie leningradzkiej aspirantury zgųosių siħ po raz pierwszy na konkurs poza 
granicami Polski. WyrzeǍbių projekt pomnika Marynarzy z Kronsztadu. TuǏ po powrocie 
do Krakowa, przez dwa lata wspóųzawodniczyų o laur w konkursie na pomnik Bohate-
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rom Warszawy – Nike Warszawska. I to wųaƑnie Nike stanie siħ jego pierwszČ i zarazem 
do dziƑ rozpoznawalnČ wielkČ realizacjČ. O tym, czym ta rzeǍba byųa i nadal jest dla 
Koniecznego, Ƒwiadczy najpeųniej wydany w 2003 r. przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
album Marian Konieczny. Katalog rzeǍb. Katalog otwiera fotografi a pomnika Nike zrea-
lizowanego w 1964 r., a zamyka projekt tego samego pomnika z roku 1959. O wyborze 
tych wųaƑnie fotografi i i ich miejscu w katalogu zdecydowaų sam Konieczny11.

Po jednym z konkursów, gdzieƑ z poųowy lat szeƑđdziesiČtych XX w., pozostaųo 
w pamiħci mistrza wspomnienie: konkurs na pomnik Bolesųawa Prusa. Przygotowaų 
dwa projekty i postanowių je wysųađ do Warszawy pociČgiem. Wiedziaų, Ǐe poczta nie 
przyjmuje od osób prywatnych paczek powyǏej 70 kilogramów. Podzielių wiħc projekty 
na cztery czħƑci i kaǏdČ ponumerowaų, ale to nie koniec komplikacji. Te prawdziwe za-
czħųy siħ dopiero w Warszawie, bo organizator wystawy prac konkursowych nie zadaų 
sobie trudu i nie zajrzaų do przesųanych rysunków, lecz zųoǏyų dwa odrħbne projekty, ot 
tak, z tego co wpadųo pod rħkħ. Dla Koniecznego jest juǏ za póǍno na konieczne korekty. 
Powstaųy wiħc nowe, przypadkowe kompozycje. Jednak i za nie sČd konkursowy przy-
znaų mu wyróǏnienie.

Zwyciħski udziaų w konkursach zagranicznych, a takǏe polskich, ale realizowanych za 
granicČ. W 1969 r. Marian Konieczny dostaų pierwsze wyróǏnienie w Sofi i na konkursie 
na pomnik chana Asparucha, historycznego twórcy paŷstwa Buųgarów. Dla Buųgarów 
zaprojektowaų ponadto w 1986 r. pomnik Wųadysųawa Warneŷczyka. W 1978 r. jego 
Tadeusz KoƑciuszko zostaje odsųoniħty w Filadelfi i, symbolizujČc obecnoƑđ Polaków 
w procesie budowy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Lata osiemdziesiČte, Algier: zapro-
jektowany przez Koniecznego w 1981 r. i ukoŷczony w 1982 r. monumentalny pomnik 
Chwaųy i mħczeŷstwa staje siħ centralnym punktem skupiajČcym uwagħ uczestników 
obchodów 20. rocznicy niepodlegųoƑci. Zafascynowany nowo odkrytym Ƒwiatem, rzeǍ-
bi w 1984 r. postacie Rais Chamida i Sidi Abu Hasana oraz trzech bojowniczek FWN 
Algerii. Trzy lata póǍniej, takǏe w Algierze, wznosi pomnik emira Abdelkadera. I jesz-
cze Japonia. Pomniejszona do 4 metrów, na Ǐyczenie Japoŷczyków, replika pomnika 
Fryderyka Chopina z warszawskich Bazienek, wyrzeǍbionego w 1909 r. przez Wacųawa 
Szymanowskiego. Pomnik odsųoniħto w 1994 r. w Hamamatsu, w nowo wybudowanym 
wielofunkcyjnym centrum kultury, któremu z inicjatywy wųadz miasta nadano imiħ Fry-
deryka Chopina.

SpoƑród prac zaprojektowanych i zrealizowanych po wygraniu konkursów, w kraju 
wyjČtkowy charakter majČ: pomnik Jana Pawųa II (1988) i Epitafi um króla Przemysųawa II 
w archikatedrze poznaŷskiej (1995).

Pomnik Jana Pawųa II staų siħ integralnČ czħƑciČ sanktuarium w Licheniu i przed-
stawia nowy u mistrza typ narracji. Zauroczony postaciČ ks. Eugeniusza Makulskiego, 
kustosza kultu Matki Boskiej Licheŷskiej, Marian Konieczny otoczyų postađ papieǏa opo-
wieƑciČ o emocjach tych, z których darów powstaų ten szczególny obiekt religijnego 
kultu i wizualizuje proces ofi arowania ƑwiČtyni Bogu. Patos walki i siųy, tak wyrazisty 
w warszawskiej Nike czy rzeǍbach algierskich bojowników, ustħpuje tu miejsca we-
wnħtrznemu wyciszeniu i ufnoƑci pokųadanej w Bogu. Jeszcze inny typ narracji prezen-

11 Marian Konieczny. Katalog rzeǍb, wyd. 2, rozszerzone, Kraków 2003.
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tuje Epitafi um. To wyrzeǍbiona w brČzie historyczna saga, zawieszona gdzieƑ pomiħdzy 
prawdČ a jej obrazem utrwalonym w pamiħci historycznej Polaków.

Poza rzeǍbami monumentalnymi i kompozycjami fi guralnymi, tak istotnymi we 
wszystkich konkursach z tamtych lat, w twórczoƑci Mariana Koniecznego obecna jest 
takǏe, i wtedy, i teraz, inna perspektywa: daleko bardziej osobista, chwilami nawet in-
tymna, zawsze gdzieƑ gųħboko siħgajČca do ludzkiej psychiki. NajwczeƑniej manifestuje 
siħ ona przez portrety psychologiczne, poczynajČc od cyklu profesorskiego, poprzez se-
riħ rzeǍb rodzinnych, na nagrobnych skoŷczywszy. Cykl profesorski rozpoczyna portret 
Stanisųawa Kutrzeby (1962). SkųadajČ siħ naŷ m.in. popiersia profesorów: Stanisųawa 
WiƑniewskiego (1988), Alfreda Majewskiego (1992), Aleksandra Krawczuka (1993), 
Jana Szancenbacha (1993), Maųgorzaty Olkuskiej (2001). Seriħ rodzinnČ tworzČ gųównie 
portrety Filipa (1979, 1988), Zagremmy (1964, 1980), Maryli (1990), Igora (2002). CzħƑđ 
cyklu profesorskiego jest stale eksponowana w kawiarni krakowskiego hotelu „Grand”. 
Inne dostħpne sČ w prywatnej galerii Mariana Koniecznego, w domach prywatnych 
portretowanych osób, a takǏe w zbiorach zdjħđ publikowanych w katalogach poƑwiħco-
nych rzeǍbom Koniecznego. Tam teǏ moǏna znaleǍđ portrety z serii rodzinnych.

RzeǍba nagrobna Mariana Koniecznego to m.in. wspomniane juǏ wczeƑniej popier-
sie Stanisųaw Kutrzeby, Gųowy matki i ojca (cmentarz parafi alny w Jasionowie) i pomniki 
Zagremmy oraz Barbary Kwiatkowskiej (cmentarz Rakowicki w Krakowie).

Maryla

Maria Sarnik, znana w krħgu przyjacióų jako Maryla, zawarųa Ƒlub z Marianem Koniecz-
nym w lutym 1990 r. Poznali siħ w Sejmie na poczČtku lat osiemdziesiČtych. Pracowali 
w tej samej sejmowej Komisji Kultury. Ona byųa posųankČ z Zamojszczyzny, on posųem 
z Krakowa. Z zawodu jest architektem. Zatem i w tym przypadku speųniųa siħ przypo-
mniana wczeƑniej wizja krakowskiej wróǏki z 1948 r.: pierwsza i druga Ǐona Koniecznego 
studiowaųy architekturħ i wykonywaųy zawód architekta.

Urodziųa siħ w Szadku k. Sieradza w województwie ųódzkim. Jej rodzice, Stanisųaw 
i Genowefa, prowadzili specjalistyczne gospodarstwo rolne o profi lu szkóųkarskim. 
W 1958 r. w sieradzkim Liceum OgólnoksztaųcČcym uzyskaųa Ƒwiadectwo dojrzaųoƑci. Za 
namowČ starszego brata ojca zdecydowaųa siħ na studia i wybraųa Wydziaų Architektury 
na Politechnice Krakowskiej. Pierwsze podejƑcie skoŷczyųo siħ jednak niepowodzeniem: 
zdaųa egzamin z rysunku, ale przegraųa konfrontacjħ z matematykČ. Nie poddaųa siħ 
i w drugim terminie zųoǏyųa egzamin na Wydziaų Filozofi czno-Historyczny Uniwersyte-
tu Wrocųawskiego. Kadrħ tego Uniwersytetu w duǏym stopniu stanowiČ przesiedleŷcy 
z Lwowa, zwiČzani kiedyƑ z Uniwersytetem Jana Kazimierza. Maria nauczyųa siħ od nich 
nie tylko wzorów kultury polskiej, w tym archetypów zwiČzanych z kresami II RP, lecz 
takǏe hartu ducha i determinacji.

Nadal urzeka jČ wizja studiów architektonicznych. PomocnČ dųoŷ podaų Marii stryj 
– ksiČdz. To czųowiek renesansu, od mųodoƑci zafascynowany sztukČ sakralnČ. W czasie 
wojny wiħzieŷ Dachau. BezpoƑrednio po wojnie zostaų proboszczem w Babiaku na Kuja-
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wach, a póǍniej proboszczem oraz kustoszem sanktuarium maryjnego w Charųupi Maųej 
k. Sieradza. Maria nauczyųa siħ od niego rysunku i to on wprowadzių jČ, krok po kroku, 
w Ƒwiat historii sztuki. Coraz wiħcej rozumie i wie, czego chce. Skoro nie wszystko udaje 
siħ od razu, trzeba opanowađ umiejħtnoƑđ stopniowego zbliǏania siħ do celu, krok po 
kroku. Przerywa studia na Wydziale Filozofi czno-Historycznym i postanawia, wedųug 
wųasnego programu, przygotowađ siħ do ponownego egzaminu z matematyki, ponadto 
duǏo rysuje. Pod okiem stryja odkrywa tajemny urok twórczoƑci. Na plebanii spotyka 
wielu artystów pracujČcych przy renowacji oraz nowym wystroju ƑwiČtyni. Jest wƑród 
nich m.in. Wiktor Zin, wtedy jeszcze doktor, znany jednak juǏ w caųym kraju z telewizyj-
nego programu Piórkiem i wħglem. W Charųupi Maųej, wraz z grupČ wspóųpracowników, 
Zin projektuje oųtarz.

Rok póǍniej staje siħ to, co przedtem wydawaųo siħ niemoǏliwe: Maria Sarnik zdaje 
egzamin wstħpny i zostaje przyjħta na Wydziaų Architektury Politechniki Wrocųawskiej. 
Po pierwszym roku bierze urlop dziekaŷski i wraca do Charųupi Maųej, aby u boku swe-
go stryja zmierzyđ siħ z pierwszym samodzielnym zadaniem. Projektuje tereny zielone 
oraz maųČ architekturħ (w tym oųtarz polowy i dzwonnicħ) wokóų sanktuarium. Bierze 
udziaų w programie inwentaryzacji starych dolnoƑlČskich miasteczek i pod wpųywem 
tych doƑwiadczeŷ odkrywa w sobie to, co stanie siħ póǍniej rzeczywistČ pasjČ jej Ǐycia: 
stara architektura i konserwacja.

Podczas studiów jest zafascynowana wrocųawskim Ƒrodowiskiem studenckim. Bo 
i jest to wtedy spoųecznoƑđ niezwykųa. Wrocųawski Paųacyk. Jazz nad OdrČ. Samo-
rzČd studencki. Turystyka. Maria nie potrafi  stađ z boku. Peųni – z wyboru, bo w ZSP 
nie moǏna byųo inaczej – róǏne funkcje. Jest m.in. przewodniczČcČ Rady Mieszkanek 
i póǍniej Rady Wydziaųowej ZSP oraz Komisji Kultury Rady Uczelnianej Politechniki 
Wrocųawskiej.

Dyplomu broni w 1968 r., jeszcze obowiČzkowy staǏ i opuszcza Wrocųaw. Jedzie do 
Konina, wówczas dynamicznie rozwijajČcego siħ miasta. Pracuje tam na stanowisku ar-
chitekta miejskiego. To waǏny, chođ krótki epizod jej drogi zawodowej. WaǏny, bo rodzi 
zaufanie we wųasne moǏliwoƑci. Poznaje rzeczywiste problemy starej zabudowy. Pro-
jektuje zieleŷ miejskČ w nowych osiedlach Konina.

W kilka miesiħcy póǍniej Wiktor Zin przekonuje jČ, by ubiegaųa siħ o stanowisko 
konserwatora zabytków w ZamoƑciu. Stara architektura tego niezwykųego miasta i jej 
ochrona, to wizje, przed którymi Maria Sarnik nie umie i nie chce siħ broniđ. Wsparta 
rekomendacjČ Zina, od listopada 1970 r. juǏ tam mieszka i pracuje. Do jej obowiČzków 
naleǏy nie tylko nadzór, lecz i ochrona zabytków miasta i powiatu zamojskiego. W 1975 r. 
otrzymaųa propozycjħ powrotu do Konina, ale jej nie przyjħųa, chođ wtedy jeszcze nie 
wie, Ǐe ta wųaƑnie decyzja przesČdzi o jej dalszych losach: w przestrzeni publicznej, 
w Ǐyciu zawodowym, a takǏe osobistym. W drugiej poųowie lat siedemdziesiČtych jest 
kolejno miejskim i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przez pewien czas peųni 
takǏe w Urzħdzie Miejskim ZamoƑcia obowiČzki kierownika Wydziaųu Budownictwa, Ur-
banistyki i Architektury. Jakby tego wszystkiego byųo maųo, w latach 1974–1977 koŷczy 
na Politechnice Krakowskiej Studium Podyplomowe w zakresie Konserwacji Zabytków 
Urbanistyki i Architektury. Wkrótce okaǏe siħ jednak, Ǐe kolejny przeųom w jej Ǐyciu 
zostanie sprowokowany przez inny ciČg zdarzeŷ.
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Wybory parlamentarne 1980 r. Z ZamoƑcia posųem ma byđ kobieta, a do tego jesz-
cze bezpartyjna i silnie zwiČzana ze Ƒrodowiskami kultury. Maria Sarnik otrzymuje pro-
pozycjħ. Kandyduje. Poza wiedzČ zawodowČ i postawČ socjocentrycznČ (wyniesionČ 
jeszcze z ZSP), ma przecieǏ kaǏdČ z trzech wskazanych cech: jest bezpartyjna, naleǏy 
do ludzi kultury, no i jest kobietČ. ZwyciħǏa. Droga, nie tylko na WiejskČ, lecz równieǏ 
do instytucji centralnych, zostaje przed niČ szeroko otwarta. W Sejmie przygotowuje 
materiaųy poƑwiħcone m.in.: ochronie pracowni uǏytkowanych przez twórców, osied-
lowym oƑrodkom kultury oraz zarysy programów i projekty odpowiednich uchwaų. 
Zostaje wreszcie czųonkiniČ poselskiego zespoųu przygotowujČcego pierwszČ sejmowČ 
debatħ plenarnČ poƑwiħconČ temu, co znajduje siħ juǏ w centrum jej profesjonalnych 
fascynacji: ochronie zabytków.

W 1984 r. zaczyna pracħ w Ministerstwie Kultury i Sztuki jako zastħpca dyrektora Za-
rzČdu Muzeów i Ochrony Zabytków, a cztery lata póǍniej przechodzi, jako wicedyrektor, 
do Zespoųu Ekspertów Miħdzyresortowej Komisji do spraw Rewaloryzacji Miast i Ze-
spoųów Staromiejskich. Wreszcie, w latach 1992–2004, koŷczy czynnČ pracħ zawodowČ 
w Agencji NieruchomoƑci Rolnych Skarbu Paŷstwa.

Równolegle z pracČ zawodowČ, a takǏe po jej ustaniu, Maryla Sarnik-Konieczna jest 
aktywnie zwiČzana ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. NaleǏaųa do grona 
jego czųonków zaųoǏycieli, a w ZarzČdzie Gųównym SKZ peųniųa przez dwie kadencje obo-
wiČzki prezesa i póǍniej skarbnika oraz, przez wiele lat, sekretarza. To te szerokie kon-
takty spoųeczne, zawodowe i okoųozawodowe Maryli, a takǏe krħgi uczniów i przyjacióų 
Mariana z róǏnych faz jego twórczego oraz publicznego Ǐycia, pozwalajČ maųǏonkom 
na codziennČ obecnoƑđ w polskich Ƒrodowiskach twórców i animatorów kultury. I to ta 
obecnoƑđ rodzi impulsy skųaniajČce Mariana Koniecznego do poszukiwania ciČgle no-
wych form wizualizacji doƑwiadczeŷ wųasnych i potrzeb wspóųczesnych Polaków.

W czasie wolnym od spraw codziennych, tych publicznych i tych bardzo osobistych, 
Maryla Sarnik-Konieczna wraca myƑlami do ZamoƑcia. W mieƑcie zaplanowanym i bu-
dowanym w poczČtkowej fazie przez Bernarda Morando i ukoŷczonym przez Andreħ 
dell’Aqua, czy w kolegiacie ze sƟ ukami Giovanniego Baƫ  stħ Falconiego, odnajduje rze-
czywisty sens swego zawodowego powoųania: zwyciħǏyđ czas, ocaliđ dawne piħkno, za-
chowađ ciČgųoƑđ przekazu kulturowego.

Drugie i trzecie pokolenie: Filip i Igor

Po ukoŷczeniu piħcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych, w roku akademickim 
1980/1981 Filip Konieczny podejmuje studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. 
To szczególny czas i brzemienny w skutki nie tylko dla Polski, lecz równieǏ dla Europy 
i Ƒwiata. Ojciec Filipa jest wtedy w Algierze, gdzie nadzoruje prace kanadyjskiej fi rmy 
realizujČcej pomnik Chwaųy i mħczeŷstwa. Pod koniec listopada 1981 r. wraca do Krako-
wa. Syna nie ma w domu, bo uczestniczy w strajku okupacyjnym. Postanawia zabrađ go 
z sobČ do Algieru, ale potrzebne dokumenty gromadzi dopiero 12 grudnia. Nastħpnego 
dnia, 13 grudnia o 6 rano docierajČ na warszawskie lotnisko. Przed budynkami portu 
lotniczego zastajČ pojazdy wojskowe. Stan wojenny. Jeszcze nie do koŷca wiedzČ, co 
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to naprawdħ znaczy. Godzinħ póǍniej w sali odpraw wysųuchujČ w TVP przemówienia 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego. O 10.00 dowiadujČ siħ z gųoƑnika, Ǐe dziƑ Ǐaden samolot 
nie odleci. Co robiđ? WracajČ do hotelu sejmowego. Rozmowa z Karolem Drozdem. 
Rozmowa z Józefem KlasČ. Rozmowa z dyrektorem jednego z departamentów Minister-
stwa Spraw Zagranicznych. Potrzebne sČ nowe paszporty i nowe wizy. Rozmowa z Józe-
fem TejchmČ, kierujČcym wtedy Ministerstwem Kultury i Sztuki. Zmħczenie i stres, bo 
w Algierze, pod nieobecnoƑđ Koniecznego, stanČ roboty. Po dziesiħciu dniach i urucho-
mieniu wielu pracowników KC PZPR, MKiS, MSZ, MSW i decydentów z Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego, 22 grudnia sČ ponownie gotowi do wyjazdu.

Bilety lotnicze, dla siebie i syna Marian Konieczny wykupių w Algierze jeszcze 
w pierwszej poųowie listopada. Niestety, nic z tego. Konieczny przygotowuje plan awa-
ryjny: pociČgiem z Dworca Centralnego trzeba siħ dostađ do Berlina. StamtČd czeskimi 
liniami do Algieru. Ostatni telefon do Biura LOT-u i nieoczekiwana wiadomoƑđ: rano, 
23 grudnia odleci polski samolot czarterowy po pasaǏerów, czekajČcych w Algierze na 
powrót do kraju. Decyzja. Wieczorem jadČ na Okħcie i nocujČ na lotnisku. Poza Ǐoųnie-
rzami straǏy granicznej, jest ich tylko dwóch. Bardzo zimno. WykorzystujČ posiadane 
dokumenty i numery telefonów do decydentów, którzy mogČ w Warszawie praktycznie 
wszystko i wreszcie zostajČ wpuszczeni do pustego samolotu. W Algierze na lotnisku 
otacza ich tųum zdesperowanych ludzi. ChcČ od Koniecznego dowiedzieđ siħ, co wųaƑ-
ciwie dzieje siħ w Polsce. Czy ci w mundurach, to na pewno polscy ofi cerowie? PytajČ 
o nazwiska z pierwszych stron gazet, wspólnych znajomych. Czy Gierek i Jaroszewicz teǏ 
sČ internowani? I kto jeszcze?

Filip zostaje w Algierze do sierpnia 1982 r. Prace przy pomniku sČ znacznie opóǍnio-
ne, wiħc skutecznie pomaga ojcu w czym tylko moǏe. Udaje siħ. Chođ rzeǍby otaczajČce 
pomnik to na razie tylko gips patynowany, to jednak zaplanowane na 5 lipca uroczy-
stoƑci przebiegajČ zgodnie z pierwotnym planem. I jeszcze coƑ niezwykle waǏnego dla 
nich osobiƑcie: na ten dzieŷ przyleci z Krakowa Zagremma. BħdČ wiħc razem. Aby do-
koŷczyđ prace przy pomniku, Marian Konieczny bierze urlop z Sejmu i wraca jesieniČ do 
Algieru. W grudniu w ParyǏu kupi swój trzeci, po radzieckiej Pobiedzie i polskim Fiacie 
125, samochód. Kontakt z fi rmČ Mont Parnas. Jakiej marki, który model? Biaųa JeƩ a? 
Volkswagen z silnikiem Diesla? Wreszcie jest Passat. Kosztuje 2 tys. franków – wiħcej 
niǏ przewidywaų. Ma jednak oszczħdnoƑci, bo prace przy pomniku przyniosųy pewien 
dochód. Trzyma je na koncie Kanadyjskiego Banku Królewskiego, wiħc pųaci.

Filip wraca do kraju przez ParyǏ. W paǍdzierniku ponownie jest studentem ASP. 
Ale Filip jest niespokojnym duchem. W 1985 r. ulega namowie szkolnego kolegi ojca. 
Ponownie przerywa studia. KupujČ dwa Fiaty 126 i decydujČ siħ na podróǏ na Alaskħ. 
Najpierw do Bremerhaven, dalej statkiem do Halifax. Potem przez Kanadħ na Zachód, 
aǏ do Pacyfi ku. WysiadajČ na lČd w Halifaksie, stolicy Nowej Szkocji. ZaczynajČ siħ prob-
lemy, bo Fiaty 126 nie radzČ sobie z kiepskimi drogami póųnocnej Kanady. Po burzliwej 
debacie, rewidujČ pierwotne plany. Nie pojadČ na Alaskħ, ale na poųudnie, do USA. 
MajČ amerykaŷskie wizy, wiħc nie ma problemu. Dwa czerwone auta na krakowskiej 
rejestracji zmieniajČ kierunek na San Francisco. Filip spotyka znajomych z Krakowa. Zo-
staje w Stanach, chođ jego przyjaciel decyduje siħ na powrót do Polski. Uczy siħ angiel-
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skiego i pracuje zarobkowo. Wsparcie fi nansowe ze strony ojca umoǏliwia mu podjħcie 
studiów plastycznych.

Niezwykųym przeǏyciem jest dla niego wizyta matki. Pobyt w San Francisco ma dla 
Zagremmy bez maųa charakter symboliczny. Tu dopeųniona zostaje jej podróǏ w czasie 
i przestrzeni. Przypomnijmy jeszcze raz jej punkty zwrotne. Z rodzinnej Moųdawii, wraz 
z sierociŷcem, zostaje wywieziona aǏ do Irkucka, by nastħpnie, dziħki wųasnej deter-
minacji, rozpoczČđ drogħ w odwrotnym kierunku, ze wschodu na zachód – z Syberii, 
przez ówczesny Leningrad, do Krakowa. StČd zaproszenie syna doprowadzi Zagremmħ 
do kolejnego punktu zwrotnego, nad brzeg Pacyfi ku. Ale tam, w trakcie spacerów i noc-
nych rozmów z synem, nie ma wČtpliwoƑci: swój dom zbudowaųa w Krakowie i tam teǏ 
powróci.

Filip koŷczy amerykaŷski epizod studiów plastycznych, ale nie zrywa kontaktów ze 
swoim nowym Ƒrodowiskiem. W paǍdzierniku 1988 r. wraca do kraju na pogrzeb matki, 
ale wkrótce potem jest znowu w San Francisco, aby w tamtejszym Instytucie Sztuki 
ukoŷczyđ studia i uzyskađ dyplom bakaųarza. Maluje, trochħ zarabia i tak jest aǏ do lata 
1991 r.

Po powrocie do Krakowa reaktywuje siħ na ostatnim roku studiów. Zostaje przyjħty 
do pracowni Jerzego Nowosielskiego i pod jego opiekČ robi dyplom. Tu, na ASP, poznaje 
swČ przyszųČ Ǐonħ Agnieszkħ Sajdħ. W 1994 r. Filip i Agnieszka podpisujČ akt maųǏeŷ-
stwa. Ich syn Igor w 2010 roku koŷczy 13 lat.

W poczČtkach polskiej transformacji systemowej, Filip Konieczny próbuje swych sių 
na wolnym rynku i przy ul. Sųawkowskiej, kilkaset metrów od matejkowskiego gmachu 
symbolizujČcego ASP, razem z dwoma wspólnikami zakųada herbaciarniħ. Na szyldzie 
wpisujČ nazwħ „Sylaba”. PóǍniej, gdy pierwotna umowa najmu lokalu wygasa, Filip re-
zygnuje z dalszej dziaųalnoƑci i wycofuje siħ ze spóųki. Na wolnym rynku nie odnosi suk-
cesu, ale i nie poddaje siħ. Nie pozwalajČ mu na to ani geny matki, ani ojca. W tej rodzi-
nie tworzy siħ, a nie po prostu trwa. Postanawia zmierzyđ siħ z kolejnym wyzwaniem.

Wspólnie z ǏonČ znajdujČ nowy pomysų. ZakųadajČ wųasne Salwatorskie Studio Arty-
styczne i lokalizujČ je w rozbudowanej pracowni ojca. Ponadto otwierajČ pod tČ samČ 
nazwČ witrynħ internetowČ www.ssa.nethost.pl. SSA prowadzi dziaųalnoƑđ dydaktycznČ 
w zakresie plastyki, a takǏe przygotowuje do egzaminów wstħpnych na Akademiħ Sztuk 
Piħknych. Filip i Agnieszka majČ do dyspozycji nie tylko przestrzeŷ i kwalifi kowanych 
tutorów, lecz równieǏ prywatne zbiory Mariana Koniecznego.

Uczniowie

WiħkszoƑđ uczniów mistrza Koniecznego to dziƑ twórcy rozpoznawalni po wųasnych 
dzieųach. CzħƑđ sprawdziųo siħ równieǏ w roli profesorów, kierowników katedr i dzie-
kanów ASP. Niektórzy prowadzČ wųasne wyspecjalizowane pracownie poza AkademiČ. 
A jednak wszyscy twierdzČ, Ǐe razem tworzČ szkoųħ Mariana Koniecznego.
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Epilog

Pytany, co dalej, Marian Konieczny odpowiada:

Tak, jak dotychczas. Bħdħ rzeǍbių. Teraz pracujħ nad Drzewem pamiħci, pomnikiem po-
Ƒwiħconym Polakom pomordowanym w czasie wojny na Woųyniu i Podolu. MyƑlħ nad utwo-
rzeniem wųasnej staųej galerii. RzeǍby odlane w brČzie zostawiħ w ogrodzie. Pozostawiħ je pod 
opiekČ Filipa. MoǏe pomogħ mu ponadto poszerzyđ jego Salwatorskie Studio Artystyczne?

13 stycznia 2010 r. Marian Konieczny, wymieniany przez najbardziej presƟ Ǐowe en-
cyklopedie i zaliczany do grona najwybitniejszych wspóųczesnych rzeǍbiarzy polskich, 
skoŷczyų 80 lat. PierwszČ nagrodħ przyznano mu juǏ w lipcu 1966 r. Byųa to paŷstwowa 
nagroda indywidualna I stopnia w dziedzinie kultury i sztuki za rzeǍbħ Nike ku czci Bo-
haterów Warszawy. PóǍniej, w 1973 r., przyszųa m.in. nagroda miasta Krakowa w dzie-
dzinie upowszechnienia kultury.

21 kwietnia 1978 r. XXXV Sesja Plenarna Akademii Sztuki ZSRR przyznaje Maria-
nowi Koniecznemu godnoƑđ zagranicznego czųonka. Po rozpadzie ZSRR, gdy miejsce 
po ZwiČzku Radzieckim zajmie Federacja Rosyjska, a jej najwaǏniejszym instytucjom 
kultury przywrócone zostanie prawo do przedrewolucyjnych korzeni, Rosyjska Aka-
demia Sztuki, siħgajČca swymi poczČtkami poųowy XVIII w., w 2001 r. potwierdza ten 
tytuų i wpisuje Koniecznego ponownie do rejestru „pacziotnych czlenow Akadiemii 
ChudoǏestw”.

SzczególnČ wymowħ ma dla Mariana Koniecznego równieǏ Medal 50-lecia Walk 
o Wyzwolenie Algierii, przyznany mu przez prezydenta tego kraju w 2004 r.

22 stycznia 2005 r. – siedemdziesiħciopiħciolecie urodzin i piħđdziesiħciolecie pracy 
twórczej Koniecznego, rektor i dziekan Wydziaųu RzeǍby krakowskiej ASP uczcili uroczy-
stČ sesjČ i wystawČ jego rzeǍb w gmachu matejkowskim Akademii.

SpoƑród orderów i tytuųów honorowych do najwyǏszych naleǏy KrzyǏ Komandorski 
z GwiazdČ Orderu Odrodzenia Polski, którym Marian Konieczny zostaų udekorowany 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 r.

4 marca 2009 r. prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, dziaųajČc 
w imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego, wrħczyų Marianowi Koniecznemu Gloria 
ArƟ s, najwyǏsze odznaczenie przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP.

12 stycznia 2010 r. w sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisųawa Wyspiaŷskie-
go, pod honorowym patronatem prezydenta Majchrowskiego, Fundacja Kultury Pol-
skiej oraz Akademia Sztuk Piħknych zorganizowaųy uroczystoƑđ z okazji 80. urodzin pro-
fesora Mariana Koniecznego. Towarzyszyųa jej wystawa „Marian Konieczny – rzeǍba”, 
przekonujČca o prawdzie metafory Publiusa Ovidiusa Naso. 

A jeƑli mistrz posiada dar przeczuđ rzetelny 
W blasku sųawy Ǐyđ bħdħ wieki – nieƑmiertelny.
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Post scriptum

Biografi a Mariana Koniecznego to kolejny dowód na to, czym tak naprawdħ byų i jest 
Kraków w dziejach spoųeczeŷstwa, kultury i paŷstwa polskiego. Jego istoty nie da siħ 
zdefi niowađ ani przez proste odwoųanie do antropogeografi i Friedricha Ratzela, ani 
do wspóųczesnej urbanistyki czy tylko rozwiČzaŷ prawnych. Wedųug pierwszej trady-
cji, Ratzela, kaǏde miasto, a wiħc takǏe Kraków, to „trwaųe zagħszczenie ludzi i siedzib 
ludzkich, obejmujČce znaczny obszar i poųoǏone w centralnym punkcie wiħkszych dróg 
komunikacyjnych”12. Wedųug drugiej – najistotniejsze sČ przede wszystkim problemy, 
„które stwarza Ƒwiadome ksztaųtowanie Ƒrodowiska miejskiego”, w tym estetyka mia-
sta13. Wreszcie, rozwiČzania ustawowe rozstrzygajČ np. o polityce miejskiej paŷstwa sty-
mulujČcej (lub nie) rozwój miast i obszarów metropolitalnych (por. np. projekt rzČdowy 
rozpatrywany 28 maja 2008 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej RzČdu RP i SamorzČdu 
Terytorialnego).

KaǏda z tych perspektyw, zwųaszcza gdy zostanČ ujħte integralnie, zachowuje swój 
sens. Jednak nawet wtedy nie dociera siħ jeszcze do tego, co w Krakowie niewymierne 
i zarazem niepowtarzalne. Proces historyczny, chođ czasami meandryczny, skumulowaų 
tu kapitaų kulturowy i ludzki, poprzez który trwajČ i geniusz loci, i genius tribus, czy-
li, zdaniem staroǏytnych Greków i Rzymian, duchy opiekuŷcze miejsca oraz wspólnot 
ludzkich. Wielkie wspóųczesne miasta, takie jak Kraków, ǏyjČ nie tylko tym, co byųo i sta-
nowi ich dziedzictwo, lecz gųównie tym, co jego mieszkaŷcy – widzČc i sųyszČc siħ wza-
jemnie – tworzČ hic et nunc, dajČc szansħ równieǏ tym, którzy przyjdČ po nich. Kraków 
nie trwa po prostu zawieszony w czasie, lecz staje siħ poprzez kreatywny potencjaų róǏ-
nych Ƒrodowisk i klimat wspierajČcy poszukiwanie nowych rozwiČzaŷ, tworzony przez 
jego wųadze samorzČdowe. Bo rzeczywiƑcie jest tak, jak napisaų Marcus TerenƟ us Varro, 
rzymski uczony i pisarz z I w. p.n.e.: „Divina natura dedit agros, ars humana aedifi cavit 
urbes – Boska przyroda daųa pola, ludzka sztuka zbudowaųa miasta”.

Stanie siħ tak, jeƑli wspomniane wczeƑniej duchy opiekuŷcze zawųadnČ wyobraǍniČ 
gospodarzy miasta, bħdČ nadal generowaųy warunki konieczne zarówno dla zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego, jak i wszczynania rzeczy nowych, niepowtarzalnych, takǏe 
przez rzesze studentów (ok. 200 tysiħcy w 2010 r.), którzy w Krakowie,

[...] w spokojnym majestacie [...] zamków i koƑcioųów z brČzoworóǏowego kamienia, z dacha-
mi krytymi pozieleniaųČ blachČ miedzianČ14,

podobnie jak kiedyƑ Stanisųaw Pigoŷ i Franciszek Bujak, a wspóųczeƑnie m.in. Marian 
Konieczny, szukajČ szansy na speųnienie swego czųowieczego losu. Tak trwa i tworzy siħ 
ciČgle od nowa to szczególne miejsce wspólne, loci communes, krakowski topos.

12 Cyt. za: J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Zarys geografi i miast, tųum. W. _wieǏawska, Warszawa 1971, 
s. 30.

13 W. Szolginia, Estetyka miasta, Warszawa 1981, s. 10.
14 J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Zarys geografi i miast…, s. 71.
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Talleyrand jako intelektualista

Minister spraw zagranicznych Napoleona byų z gųħbokiego przekonania pacyfi stČ. Char-
les-Maurice de Talleyrand pomógų Bonapartemu zdobyđ wųadzħ i sųuǏyų mu nastħpnie 
przez lata, widzČc w nim czųowieka w pewien sposób genialnego, zdolnego dađ Fran-
cji porzČdek wewnħtrzny i uregulowađ w jedyny wówczas moǏliwy sposób, to znaczy 
zbrojnie, stosunki z mocarstwami, które jej zagraǏaųy. Zorientowaų siħ niebawem, Ǐe Na-
poleon w swojej wojowniczoƑci idzie za daleko i staraų siħ wpųynČđ na niego miarkujČco. 
OczywiƑcie – bez skutku. Wojny na wielu frontach nie mogųy byđ wygrane, a niektóre, 
jak próba podboju Hiszpanii, w przekonaniu Talleyranda byųy bez sensu. WidzČc, Ǐe Na-
poleon prowadzi Francjħ do katastrofy, zaryzykowaų podwójnČ grħ, porozumiewajČc siħ 
z Aleksandrem, cesarzem Rosji. StČd siħ biorČ niekoŷczČce siħ dyskusje historyków na 
temat, czy Talleyrand byų zdrajcČ czy zbawcČ Francji (jeƑli zbawcČ, to ze wzglħdu na 
rolħ, jakČ odegraų na kongresie wiedeŷskim). Ten pomawiamy o cynizm i oportunizm 
dyplomata byų pierwszym Francuzem, który powiedziaų Napoleonowi prosto w oczy, Ǐe 
gubi Francjħ i siebie. Musiaų zdawađ sobie sprawħ, Ǐe za takie sųowa moǏe stanČđ przed 
plutonem egzekucyjnym. Talleyrand wykazywaų jednak odwagħ w sprawach, które byųy 
tego warte. Jego pacyfi zm nie wystħpowaų w formie doktrynalnej zasady – zarówno 
doktrynerstwo, jak i sztywne zasady byųy obce jego umysųowoƑci. 

Trafnie ujČų jego fi lozofi ħ ǏyciowČ Duī  Cooper: „Jako uczeŷ Woltera i dziecko XVIII 
wieku, cenių bųogosųawieŷstwo pokoju i gardzių nadħtym bohaterstwem wojennym”1.

Byų doskonale wyksztaųcony, Ƒledzių ruchy umysųowe swojego czasu i podziwiaų kul-
turħ francuskiego „Wielkiego Wieku”. Po kaǏdej utracie wųasnej biblioteki, co zdarzyųo 
siħ parħ razy, wydawaų spore sumy na gromadzenie nowej. W Pamiħtnikach, napisaų, Ǐe 
dobra biblioteka przynosi pociechħ na wszystkie stany duszy, dodajČc zaraz, iǏ ksiČǏki 
oƑwiecaųy go, ale nie zniewalaųy jego umysųu. Pisywaų artykuųy o polityce miħdzynaro-
dowej do czasopisma „Le Conservateur”, ale nie byųo to jego ulubione zajħcie. W liƑcie 
do lorda Hollanda zwierzaų siħ, Ǐe

[…] czytanie jest o wiele przyjemniejsze od pisania. Wiħcej ma siħ swobody i odprħǏenia 
pozwalajČc, by myƑli pųynħųy w formie doƑđ nieokreƑlonych rozwaǏaŷ, zamiast redukowađ je 
do konkluzji z piórem w rħku2.

1 D. Cooper, Talleyrand, Warszawa 1937, s. 42.
2 R. Harris, Talleyrand. Zdrajca i zbawca Francji, Warszawa 2007, s. 276.
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Klasħ jego intelektu pokazujČ Pamiħtniki, które trzeba czytađ takǏe jako traktat po-
lityczny, peųen odkrywczych spostrzeǏeŷ i trafnych, w aforystycznej formie wyraǏonych 
uogólnieŷ. Cytowany Robin Harris podkreƑlių, Ǐe

pojmowaų historiħ i proces polityczny w sposób bardziej subtelny niǏ wiħkszoƑđ mu wspóų-
czesnych. UwaǏaų, Ǐe bieg historii wyznaczajČ spoųeczne, kulturalne nurty, nad którymi poli-
tycy majČ niewielkČ kontrolħ3.

Byų przede wszystkim wybitym i niezwykųym intelektualistČ, który poƑwiħcių siħ 
gųównie polityce miħdzynarodowej. To, co na jej temat pisaų czy teǏ gųosių w innej for-
mie, zadziwia dziƑ nowoczesnoƑciČ4. Stendhal, który o politykach sumarycznie miaų zųe 
zdanie i najwybitniejszych nawet nazywaų „szubrawcami”, przemówienie Talleyran-
da w Izbie Parów uznaų za „wydarzenie nie tylko polityczne lecz równieǏ literackie”5. 
Jednak wizerunek wybitnego i rzekomo cynicznego dyplomaty przesųonių Talleyranda 
intelektualistħ.

***

Jako mųody ksiČdz Talleyrand interesowaų siħ ekonomiČ politycznČ, zwųaszcza tymi prob-
lemami, które miaųy praktyczne znaczenie, jak wolnoƑđ handlu, rola kredytu, cena pie-
niČdza. PodjČų siħ prowadzenia spraw fi nansowych KoƑcioųa i robių to z powodzeniem. 
W ciČgu swojej kariery politycznej kwesƟ om gospodarczym krajowym i miħdzynarodo-
wym poƑwiħcaų wiele uwagi. DrugČ dziedzinČ spoza polityki miħdzynarodowej, w której 
wystħpowaų jako ceniony ekspert, byųa edukacja. ChociaǏ posiadaų solidne wyksztaųce-
nie teologiczne, kwesƟ e religijne zajmowaųy tego byųego biskupa tylko w zwiČzku z po-
litykČ i jako swoisty przejaw polityki. Charakterystyczne dla jego fi lozofi i byųo spojrzenie 
na wyprawy krzyǏowe. Pisaų o nich w kontekƑcie interesów handlowych:

skųonny jestem sČdziđ, Ǐe rozum, a moǏe raczej znuǏenie, doprowadzČ do takiego stanu rze-
czy, w którym na marynarkħ nie bħdzie siħ juǏ patrzeđ pod kČtem jej mocy i jako na Ƒrodek 
potħgi wojennej. Mam nadziejħ, Ǐe kiedyƑ ten punkt widzenia znajdzie siħ na dalszym miej-
scu, a naczelnym zadaniem marynarki bħdzie ochrona wymiany i owoców gospodarowania, 
oraz przyczynianie siħ do powszechnego dobrobytu. […] Do takiego na tħ rzecz spojrzenia 
jeszcze bardziej zachħcajČ nauki pųynČce z dawniejszych epok naszych dziejów. Wynika z nich, 
Ǐe w czasach wypraw krzyǏowych Europa byųa wųaƑnie na drodze do takich idei. Handel azja-
tycki, swoboda komunikacji z tČ bogatČ czħƑciČ starego Ƒwiata naleǏaųy do utajonych moty-
wów wojny kilku wųadców Zachodu z kalifami Arabii, sudanami Egiptu i suųtanami Nikodemii. 
Religia sųuǏyųa za pretekst polityce, polityce zaƑ przyƑwiecaųy juǏ korzyƑci monopolu Ǐeglugi6.

Polityka sųuǏyđ powinna gospodarce, a religia ze swoimi podziaųami na sekty i wy-
znania wyraǏa konfl ikty w istocie polityczne:

Kiedy staramy siħ dotrzeđ do sedna rzeczy, okazuje siħ, Ǐe utajona zasada wszystkich sekt 
jest polityczna i wszħdzie zawdziħczajČ one swe narodziny duchowi niezaleǏnoƑci i swobody, 

3 Ibidem, s. 310.
4 Ibidem, s. 309.
5 E. Tarle, Talleyrand, Warszawa 1957, s. 256.
6 C. Talleyrand, Pamiħtniki, tųum. W. Dųuski, Londyn [bez daty], s. 54.
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on to bowiem, czujČc siħ ograniczony przez istniejČce urzČdzenia i skrħpowany istniejČcymi 
prawami, wymyka siħ i wybucha pod postaciami, które próbuje siħ uprawomocniđ z pomocČ 
religii7.

W naszych czasach, dowodzių Talleyrand, fi lozofi a i nauka zdyskredytowaųa sekty 
i zajħųa w ƑwiadomoƑci ludzi miejsce wyróǏnione i dominujČce. Filozofowie siħgnħli po 
rzČd dusz, a zaraz potem zapragnħli teǏ narzuciđ narodowi swoje zasady. Po doƑwiad-
czeniach rewolucji, w której sam braų znaczČcy udziaų, nie mógų juǏ powiedzieđ inaczej, 
jak tylko:

CóǏ za szaleŷstwo – chcieđ rzČdziđ Ƒwiatem majČc za narzħdzie abstrakcje, analizy, niedo-
skonaųe pojħcia porzČdku i równoƑci oraz caųkiem metafi zycznČ moralnoƑđ!8

Do fi lozofi i miaų Talleyrand stosunek ambiwalentny: wygųaszaų jej apologiħ sųowami 
Woltera, ale od siebie dodawaų: „kiedy mówiħ o fi lozofach, nie rozumiem dobrze sam 
siebie”9.

Na kongresie wiedeŷskim odniósų sukces jako dyplomata, ale takǏe jako intelektuali-
sta. Doktryna legitymizmu, którČ siħ posųuǏyų, porzČdkowaųa porewolucyjny i powojen-
ny chaos myƑlowy w sposób korzystny dla pokonanej Francji. Reprezentanci mocarstw 
walczČcych z rewolucjČ i Napoleonem – uzurpatorem, nie mogli jej nie uznađ, a na-
stħpstwem tego uznania byųo potraktowanie Ludwika XVIII jako wųadcħ prawowitego, 
z którym stosunki trzeba ukųadađ na równych prawach: Francja pod panowaniem Bur-
bona nie moǏe byđ odpowiedzialna za wojny prowadzone przez uzurpatora Napoleona. 
Francja pod panowaniem prawowitej dynasƟ i jest po tej samej stronie, co zwyciħskie 
mocarstwa. Zasada legitymizmu pozwoliųa Talleyrandowi wpųywađ na postanowienia 
kongresu takǏe w innych sprawach i odgrywađ rolħ wiħkszČ niǏ by mógų wykorzystujČc 
tylko realne atuty. Te ostatnie w rħku reprezentanta kraju pokonanego mogųy byđ tylko 
bardzo skromne.

Zasada legitymizmu miaųa jednak negatywny wpųyw na osobistČ pozycjħ Talleyran-
da we Francji. KwesƟ onowaųa jego politycznČ biografi ħ, udziaų w poczČtkowej fazie re-
wolucji, a póǍniej w rzČdach Dyrektoriatu, wreszcie rolħ u boku Napoleona. Miaų on 
wprawdzie udziaų w osadzeniu Burbona na tronie, co przez tegoǏ zostaųo docenione, 
jednak Restauracja stawiaųa go po stronie winowajców. TųumaczČc siħ ze swej kariery 
sformuųowaų zasady, jakimi polityk ma prawo lub powinien kierowađ siħ w ustroju nie-
prawowitym. Celowe dla niniejszych rozwaǏaŷ bħdzie przytoczenie dųuǏszego cytatu na 
ten temat. Gdy zapanuje wųadza uzurpatorska, nieliczni mogČ udađ siħ na emigracjħ, 
umywajČc niejako rħce od tego, co siħ bħdzie dziaųo w kraju. Ci zaƑ, którzy pozostajČ, 
czym siħ majČ kierowađ? Ojczyzna ma prawo byđ rzČdzona i byđ broniona. Ma teǏ pra-
wo domagania siħ od obywateli tych samych sųuǏb, jakie byli jej winni pod prawowitym 
reǏimem.

Kiedy siųa okolicznoƑci nakazuje nam Ǐyđ i sųuǏyđ pod rzČdem niemajČcym innej racji bytu, 
jak wydarzenia, które go wyniosųy do wųadzy, oraz odczuwana przez ludy potrzeba zabezpie-
czenia swej potħgi, mogČ powstađ sytuacje, w których powinniƑmy rozwaǏyđ naturħ naszych 

7 Ibidem, s. 56.
8 Ibidem, s. 58.
9 Ibidem, s. 55.



Bronis�aw �agowski

430

obowiČzków w Ƒwietle poųoǏenia, jakie zajmujemy. RzČd, któremu jesteƑmy posųuszni, na-
kazuje nam zbrodniħ? Bez wČtpliwoƑci i bez najmniejszego wahania naleǏy wymówiđ posųu-
szeŷstwo. NaleǏy wszystko stawiajČc na kartħ, naraziđ siħ na jego nieųaskħ i szykowađ siħ do 
poniesienia wszystkich jej skutków. Ale jeƑli ten rzČd bez naszego udziaųu popeųnia zbrodniħ? 
Tu trzeba rozwaǏyđ dwie hipotezy. JeƑli zbrodnia naraǏa porzČdek publiczny, jeƑli wciČga lub 
moǏe wciČgnČđ kraj w wielkie niebezpieczeŷstwa, jeƑli zmierza do rozprzħǏenia spoųecznego, 
do podeptania praw, do ruiny paŷstwa, to nie ulega Ǐadnej wČtpliwoƑci, Ǐe trzeba nie tylko 
stawiđ opór, ale i wstrzČsnČđ jarzmem i uzbroiđ siħ przeciw wųadzy, która stajČc siħ wrogiem 
kraju, straciųa z tČ chwilČ wszelkie prawo do rzČdzenia.

A jeƑli zbrodnia jest ze swej natury odosobniona, ograniczona w swym przedmiocie 
i skutkach, jeƑli za caųy wynik ogólny ma pohaŷbienie imienia tego, kto jČ popeųnių i wydanie 
na publiczne potħpienie imion tych, co uczynili siħ jego narzħdziami, jego oprawcami czy 
wspólnikami – wtedy trzeba oddađ siħ gorzkiej i niepocieszonej boleƑci; trzeba zasmuciđ siħ 
tČ mieszaninČ wielkoƑci i sųaboƑci, wzniosųoƑci i poniǏenia, energii i przewrotnoƑci […] trzeba 
jednak zdađ na sprawiedliwoƑđ wieków troskħ o odmierzenie naleǏnego udziaųu chwaųy lub 
bezeceŷstwa. […] a jeƑli prawa kraju, jeƑli moralnoƑđ powszechna, jeƑli bezpieczeŷstwo paŷ-
stwa, jeƑli porzČdek publiczny nie zostajČ naruszone – trzeba sųuǏyđ nadal.

Gdyby byųo inaczej, proszħ sobie wyobraziđ rzČd z nagųa wzgardzony przez wszystkich, 
jakich kraj posiada ludzi zdolnych, szlachetnych, oƑwieconych, sumiennych, a wszystkie jego 
urzħdy z nagųa zalane szumowinČ i mħtami narodu!10

Dlatego ludzie najbardziej nawet wrodzy nieprawowitym rzČdom mogČ poczuđ siħ 
zmuszeni do dochowania im lojalnoƑci, jeƑli utrzymanie porzČdku spoųecznego i obrona 
praw narodowych przeciw zagranicy tego wymaga. MoǏna powiedzieđ, Ǐe jest to sa-
moobrona napoleoŷskiego ministra przed trybunaųem Restauracji i pozostaje otwarte 
pytanie, czy rzČdy Burbonów miaųy prawo ǏČdađ usprawiedliwiania siħ od zwolenników 
poprzedniego reǏimu. NaleǏy jednak abstrahowađ od osobistego aspektu tego wywo-
du. Widađ tu zarys etyki politycznej, bynajmniej nie na sytuacje wyjČtkowe, bo niepra-
wowite systemy wųadzy wyjČtkowe nie sČ.

Gdy zmiana reǏimu jest radykalna, na pierwszy plan wysuwajČ siħ moraliƑci, którzy 
gųoszČ, Ǐe przyjmowanie stanowisk rzČdowych w upadųym ustroju byųo niemoralne, po-
niewaǏ ustrój ten nie pozwalaų na czynienie absolutnego dobra.

Taki poglČd – pisze Talleyrand – jest powierzchowny i widađ w nim wiħcej zawiƑci niǏ 
troski o sprawy publiczne. 

Ludzie przyjmujČ stanowiska nie zawsze z prywatnego wyrachowania. Trzeba nieraz 
poƑwiħcenia siħ, aby wziČđ na siebie odium cudzych postanowieŷ.

***

RównieǏ opinie Talleyranda o sprawach polskich pokazujČ go nie tylko jako daleko-
wzrocznego polityka, ale i intelektualistħ. Byų on zwolennikiem odbudowania paŷstwa 
polskiego i sČdzių, Ǐe napoleoŷska polityka podbojów byųaby usprawiedliwiona, gdyby 
do tego doprowadziųa. Nie byų jednak polonofi lem w takim sensie, jak byų anglofi lem. 

10 Ibidem, s. 191–192.
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Widziaų polskie wady, mówių, Ǐe Polacy jako naród sČ nie do wytrzymania, Ǐe z nimi nic 
siħ nie da zrobiđ prócz baųaganu11. Napoleon w Warszawie byų Ƒwiadomy, z kim ma do 
czynienia: wiedziaų, Ǐe „tylko wyobraǍnia rzČdzi w tym osobliwym kraju” i odpowied-
nio do tego teǏ postħpowaų: wydawaų bale, przyjħcia, koncerty, „okazywaų wzgardħ dla 
Rosjan” (ten chwyt siħ nie starzeje), mówių o Janie Sobieskim12. To, o co mu chodziųo 
osiČgnČų, ale w logice jego podbojów niepodlegųej Polski nie byųo.

W instrukcji, jakČ Talleyrand napisaų sam dla siebie (w imieniu Ludwika XVIII) na 
kongres wiedeŷski mówi siħ, Ǐe odtworzenie Królestwa Polskiego byųoby ogromnie po-
ǏČdane, ale warunki niezbħdne po temu nie zachodzČ. Ze wszystkich najtrudniejszy do 
speųnienia jest ten, by Polska miaųa konstytucjħ i dobry rzČd. Gdyby odzyskaųa niepod-
legųoƑđ, nieuchronnie popadųaby w anarchiħ:

nie moǏe istnieđ monarchia, gdzie lud by nie miaų wolnoƑci cywilnej, a szlachta miaųa wolnoƑđ 
politycznČ lub byųa niezaleǏna i gdzie nie panowaųaby anarchia. Sam rozum to mówi, a histo-
ria caųej Europy tego dowodzi. OtóǏ w jaki sposób, przywracajČc Polskħ, odebrađ wolnoƑđ 
politycznČ szlachcie, albo nadađ wolnoƑđ obywatelskČ ludowi? Nie da siħ jej nadađ deklaracjČ 
ani ustawČ. Jest tylko pustym sųowem, jeƑli lud, któremu siħ jČ daje, nie ma niezaleǏnych 
Ƒrodków bytu, wųasnoƑci, przemysųu, sztuk, tego, czego Ǐadna deklaracja ani Ǐadne prawo dađ 
nie zdoųa i co moǏe byđ tylko dzieųem czasu. Anarchia byųa stanem, z którego Polska mogųa 
siħ wydobyđ tylko z pomocČ wųadzy absolutnej; a Ǐe nie miaųa u siebie pierwiastków takiej 
wųadzy, trzeba byųo, aby przyszųy one do niej z zewnČtrz juǏ w peųni uksztaųtowane, czyli Ǐeby 
zostaųa podbita. Podbito jČ, kiedy tylko jej sČsiedzi tego zechcieli, a postħpy jakie poczyniųy te 
jej czħƑci, które przypadųy ludom bardziej od niej zaawansowanym w cywilizacji, dowodzČ, Ǐe 
szczħƑliwie dla niej siħ staųo, Ǐe jČ podbito13.

MoǏna nadađ Polsce instytucje i prawa, jakie tylko moǏna sobie wyobraziđ, ale 
szlachtħ nawykųČ do wolnoƑci tylko siųČ moǏna nagiČđ do ich poszanowania. SkČd wziČđ 
tħ siųħ? Im te instytucje bħdČ bardziej wolnoƑciowe, tym pewniejsze, Ǐe Polska pogrČǏy 
siħ znowu w anarchii i znowu zostanie podbita. Dlatego najlepszym teraz rozwiČzaniem 
bħdzie powrót do stanu ostatniego rozbioru, tak aby Rosji nie pozwoliđ na zabranie 
Ksiħstwa Warszawskiego. Podziaų Polski miħdzy trzy mocarstwa wcale nie oznacza Ǐe 
bħdzie ona unicestwiona na zawsze. Polacy przez jakiƑ okres nie bħdČ mieli paŷstwa, 
ale majČc jeden jħzyk, bħdČ nim zjednoczeni we wspólnotħ narodowČ.

Pod obcymi panowaniami dojdČ wieku mħskiego, do którego dojƑđ nie mogli przez dzie-
wiħđ wieków niezawisųoƑci, a chwila gdy go dojdČ, nie bħdzie odlegųa od tej, kiedy wyswobo-
dzeni, zwiČǏČ siħ wszyscy z jednym centrum14.

W tym zdaniu przemówių nie tylko intelektualista, ale nieomalǏe prorok.

11 R. Harris, Talleyrand..., s. 162.
12 C. Talleyrand, Pamiħtniki, s. 210.
13 Ibidem, s. 465.
14 Ibidem, s. 467.
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Barack Obama rozmawia z Fidelem Castro.
O komunikacji kulturowej bez granic s�ów kilka

Komunikacja, zgodnie z potocznym i encyklopedycznym rozumieniem, jest procesem 
wzajemnej, dwukierunkowej, zwrotnej wymiany symboli, wartoƑci i ich interpretacji. 
Nie moǏe siħ wiħc odbywađ – jeǏeli nie ma przeksztaųciđ siħ w jednostronny komunikat 
– bez przyjħcia zasad dobrowolnoƑci uczestnictwa. MoǏe odbywađ siħ wedųug z góry 
ustalonych reguų negocjacji, traktatu, porozumienia, umowy, jakiejkolwiek innej formu-
ųy organizacyjnej czy prawnej, ale przebiega w gųównej mierze spontanicznie, w inter-
akcji, której reguųy ustalane sČ w dynamicznym ciČgu wzajemnych relacji i odniesieŷ. 
Komunikacja odbywa siħ zawsze w jakimƑ kontekƑcie strukturalnym, spoųecznym i kul-
turowym, pomiħdzy co najmniej dwoma podmiotami, jednostkami, aktorami, uczest-
nikami interakcji. Jako proces wzajemnej wymiany opiera siħ na prawach symetrycznej 
bČdǍ niesymetrycznej ekwiwalentnoƑci, czyli zrozumienia wspólnie ustalonego sensu 
zarówno jej formy, jak i treƑci. W najwiħkszym uogólnieniu jest interakcjČ dwu- lub 
wieloelementowČ, mogČcČ ųČczyđ, a nie dzieliđ, ludzi i grupy spoųeczne. W kontaktach 
miħdzy dwoma ludǍmi lub grupami posųugujČcymi siħ innymi jħzykami, wyznajČcymi 
odmienne religie, posiadajČcymi róǏne toǏsamoƑci, ma siħ do czynienia z komunikacjČ 
miħdzykulturowČ.

Komunikacja miħdzykulturowa odbywa siħ na róǏnych poziomach: grupowym, zbio-
rowym, makro- i mikrostrukturalnym, ma wymiar: ideologiczny, aksjologiczny, norma-
tywny, duchowy. Lokuje siħ w kontekƑcie strukturalnym, politycznym ekonomicznym, 
zaleǏy od kompozycji stosunków miħdzygrupowych w wħǏszych i szerszych ukųadach 
terytorialnych.

Komunikacja zachodzi pomiħdzy ludǍmi, nie tyle pomiħdzy narodami, religiami, 
koƑcioųami, paŷstwami, rasami, ile pomiħdzy jednostkami posiadajČcymi kulturowo 
wyznaczone predyspozycje do wchodzenia w kontakt, zawierania znajomoƑci, podej-
mowania dialogu, rozwijania interakcji opartych na wzajemnych przekazach, nie tylko 
komunikatów, ale i elementów wųasnych kultur, ich roli, znaczenia czy sensu.

We wspóųczesnym Ƒwiecie komunikacja miħdzykulturowa jest wielostronna, global-
na, w coraz mniejszym stopniu poddawana jest reglamentacji politycznej i ideologicz-
nej, przebiega w zupeųnie innych warunkach niǏ w przeszųoƑci, równieǏ nie tak bardzo 
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odlegųej, w której dominowaųy wzory i modele narzucone przez instytucje paŷstwo-
we czy koƑcielne. Odbywa siħ w nowej przestrzeni, wyznaczonej prawami procesów 
globalizacji.

CóǏ zatem oznacza traktowana jako coƑ oczywistego formuųa, Ǐe globalizacja zmie-
nia w istotny sposób nie tylko warunki, ale i naturħ, natħǏenie, przebieg i konsekwen-
cje tego, co okreƑla siħ bardzo szeroko pojħciem „komunikacji miħdzykulturowej”. 
W najszerszej kulturoznawczej perspektywie, komunikacja miħdzykulturowa rozumiana 
jest jako proces wymiany interpersonalnej, odbywajČcy siħ na poziomie osobniczym, 
miħdzyludzkim, wyznaczonym i zdeterminowanym przez przynaleǏnoƑđ kulturowČ: ra-
sowČ, narodowČ, religijnČ, etnicznČ, terytorialnČ, jħzykowČ, przez to, co nazywane jest 
toǏsamoƑciČ kulturowČ.

Komunikacja miħdzykulturowa wspóųwystħpuje i kojarzy siħ z wieloma innymi zja-
wiskami, takimi jak uniwersalizacja, modernizacja, synkretyzacja, hybrydyzacja, wielo-
kulturowoƑđ – szczególnie w wersjach miħdzykulturowoƑci – pluralizm, transkulturacja, 
deterytoryzacja. W procesach globalizacji podlega przedstawionym poniǏej tenden-
cjom przemian.

1. Indywidualizacja, personalizacja – odbywa siħ nie tyle pomiħdzy grupami, instytu-
cjami, paŷstwami, ile osobami, personami, cechujČcymi siħ coraz bardziej zųoǏonymi, 
miħdzykulturowymi cechami osobowoƑci i toǏsamoƑci. Indywidualizacja oznacza nastħ-
pujČce zjawiska:

a) deterytoryzacja, czyli odchodzenie od podejmowania interakcji miħdzykulturo-
wej w okreƑlonych jednostkach terytorialnych, nawet w rejonach pogranicza, na rzecz 
interakcji przebiegajČcych w pewnej nieoznaczonej semantycznej przestrzeni sieci, 
mulƟ mediów, kontaktów zapoƑredniczonych przez nowoczesne media, takie jak tele-
fony komórkowe, Internet, Skype, Gadu-gadu i wiele innych. WchodzČcy w interakcje 
komunikacyjne ludzie nie muszČ i zwykle nie uƑwiadamiajČ sobie swojej „terytorial-
noƑci”, przypisania do wyznaczonej granicami paŷstwowymi przestrzeni. KomunikujČ 
siħ ze sobČ „ponad” granicami, nie uƑwiadamiajČ ich istnienia, jak dwaj czųonkowie 
rodziny, z których jeden mieszka w Chicago, a drugi w Dublinie i chođ obaj urodzili siħ 
w Maųopolsce, ten fakt oczywiƑcie ich ųČczy, ale ma coraz mniejsze znaczenie w tre-
Ƒci wymienianych przez nich komunikatów. W miħdzykulturowej wersji jest to ciČg 
wzajemnych uporzČdkowanych kontaktów pomiħdzy imigrantami wywodzČcymi siħ 
z róǏnych miejsc Ƒwiata, poųČczonych ze sobČ poczuciem londyŷskoƑci, nowojorskoƑci, 
ale takǏe amerykaŷskoƑci czy europejskoƑci. Deterytoryzacja nastħpuje z powodu za-
poƑredniczania kontaktu miħdzyludzkiego nie tylko przez pojħcie Ƒwiatowej, globalnej 
sieci, wioski, komunikacyjnej, ale takǏe przez odchodzenie w konstruowaniu swojej toǏ-
samoƑci od jednorodnoƑci i jednoznacznoƑci pojħcia ojczyzny. W procesach globalizacji 
wyųaniajČ siħ i utrwalajČ nowe rodzaje przestrzeni miħdzykulturowych. Przestrzenie te 
ulegajČ „przenoszeniu”, oderwaniu od swej geografi cznej, fi zycznej, ale teǏ kulturowej 
ojczyzny, stajČc siħ obszarami symbolicznego, semantycznego przenikania wytworów 
róǏnych grup kulturowych. Deterytoryzacja przyczynia siħ nie tylko do tworzenia syn-
kretycznych, zųoǏonych, syntetycznych, pluralistycznych i wielokulturowych ukųadów 
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semantycznych, ale ksztaųtuje nowe pogranicza miħdzykulturowe i miħdzycywilizacyj-
ne. Wytworem tych zųoǏonych przestrzeni symbolicznych, miħdzykulturowych obsza-
rów interakcji miħdzyrasowej, interetnicznej, nastħpstwem uniwersalizacji kulturowej 
sČ nowe typy biwalencyjnej i poliwalencyjnej toǏsamoƑci kulturowej. Wytworem tak 
pojħtej miħdzykulturowoƑci i deterytoryzacji jest w pewnym sensie kaǏdy uczestnik 
Internetu, ale takǏe konsument produktu wielokulturowego oferowanego przez mass 
media, zwųaszcza telewizjħ;

b) deinstytucjonalizacja – zespóų zjawisk prowadzČcych do osųabienia znaczenia 
organizacji i instytucji spoųecznych, zwųaszcza paŷstwowych, w wywieraniu wpųywu 
zarówno na formħ, jak i treƑđ kontaktów miħdzykulturowych. Instytucje polityczne, re-
ligijne, rasowe czy narodowe w coraz mniejszym stopniu decydujČ o indywidualnych 
wyborach ludzkich, takǏe w zakresie wolnoƑci decyzji migracyjnych, turystycznych, 
jħzykowych. MoǏna rzec, Ǐe w coraz wiħkszym stopniu obowiČzujČ prawa wolnego ryn-
ku, ludzie kierujČ siħ w swoich wyborach, takǏe dotyczČcych kontaktów miħdzykulturo-
wych, wųasnymi motywacjami, uzasadnionymi oczywiƑcie czynnikami strukturalnymi, 
ale wyznaczonymi w coraz wiħkszym stopniu nie przez organizacje czy instytucje, ale 
prywatne kanaųy komunikacyjne, mody. Pojawia siħ w to miejsce wpųyw miħdzyna-
rodowych organizacji medialnych, koncernów komunikacyjnych, które w okreƑlonych 
warunkach strukturalnych ksztaųtujČ w wiħkszym stopniu wzory komunikowania miħ-
dzykulturowego, przykųadowo na Ibizie czy Maderze, ale takǏe w Krakowie czy Lancko-
ronie. Ludzie komunikujČ siħ coraz bardziej jako oderwane od swej rasowej, narodowej 
czy etnicznej przynaleǏnoƑci prywatne osoby, niǏ czųonkowie grup, których sČ repre-
zentantami oraz nosicielami wartoƑci. RoƑnie zarazem w wyznaczaniu kanaųów i form 
komunikacji interpersonalnej znaczenie nieformalnych grup wspólnotowych w rodzaju 
subkultur, grup rówieƑniczych, Ƒrodowisk towarzyskich czy ludycznych. Deinstytucjo-
nalizacja wspóųwystħpuje ze zjawiskami nowych ruchów spoųecznych, w których sporČ 
rolħ odgrywajČ nieformalne stowarzyszenia i zwiČzki miħdzyludzkie oparte na sponta-
nicznych, doraǍnych wiħziach spoųecznych;

c) deideologizacja – sųabniħcie wpųywów grupowych, zwųaszcza wyznaczonych przez 
sztywne ukųady odniesienia, jakimi sČ nacjonalizm, rasizm czy takǏe – chociaǏ w wiele 
mniejszym stopniu – fundamentalizm religijny. Przypadek Baracka Obamy jest mocno 
symboliczny. Amerykanie, zanim tzw. kolorowi obywatele Stanów Zjednoczonych sta-
nČ siħ statystycznČ wiħkszoƑciČ, wybrali na prezydenta czųowieka, którego nie moǏna 
nazwađ ani Kenijczykiem, ani Masajem, ani ortodoksyjnym protestantem, ani wyznaw-
cČ animizmu, ani nacjonalistČ amerykaŷskim czy reprezentantem afroamerykaŷskiej 
orientacji ideologicznej czarnej mniejszoƑci. MoǏna raczej usųyszeđ okreƑlenie „mųody 
opalony Amerykanin”. Osųabienie wpųywów grupy kulturowej przez ideologiħ, oznacza 
nie tyle zwrot w kierunku „prywatyzacji” toǏsamoƑci, co jej wieloznacznoƑci, wielokon-
tekstowoƑci, zųoǏonoƑci. Ludzie reprezentujČ juǏ nie tylko kultury czy cywilizacje, ale 
pewne zųoǏone systemy wartoƑci, lokujČce siħ ponad podziaųami ideologicznymi, albo 
wrħcz poza nimi. KaǏdy posiada swojČ kompozycjħ interakcji i odniesieŷ miħdzyludzkich, 
wųasnČ niepowtarzalnČ sieđ komunikacji interpersonalnych. Podstawowym elementem 
tej sieci interakcji i komunikacji sČ zdefi niowani oraz precyzyjnie zazwyczaj usytuowani 
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inni ludzie. ToǏsamoƑđ ksztaųtowana jest okreƑlana poprzez kontakty z innymi ludǍmi, 
a nie grupami. Jest wypadkowČ odniesieŷ do wszystkich „innych”, którzy bezpoƑred-
nio lub poƑrednio wpųywajČ na ludzkie sČdy, zachowania, dziaųania czy wartoƑci. Jest 
misternie utkana z sieci zwiČzków i relacji spoųecznych, punktów „stycznych” z innymi 
uczestnikami Ǐycia spoųecznego. GħstoƑđ i rozmiar tej sieci zaleǏy od wielu czynników, 
w tym nie tylko od predyspozycji intelektualnych, duchowych i osobowoƑciowych 
jednostek, ale takǏe, a nawet przede wszystkim, od miejsca w systemie spoųecznym, 
nabytym poprzez fakt urodzenia i osadzenia w konkretnym kontekƑcie strukturalnym. 
ToǏsamoƑđ czųonków wspóųczesnych spoųeczeŷstw wielokulturowych, wyznaczajČca 
ich miejsce i determinujČca potencjalnČ zdolnoƑđ do komunikacji miħdzykulturowej, 
jest skomplikowana, zųoǏona, wielowymiarowa, dynamiczna, zmienna. PozostajČcy 
pod wpųywem róǏnych kultur, obecni w wielu interakcjach interpersonalnych, w tym 
miħdzykulturowych ludzie, dla wųaƑciwej integracji osobowoƑci i toǏsamoƑci, jako ich 
obrazu Ƒwiata i sposobu przyporzČdkowania do niego, potrzebujČ staųych, pewnych 
punktów orientacyjnych, pųaszczyzn odniesienia. „Kotwami” toǏsamoƑci i wyznacznika-
mi kanaųów komunikacyjnych przestajČ byđ ideologie, w rodzaju nacjonalizmu, rasizmu, 
etnocentryzmu czy ortodoksyjnego ekskluzywizmu religijnego, pozostajČ zaƑ waǏne ta-
kie zjawiska, jak wiħzi rodzinne, tradycja, dziedzictwo zawarte w kulturze symbolicznej, 
w religii, literaturze, sztuce. We wzajemnej komunikacji miħdzykulturowej istotniejszČ 
rolħ odgrywajČ opinie wyraǏane przez jednostki na portalach internetowych i forach 
dyskusyjnych, niǏ sČdy ideologiczne, a nawet stereotypy grupowe.

2. Subiektywizacja – oznacza nie tyle sųabniħcie wpųywu czynników strukturalnych, 
kwesƟ i zwiČzanych z pochodzeniem etnicznym, rasowym, wyznawanČ religiČ czy ze sta-
tusem, presƟ Ǐem, pozycjČ spoųecznČ jednostki, ile z innym usytuowaniem kulturowym 
oraz dekompozycjČ na poziomie toǏsamoƑci oraz osobistych preferencji jednostek. Ma 
siħ tutaj do czynienia miħdzy innymi ze zjawiskami:

a) uniwersalizacji kulturowej, przebiegajČcej zwųaszcza w sferze jħzyka, kodów sym-
bolicznych. Uniwersalizacja nie oznacza homogenizacji, ale rosnČcy zakres kompetencji 
do interpretacji zųoǏonej miħdzykulturowej sfery symbolicznej, w tym jħzykowej. RoƑnie 
rola nie tylko niektórych jħzyków uniwersalnych, jak angielskiego, hiszpaŷskiego czy 
arabskiego, ale coraz bardziej wspólna staje siħ sfera symboli kulturowych uniwersali-
zowanych przez kino, teatr, sztukħ, literaturħ, rozpowszechnianych zwųaszcza w sieci in-
ternetowej. SųabnČ bariery jħzykowe, coraz wiħcej ludzi cechuje co najmniej podwójna 
kompetencja jħzykowa, co podnosi moǏliwoƑci komunikacji miħdzykulturowej. Kultura 
globalna przypomina w coraz wiħkszym stopniu targowisko, na którym dokonuje siħ 
wymiana, transfer, wzajemne przejmowanie wszelkich dostħpnych „produktów”, czyli 
wytworów róǏnych grup. Pojawia siħ w naukach o kulturze heurystycznie trafna analo-
gia „supermarketu”, w którym roƑnie nie tylko bogactwo i róǏnorodnoƑđ oferty kulturo-
wej, ale takǏe ųatwoƑđ w jej dostħpie i wyborze. Uniwersalizacja kulturowa prowadzi nie 
tyle do ujednolicenia symboli, wzorów, wartoƑci narodowych, religijnych lub rasowych, 
ile do ich „uzgodnienia”, redefi nicji i dekompozycji w nowych konfi guracjach postna-
rodowych, miħdzykulturowych. Uniwersalizacja prowadzi z jednej strony do wester-
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nizacji, europeizacji, amerykanizacji i globalizacji, ale z drugiej wyųania synkretyczne, 
hybrydalne, „ųČcznikowe” obszary graniczne, przestrzenie miħdzykulturowe, obszary 
transkulturowe, w których elementy róǏnych kultur skųadowych tworzČ nowe kompo-
zycje, mozaiki i caųoƑci. Uniwersalizacja kulturowa jest zjawiskiem nabierajČcym tempa 
i zachodzČcym w coraz bardziej odlegųych i peryferyjnych obszarach – nie tylko w sensie 
przestrzennym – globu ziemskiego. Sprawia, Ǐe rozszerzajČ siħ obszary graniczne po-
miħdzy kulturami i cywilizacjami, sųabnČ bariery komunikacyjne, rosnČ obszary, w któ-
rych przenikajČ siħ, nakųadajČ na siebie i mieszajČ elementy róǏnych kultur: jħzyki, reli-
gie, kanony etyczne, konwencje artystyczne, wytwory i „produkty” ze sfery duchowej 
i materialnej. Zjawisko uniwersalizacji obejmuje takǏe te spoųeczeŷstwa, które „stawiajČ 
opór” procesom rozmywania siħ, utraty toǏsamoƑci, sųabniħcia wiħzi grupowej (w tym 
narodowej), ale takǏe demokratyzacji i wzrostu podmiotowoƑci jednostek w otwartych 
spoųeczeŷstwach pluralistycznych. Procesom uniwersalizacji towarzyszy reakcja w po-
staci fundamentalizmu religijnego, etnonacjonalizmu, monocentryzmu ideologicznego 
i terroryzmu. Niektóre kraje islamskie, poszukujČce sposobów ochrony wųasnej tradycji 
i toǏsamoƑci, idČce wųasnČ drogČ rozwoju kraje azjatyckie i latynoamerykaŷskie, for-
muųujČce inne od zachodnich modele rozwoju gospodarczego i spoųecznego – to tylko 
niektóre z przejawów sprzeciwu wobec modernizacji, a wųaƑciwie westernizacji oraz 
amerykanizacji. Rosja, formuųuje ostrČ krytykħ globalizacji i uniwersalizacji kulturowej, 
czyniČc to nie tylko z powodów politycznych, staųej niechħci do Stanów Zjednoczonych, 
ale takǏe z powodu obawy przed utratČ wųasnej wyrazistoƑci. Koncepcja Euroazji – jest 
zdaniem rosyjskich krytyków dotychczasowych trendów globalizacyjnych, w których 
dominujČcČ rolħ odgrywajČ wartoƑci cywilizacji zachodniej – alternatywČ dla procesów 
„zawųaszczania”, asymilowania kultur lokalnych, regionalnych i narodowych, mieszania 
ich w ponadnarodowych, cywilizacyjnych tyglach. Krytyka procesów globalizacji nie 
zmienia faktu, Ǐe sČ one nieuchronne co do kierunku i tempa, toczČ siħ jedynie spory 
o zakres dominujČcych wartoƑci i elementów konstytuujČcych nowe, ponadnarodowe, 
uniwersalizujČce siħ ukųady cywilizacyjne. Symbolami, najwaǏniejszymi wyznacznikami 
procesów uniwersalizacji sČ media, Internet, systemy komunikacji globalnej, mulƟ me-
dialne Ƒrodki przekazu, turystyka miħdzynarodowa, rozszerzanie siħ miħdzynarodo-
wych rynków produktów, pracy i fi nansów – konfi guracja zaleǏnoƑci pomiħdzy grupami 
kulturowymi, w której wszystko siħ miesza, zlewa, rozmywa, nakųada na siebie, w wiel-
kim globalnym hipermarkecie kultury;

b) prywatyzacji toǏsamoƑci, stajČcej siħ coraz bardziej atrybutem jednostki, a nie 
grupy kulturowej. Prowadzi do rosnČcej wielowariantowoƑci, alternatywnych rodzajów 
toǏsamoƑci, podmiotowoƑci jednostek. Wzrasta rola i znaczenie nieformalnych ukųa-
dów interpersonalnych, zwiČzków wynikajČcych z przynaleǏnoƑci do wspólnoty opartej 
na wartoƑciach odczuwanych i przeǏywanych, a nie deklarowanych i narzucanych przez 
grupħ. ObiektywizacjČ tej sfery komunikacji miħdzykulturowej stajČ siħ nowe ruchy 
spoųeczne, których symbolem moǏe zostađ alterglobalizm, jako sposób poszukiwania 
autentycznoƑci, osobistych wyborów aksjologicznych czy etycznych. Ludzie komunikujČ 
siħ ze sobČ coraz czħƑciej nie jako Niemcy, Polacy czy Brazylijczycy, lecz jako weganie, 
pacyfi Ƒci, ekolodzy, feministki. Jednostki wchodzČce w kontakty miħdzykulturowe od-
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chodzČ od form dziaųania zbiorowego opartych na przynaleǏnoƑci, statucie, regulami-
nie i staųych zasadach. UnikajČ czųonkostwa w organizacjach i instytucjach, poszukujČc 
raczej mniej rygorystycznych form uspoųecznienia, w rodzaju luǍnych grup celowych, 
zwiČzków i stowarzyszeŷ o przewadze wiħzi nieformalnych. Nastħpuje „prywatyzacja” 
i personalizacja dziaųaŷ ludzkich, odrywajČcych siħ coraz bardziej od precyzyjnie zde-
fi niowanego pojħcia interesu grupowego. Ludzie unikajČ dziaųalnoƑci w parƟ ach poli-
tycznych, stroniČ od kontaktów z przedstawicielami administracji publicznej. Struktu-
ra spoųeczna przestaje byđ wyrazista, czytelna, zanikajČ tradycyjne, znane hierarchie, 
nowe lokujČ siħ czħsto poza polem poznawczym czųowieka. RoƑnie poczucie alienacji, 
marginalizacji. Stosunki spoųeczne sČ w coraz mniejszym stopniu sformalizowane, stajČ 
siħ epizodyczne, znajdujČ siħ poza „strukturČ” w polu prywatnoƑci. ZaleǏnoƑci miħdzy-
ludzkie ulegajČ fragmentacji, stajČ siħ epizodyczne, przelotne. RoƑnie ruchliwoƑđ prze-
strzenna i mobilnoƑđ spoųeczna jednostek, zmieniajČcych coraz szybciej i czħƑciej nie 
tylko krħgi towarzyskie, zabawowe, ale takǏe rodzinne i zawodowe. W miejsce sztyw-
nych, staųych struktur pokrewieŷstwa, terytorialnych, politycznych, religijnych, tworzČ 
siħ ukųady zaleǏnoƑci przejƑciowej, tymczasowej, tranzytowej;

c) róǏnorodnoƑci, dowolnoƑci, alternatywnoƑci wzorów i kanaųów komunikowania 
– ludzie tworzČ w coraz wiħkszym stopniu wųasne ukųady stosunków interpersonal-
nych, w których wykorzystujČ róǏne sposoby komunikowania, czyli ustalania zarówno 
stopnia wųasnej odrħbnoƑci, jak i wzajemnego podobieŷstwa symboli, kodów komu-
nikacyjnych, obyczajów, przepisów kulinarnych, wzorów zachowania, cech wyglČdu. 
Komunikacja miħdzyludzka obejmuje wszelkie formy wymiany sČdów, ale takǏe war-
toƑci materialnych i duchowych, wzorów osiČgania tych wartoƑci, opinii, norm, czyli 
najogólniej mówiČc, wszystkich moǏliwych do przekazania elementów wųasnej kultury. 
Komunikacja miħdzykulturowa jest szczególnČ odmianČ interakcji miħdzyludzkiej. Ko-
munikacja miħdzyludzka obejmuje osadzone w konkretnym kontekƑcie kulturowym, 
posiadajČce identyczne dla wszystkich uczestników znaczenie przekazy werbalne. Przy-
bierajČ one postađ komunikatów, informacji, sČdów, zawartych w sųowie mówionym 
bČdǍ pisanym, w symbolu, obrazie, sygnale dǍwiħkowym. Jest to komunikacja ujħta wČ-
sko, jako werbalny, odbywajČcy siħ w znany wszystkim (co najmniej obu) uczestnikom 
przekazu – nadawcy i odbiorcy – sposób wzajemnej wymiany symboli.

Komunikacja w szerszym sensie oznacza kaǏdy przekaz, takǏe wyraǏany ruchem cia-
ųa, mimikČ, podjħciem bČdǍ zaniechaniem dziaųania, gestem, odbywajČcy siħ pomiħdzy 
osobami nawiČzujČcymi co najmniej kontakt wzrokowy. Drugi sposób komunikowania 
miħdzyludzkiego jest bardziej teatralny i kontekstowy, niewerbalny i przypuszczalnie 
pozbawiony wyraǍnej intencji przekazywania informacji. W komunikowaniu niewerbal-
nym bardziej chodzi o wyraǏenie zainteresowania, chħci kontaktu, zdefi niowanie wųas-
nej roli i miejsca w schemacie komunikowania. Wszelkie informacje na temat statusu 
spoųecznego jednostki, dane mogČce byđ odczytane z zalotnego uƑmiechu czy gestu 
zniechħcenia, majČ charakter wtórny i majČ znaczenie w kontekƑcie kultury, w której 
siħ odbywajČ.

Komunikacja werbalna to komunikacja dokonywana za pomocČ systemów znaków 
symbolicznych. Najbardziej uniwersalnym i powszechnym systemem znaków jest jħ-
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zyk mówiony i pisany. Kody komunikacji miħdzyludzkiej zwane jħzykiem, przybraųy naj-
wczeƑniej postađ mowy. Mowa jako system znaków dǍwiħkowych, fonicznych, jest pier-
wotnČ i najwaǏniejszČ formČ jħzyka kaǏdej grupy kulturowej. _wiat jħzyka to pierwotnie 
system dǍwiħków. Komunikacja miħdzyludzka opiera siħ na przekazie mulƟ medialnym, 
ųČczČcym w sobie „mowħ ciaųa”, czyli gest, mimikħ twarzy, dǍwiħk, w postaci mniej lub 
bardziej wyartykuųowanej sekwencji, od warkniħcia, chrzČkniħcia, okrzyku, po bardzo 
zųoǏone ciČgi póųtoragodzinnego wykųadu uniwersyteckiego, przykųadowo na temat 
zdolnoƑci komunikacyjnych czųowieka, od gwizdu po monolog Hamleta ze sztuki Szeks-
pira. Mowa jest bardzo zųoǏonym, ulegajČcym ciČgųej ewolucji systemem komunikacji. 
Komunikacja miħdzyludzka odbywa siħ jednak w pewnym wyraǍnym kontekƑcie wizu-
alnoƑci. NajczħƑciej dwaj rozmawiajČcy ze sobČ ludzie, przynajmniej do czasu wynale-
zienia telefonu czy telegrafu, komunikowali siħ, widzČc siebie nawzajem. Poza pewnymi 
wyjČtkowymi formami komunikacji na dystans, przykųadowo poprzez rytmiczne bicie 
w bħbny lub przesyųanie widocznych z wiħkszej odlegųoƑci znaków dymnych, komunika-
cja miħdzyludzka odbywaųa siħ – i odbywa do tej pory – w oparciu o kontakt interper-
sonalny. W coraz wiħkszym stopniu kontakt ten ma jednak charakter relacji poƑredniej, 
w której decydujČcČ rolħ odgrywajČ Ƒrodki przekazywania, przetwarzania informacji. 
Internet umoǏliwia przekazywanie nie tylko gųosu, ale takǏe obrazu, i to na dodatek 
ruchomego. Jħzyk jako kod komunikacyjny grupy kulturowej istnieje przez jħzyk i dziħki 
jħzykowi. Zanim pojawiųo siħ pismo, jħzyk przybraų formħ grafi cznČ, zapisów dǍwiħków 
w postaci transkrypcji, grupy kulturowe konstruowaųy coraz bardziej zųoǏone formy 
komunikacji dǍwiħkowej. Mowa jest matkČ mulƟ medialnej formy komunikacji. Wypo-
wiadanym sųowom towarzyszyųa ekspresja ciaųa, wspierana róǏnorodnymi elementami 
wyglČdu, ale i ruchu. Taniec i Ƒpiew jest najbardziej pierwotnČ formČ ekspresji i komu-
nikacji, wyraǏania swoich uczuđ i opinii. PozostajČ do tej pory najbardziej uniwersalnym 
sposobem komunikacji miħdzykulturowej.

3. PųynnoƑđ, dekompozycja dotychczasowych schematów komunikacji, ich zmien-
noƑđ, dynamika, brak sztywnych reguų – komunikacja miħdzykulturowa staje siħ coraz 
bardziej wielowariantowa, alternatywna, roƑnie natħǏenie i czħstotliwoƑđ interakcji in-
terpersonalnych. Zjawiska pluralizacji, synkretyzacji, transgresji w komunikacji miħdzy-
kulturowej prowadzČ do:

a) zmiany i zaniku stereotypów – stereotyp odgrywa istotnČ rolħ w czasach kryzysu 
toǏsamoƑci, zachwiania równowagi systemu spoųecznego i kulturowego, braku stabil-
noƑci ekonomicznej. Podtrzymywaniu negatywnego, wrħcz wrogiego stereotypu sprzy-
ja sytuacja konfl iktu, zwųaszcza zbrojnego. Stereotypy narzucajČ subiektywnČ, innČ od 
rzeczywistej interpretacjħ faktów, polegajČcČ na przypisywaniu uczestnikom jakiejƑ 
interakcji miħdzykulturowej wyolbrzymionej lub pomniejszonej cechy. OlbrzymiČ rolħ 
w utrwalaniu stereotypu bČdǍ jego osųabianiu peųniČ media, gųównie fi lm, prasa, radio, 
telewizja. Konwencja amerykaŷskiego gatunku fi lmowego – westernu – skonstruowa-
na zostaųa w zdecydowanej wiħkszoƑci przypadków na dychotomicznym, stereotypo-
wym wyobraǏeniu o „zųym” Indianinie i „szlachetnym” biaųym osadniku. Ma ona teǏ 
niewielkie odstħpstwa od tej zasady, gdyǏ jeden z indiaŷskich fi kcyjnych bohaterów 
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pozytywnych, Winnetou, jest takǏe postaciČ stereotypowČ i odlegųČ od prawdy o oso-
bowoƑci i zachowaniu czųonka plemienia Apaczów. Stereotyp sprawia, Ǐe na jego mocy 
zakųada siħ z góry, Ǐe kontakt i interakcja spoųeczno-kulturowa z czųonkiem innej kultu-
ry bħdČ atrakcyjne lub nieatrakcyjne, poǏČdane lub niepoǏČdane, akceptowane bČdǍ 
odrzucane.

Defi niujČc uogólnionego „innego”, zakųada siħ automatycznie, Ǐe kaǏdy z czųonków 
innej grupy kulturowej cechuje siħ takČ samČ osobowoƑciČ i zestawem cech pozytyw-
nych lub negatywnych. Stereotyp jest wytworem historii, nastħpstwem dųugiego pro-
cesu ksztaųtowania siħ wyobraǏeŷ i defi nicji innych kultur w toku wzajemnych zmagaŷ 
o terytorium, konfl iktów o wųadzħ, animozji religijnych i jħzykowych. Utrwalony ulega 
zmianom w równie dųugim procesie historycznym, w jakim jest konstruowany;

b) decentralizacji oƑrodków i kanaųów komunikacji – wspóųczeƑnie dominuje model 
oparty na mulƟ medialnych, coraz bardziej globalnych, sieciowych kanaųach i technikach 
przepųywu informacji. Spoųeczeŷstwa masowe wchodzČ w fazħ tzw. szoku informatycz-
nego. Zjawisko to oznacza brak moǏliwoƑci efektywnego przetwarzania i analizy infor-
macji. „Masa” informacji roƑnie w tempie znacznie szybszym niǏ zdolnoƑđ czųowieka do 
ich syntezy. Komunikacjħ miħdzyludzkČ zdominowaųy mulƟ medialne formy kontaktu. 
Kontakt miħdzyludzki staje siħ zjawiskiem permanentnym. Nastħpuje po wųČczeniu 
komputera i wejƑciu do sieci, ustaje po jego wyųČczeniu. PrzenoƑne komputery, lapto-
py, palmtopy, wspóųpracujČce z aparatami telefonicznymi, sieciami Ƒwiatųowodowymi 
i bezprzewodowymi przekazu danych, kamerami, urzČdzeniami nagrywajČcymi i od-
twarzajČcymi, skanerami, faksami, tworzČ zųoǏonČ infrastrukturħ kanaųów komunikacji 
nie tylko miħdzyludzkiej, ale takǏe miħdzykulturowej.

Spoųeczeŷstwa i kultury weszųy pod koniec XX w. w ponowoczesnČ fazħ rozwoju. 
Pojħcie ponowoczesnoƑci odnosi siħ do tej fazy w rozwoju spoųeczeŷstwa i kultury, któ-
ra nastħpuje po nowoczesnoƑci, modernizmie, po formacji kulturowej, która dobiega 
koŷca, ale jeszcze caųkowicie nie ulegųa „uniewaǏnieniu”. PonowoczesnoƑđ to stan funk-
cjonowania wartoƑci, norm, który odnosi siħ do teraǍniejszoƑci, do „dzisiejszoƑci” i „tu-
tejszoƑci”, przy czym „tutejszoƑđ” – dziħki szybkim przemianom technologicznym oraz 
rozwojowi moǏliwoƑci komunikacyjnych – jest taka sama dla wiħkszoƑci uczestników 
i konsumentów cywilizacji zachodniej. Bariery w komunikacji miħdzykulturowej sųabnČ 
i zanikajČ w miarħ wzrostu czħstotliwoƑci i iloƑci kontaktów zachodzČcych pomiħdzy 
czųonkami róǏnych grup kulturowych. UlegajČ teǏ w coraz wiħkszym stopniu deinsty-
tucjonalizacji i personifi kacji. StajČ siħ sprawČ osobistČ, przybierajČc formħ kontaktów 
i interakcji nieformalnych, nakųadajČcych siħ na organizacyjne, uporzČdkowane kanaųy 
komunikacji miħdzykulturowej. Dzieje siħ tak przede wszystkim w przypadkach przy-
jħcia odpowiednich postaw i motywacji. Postawy ludzkie ksztaųtowane sČ przez grupħ 
kulturowČ w procesie edukacji i internalizacji norm. Procesy uniwersalizacji kulturowej, 
prowadzČce do wspóųobecnoƑci i wzajemnej interakcyjnej aktywnoƑci ludzi wywodzČ-
cych siħ z róǏnych kultur, sprzyjajČ pojawianiu siħ ideologii i postaw gųoszČcych wartoƑci 
oparte na wzajemnej atrakcyjnoƑci, otwartoƑci oraz tolerancyjnoƑci. W Ƒrodowiskach 
wielokulturowych pojawia siħ skųonnoƑđ ich uczestników do akceptacji cudzej odmien-
noƑci kulturowej. Akceptacji tej towarzyszČ zarazem zjawiska wzajemnego zbliǏania siħ 
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czųonków grup kulturowych, przemian ich toǏsamoƑci, oraz ksztaųtowania postaw pole-
gajČcych na pozytywnym wartoƑciowaniu doƑwiadczeŷ wielokulturowych;

c) glokalnoƑci mediów oraz elementów sieci – gųównym wyróǏnikiem spoųeczeŷstw 
ponowoczesnych jest wzajemny balans i obopólny zwiČzek pomiħdzy tym, co zewnħtrz-
ne i wewnħtrzne w stosunku do kaǏdej konkretnej kultury, rodzime i „obce”, partyku-
larne, lokalne i swojskie, oraz uniwersalne, globalne i powszechne. ZwiČzek ten zawiera 
siħ w pojħciu „glokalizacji”, czyli w poųČczeniu procesów ogólnoƑwiatowych wzorów 
funkcjonowania wspólnot lokalnych i wČskiego, regionalnego ksztaųtowania wymiaru 
globalnoƑci, stanowiČcych nastħpstwo wspóųzaleǏnoƑci pomiħdzy tym, co globalne, 
Ƒwiatowe, a regionalne i swojskie.

W procesach globalizacji tworzy siħ i nabiera coraz wiħkszego znaczenia miħdzy-
kulturowa przestrzeŷ komunikacyjna, w której wciČǏ utrzymujČ siħ bariery religijne 
i rasowe, ale sųabnČ albo tracČ znaczenie etniczne, narodowe, jħzykowe, symboliczne. 
Komunikacja wyųania nowe rodzaje pogranicza, lokujČce siħ ponad podziaųami teryto-
rialnymi, paŷstwowymi, jħzykowymi, narodowymi. Instrumentem, ale i przestrzeniČ se-
mantycznČ, ideowČ, kulturowČ dla tej komunikacji staje siħ Internet, w którym wspóų-
wystħpujČ ze sobČ, mieszajČ siħ, nakųadajČ na siebie róǏne systemy znaków, wartoƑci, 
ikon, symboli, obrazów, wywodzČcych siħ z róǏnych kultur i kontekstów. Kluczem do 
zrozumienia procesów przemian komunikacji miħdzykulturowej sČ migracje – w tym 
turystyczne, nowe ruchy spoųeczne, w tym alterglobalizm czy New Age, przestrzeŷ 
wirtualna Internetu, telewizji satelitarnej, telefonii komórkowej. Miħdzykulturowe 
przestrzenie dominujČ nie tylko w rejonach natħǏenia miħdzynarodowego ruchu tu-
rystycznego, jak w Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich czy na WybrzeǏu i Wyspach Mo-
rza _ródziemnego, ale takǏe w wielkomiejskich Ƒrodowiskach Londynu. Nowego Jor-
ku, Berlina, ParyǏa czy Krakowa. Skųadnikiem przestrzeni miħdzykulturowej – zarówno 
w wymiarze lokalnym, jak i globalnym – jest „przestrzeŷ miħdzykulturowa”, stanowiČca 
jednak nie barierħ, ale strefħ „ųČcznikowČ”, poƑredniČ, tranzytowČ dla kultur skųado-
wych. WielokulturowoƑđ, miħdzykulturowoƑđ prowadzi do syntezy, mieszania siħ i na-
kųadania kultur i ich elementów. Jest przeciwieŷstwem granicy, która dzieli. Pogranicza 
kulturowe i cywilizacyjne mogČ byđ jak oųowiane ramki w witraǏu, ograniczajČce moǏ-
liwoƑđ transferu kulturowego i dialogu, stwarzajČce bariery dla pųynnoƑci i otwartoƑci 
kultur, przybierajČ jednak coraz czħƑciej postađ „modelu tħczy”, pewnego konƟ nuum na 
skali spektrum róǏnorodnoƑci. „Tħczowy” model przestrzeni miħdzykulturowej rozmy-
wa, rozciČga i rozszerza granice miħdzy kulturami, przypomina impresjonistyczny obraz, 
w którym nie da siħ przeprowadziđ granicy pomiħdzy bielČ i czerniČ, z dominujČcymi 
pųynnymi obszarami szaroƑci.

Komunikacja miħdzykulturowa oznacza relacjħ dwustronnČ i dwukierunkowČ, dy-
namicznČ interakcjħ pomiħdzy dwoma co najmniej podmiotami zainteresowanymi 
w utrzymywaniu kontaktu, zmierzajČcymi do poszukiwania porozumienia, majČcymi in-
tencjħ nawiČzania wspóųpracy. Wszħdzie tam, w sensie terytorialnym, przestrzennym, 
jak i ideologicznym i politycznym, gdzie istnieje wola i szansa na poszukiwanie konsen-
susu oraz kompromisu, ma siħ do czynienia z takim modelem stosunków, w którym 
ludzie i tworzone przez nich grupy zmierzajČ do porozumienia i integracji. Komunikacja 
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miħdzykulturowa tworzy fi lary, na których wznoszČ siħ mosty prowadzČce w dwu kie-
runkach, od tradycji do nowoczesnoƑci, od centrum do peryferii, od odrħbnoƑci, eksklu-
zywizmu i etnocentryzmu do wielokulturowoƑci i pluralizmu.

Komunikacja miħdzykulturowa obejmuje zjawiska amalgamacji, asymilacji, unifi -
kacji politycznej, standaryzacji gospodarczej i uniwersalizacji kulturowej. Prowadzi do 
synkretyzacji, hybrydyzacji i transkulturacji. Nabiera coraz wiħkszego znaczenia w pro-
cesach globalizacji, stajČc siħ jedynČ racjonalnČ drogČ do przezwyciħǏenia historycznych 
podziaųów i konfl iktów regionalnych, miħdzynarodowych i miħdzycywilizacyjnych.

Niemniej, kaǏda interakcja miħdzykulturowa ma charakter personalny, ludzki, odby-
wa siħ pomiħdzy dwoma komunikujČcymi siħ ludǍmi. Politycy reprezentujČcy interesy 
swoich krajów sČ „wytworami”, a zarazem przedstawicielami wųasnych spoųeczeŷstw 
i kultur, majČ zarazem indywidualne predyspozycje i cechy osobowoƑciowe, które tħ 
komunikacjħ utrudniajČ bČdǍ uųatwiajČ. NiezaleǏnie od barier ideologicznych czy poli-
tycznych, bezpoƑrednia komunikacja miħdzykulturowa prowadziđ moǏe do ocieplenia 
stosunków dyplomatycznych lub ich oziħbienia i pogorszenia. Kontakt interpersonal-
ny przywódców paŷstw moǏe prowadziđ do konsternacji i skandalu dyplomatycznego, 
nawet przy najlepszej oprawie protokolarnej, bČdǍ do poprawienia wizerunku  polity-
ków. W historii dyplomacji peųno jest epizodów ilustrujČcych obie strony medalu: pro-
tokolarnČ, politycznČ, ofi cjalnČ, formalnČ i sztywnČ oraz drugČ, nieformalnČ, osobistČ, 
personalnČ, pozaprotokolarnČ. Ta druga strona stosunków miħdzynarodowych ma 
ludzkČ twarz i niejednokrotnie – przez niewyreǏyserowany gest, niezaplanowane sųo-
wo – wprowadza do komunikacji, nie tylko pomiħdzy dwoma politykami-osobami, ale 
i dwoma kulturami, nowy, pozytywny kod, uųatwiajČcy dialog i porozumienie. Nawet 
pomiħdzy Barackiem Husseinem ObamČ i Fidelem Alejandro Castro, liderami dwóch 
pozostajČcych w konfl ikcie krajów.
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Kilka uwag o inteligencji

AniƑmy siħ spostrzegli, a pokolenie naszych dzieci, których w szkole nie uczono ųaciny, 
przestaųo rozumieđ znaczenia uǏywanych przez siebie pojħđ. Gotów jestem przyjmo-
wađ zakųady, Ǐe wspóųczesny trzydziestolatek nie potrafi  wyjaƑniđ, skČd siħ wywodzi i co 
znaczy sųowo „inteligencja”, którym posųuguje siħ na co dzieŷ w rozumieniu, jakie mu 
wbiųa do gųowy – na przykųad – „Gazeta Wyborcza”. Rozpocznħ wiħc od sųownika ųaciŷ-
sko-polskiego, gdzie moǏna znaleǍđ termin: intellego/intelligo, którego forma wydaje 
siħ byđ bliska „inteligencji”. RzeczywiƑcie, jest to czasownik, który ma aǏ piħđ znaczeŷ: 
1) rozumieđ, pojmowađ, zdawađ sobie sprawħ; 2) wnioskowađ, dedukowađ, domyƑlađ 
siħ (czegoƑ); 3) spostrzegađ, rozpoznawađ, rozróǏniađ; 4) oceniađ, szacowađ, doceniađ, 
uznawađ za wartoƑciowe; 5) uwaǏađ, traktowađ jako (kogoƑ, coƑ), tųumaczyđ (w znacze-
niu objaƑniađ)1.

Tak wiħc pojħcie „inteligencja” (ųac. intelligenƟ a) wywodzi siħ od tego – bogatego 
w znaczenia – czasownika i przejħte zostaųo przez nasz jħzyk z drobnČ zaledwie zmianČ 
fonetycznČ. Wyrħczywszy w ten sposób czytelnika, który ųacinħ uwaǏa za jħzyk martwy 
(w przeciwieŷstwie do Ǐywego jħzyka angielskiego), zachħcam go, by siħgnČų do sųowni-
ka wyrazów obcych, w którym „inteligencja” ma juǏ tylko dwa znaczenia: 1) pojħtnoƑđ, 
„zdolnoƑđ poznawcza polegajČca na zdobywaniu wiedzy o rzeczywistoƑci i wyzyskiwa-
niu tej wiedzy w Ǐyciu”. (Jest tam teǏ mowa o dwu odmianach inteligencji: praktycznej, 
czyli zdolnoƑci do celowego i skutecznego dziaųania; oraz teoretycznej, rozumianej jako 
zdolnoƑđ poprawnego rozumowania). To wcale niemaųo, jeƑli idzie o dosųowne znacze-
nie pojħcia, bowiem sųownik ten podaje równieǏ przenoƑne znaczenie terminu, który 
sųuǏy okreƑleniu 2) „warstwy ludzi wyksztaųconych, pracowników umysųowych, posia-
dajČcych okreƑlone wiadomoƑci w róǏnych dziedzinach Ǐycia i dziaųalnoƑci spoųecznej”, 
i wymienia: „inǏynierów, lekarzy, nauczycieli, pracowników sztuki i nauki, urzħdników 
paŷstwowych”2. Druga defi nicja nie uwzglħdnia „pracowników fi zycznych”, co – obok 
oczywistych wad takiej dystynkcji, odzwierciedlajČcej ducha czasów (lata 60. ubiegųego 
wieku) – ma teǏ pewnČ zaletħ; zwraca mianowicie uwagħ na wyksztaųcenie i wiedzħ 
(stan), waǏne dla rozwoju umysųu (proces) .

1 Maųy sųownik ųaciŷsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 349.
2 Sųownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, wyd. 9, Warszawa 1963, s. 298.



Jan SkoczyÍski

444

I.

„Inteligencja” zarówno jako a) dyspozycja umysųu oraz jako b) warstwa spoųeczna, 
wymaga Ǐmudnej pracy, pielħgnacji i troski. Ksztaųtuje siħ ona w róǏnych warunkach 
i okolicznoƑciach, wƑród których najwaǏniejszČ rolħ (obok domu) odgrywa szkoųa – od 
podstawowej, po wyǏszČ. W Polsce, jak w Ǐadnym innym kraju europejskim – od zakoŷ-
czenia II wojny Ƒwiatowej aǏ do dziƑ, trwa permanentna reforma edukacyjna, w trakcie 
której nieustannie zmienia siħ cele dydaktyczne oraz ideaųy wychowawcze. Trudno siħ 
dziwiđ, Ǐe tzw. realny socjalizm stawiaų na nowy typ czųowieka; gorzej, Ǐe nie zrezyg-
nowano z tych praktyk po przeųomie ustrojowym w roku 1989. Przed laty usiųowano 
modelowađ polskČ szkoųħ na wzór radziecki, teraz robi siħ to na modųħ amerykaŷskČ. 
Ostatnio zresztČ paŷstwo powoli wycofuje siħ z zarzČdzania oƑwiatČ; nie ma jedno-
litego systemu podrħczników, egzaminy wypierajČ testy, nauczycieli obciČǏono pracČ 
biurokratycznČ i obowiČzkiem staųego doksztaųcania siħ; „pracujČ coraz wiħcej, a efekty 
ich pracy sČ coraz gorsze”3. Co jakiƑ czas dokonuje siħ zmiany szczebli i czasu edukacji. 
Ostatnia odsųona tych permanentnych zmian w szkolnictwie podstawowym i Ƒrednim 
to skrócenie podstawówki, wprowadzenie trzyletniego gimnazjum (juǏ brzemienne 
w negatywne skutki edukacyjno-wychowawcze) oraz trzyletniego liceum (profi lowa-
nego), majČcego przygotowađ do okreƑlonego kierunku studiów wyǏszych. Za pomocČ 
decyzji politycznych praktycznie zlikwidowano stojČce dotČd na niezųym poziomie pol-
skie szkolnictwo zawodowe. Bagodzi siħ wymagania wobec uczniów, co prowadzi do 
obniǏenia poziomu edukacji. Coraz czħƑciej mówi siħ

[…] wprost o potrzebie ograniczenia dostħpu do wyksztaųcenia na wysokim poziomie zale-
dwie 10–15% populacji, podczas gdy pozostaųym 85% szkolnictwo powinno przekazađ wy-
ųČcznie „podstawowe umiejħtnoƑci spoųeczne”4,

chođ nikt do koŷca nie wie, co znaczy to wyraǏenie. Efekt stale wprowadzanych zmian 
jest taki, Ǐe z roku na rok spada odsetek absolwentów liceów, którzy zdajČ maturħ – 
dawniej, w latach II Rzeczypospolitej (i jakiƑ czas za „komuny”), traktowanČ jako „egza-
min dojrzaųoƑci” oraz przepustka do warstwy zwanej inteligencjČ.

II.

Niepowodzenia w reformowaniu szkolnictwa niǏszego szczebla sprawiųy, Ǐe wzrósų roz-
ziew (ųac. hiatus) miħdzy nim a wyǏszym szczeblem edukacji.

Skutki tego sČ opųakane. […] z roku na rok studenci zdajČcy na studia prezentujČ co-
raz niǏszy poziom wiedzy, umiejħtnoƑci abstrakcyjnego myƑlenia, no i oczywiƑcie kultury 
osobistej5.

3 A. Gawkowska, Co tam panie w edukacji?, „Pressje”, Teka XVIII Klubu Jagielloŷskiego, Kraków 2009, 
s. 106.

4 A. WaƑko, Reforma Handkego, ibidem, s. 109.
5 A. Gawkowska, Co tam…
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Brak jest koherencji miħdzy edukacjČ niǏszego szczebla, jaki nieustannie poddaje 
siħ zabiegom reformatorskim, a edukacjČ na poziomie wyǏszym, która ze wszystkich sių 
opiera siħ reformatorskim zapħdom wųadz. W rezultacie roƑnie procent maturzystów 
majČcych kųopoty z odnalezieniem siħ na wyǏszej uczelni, a ta zmuszona jest nadrabiađ 
ze studentami braki z liceum czy nawet gimnazjum. (Kilka miesiħcy temu Polskie Radio 
Kraków nadaųo wywiad z paniČ profesor z politechniki, która ubolewaųa, Ǐe zmuszona 
jest organizowađ dla swoich studentów dodatkowe lekcje z matematyki!) Reformator-
skie lobby edukacyjne i wspierajČce je media wcale siħ nie przejmujČ poraǏkČ reform 
szkoųy podstawowej i Ƒredniej, ale coraz gųoƑniej woųajČ o reformħ szkolnictwa wyǏ-
szego, powoųujČc siħ na tzw. proces boloŷski, jako ostatecznČ instancjħ, która wreszcie 
wymusi u nas zmiany.

III.

Ksztaųceniu i ksztaųtowaniu inteligencji jako grupy, stawianej do niedawna na szczycie 
hierarchii spoųecznej, nie sųuǏy teǏ szkolnictwo wyǏsze: zarówno akademickie, jak i za-
wodowe. Polskie uniwersytety lokujČ siħ na szarym koŷcu w rankingach wyǏszych szkóų 
Ƒwiatowych i europejskich, w zwiČzku z tym – zapewne dla poprawienia sobie nastroju 
– dwa najwaǏniejsze uniwersytety: warszawski i krakowski co roku zamieniajČ siħ miej-
scami: pierwszym i drugim. Niedoinwestowanie uczelni akademickich powoduje, Ǐe 
mųodzieǏ (zwųaszcza pochodzČca z zamoǏnych Ƒrodowisk) coraz czħƑciej wybiera studia 
za granicČ. _miesznie niskie uposaǏenia kadry nauczajČcej sČ powodem, Ǐe spaupery-
zowani nauczyciele akademiccy pracujČ na dwu legalnych i paru nielegalnych etatach 
ze skutkiem, który zilustrujħ przykųadem. Niedawno doktorant fi lozofi i zapytaų mnie, jak 
uniknČđ wykųadów prof. X, którego sųuchaų juǏ dwukrotnie: raz na uczelni zawodowej, 
drugi raz na uniwersytecie, a teraz ma je w programie studiów doktoranckich i podej-
rzewa, Ǐe to samo usųyszy po raz trzeci…

PrawdziwČ zmorČ szkolnictwa wyǏszego w Polsce sČ paŷstwowe i prywatne szkoųy 
zawodowe, które pospiesznie tworzono na przeųomie stuleci, aby – w ten maųo prze-
myƑlany sposób – przeciwdziaųađ wzrostowi bezrobocia. Zamiast wzmacniađ uczelnie 
akademickie w tradycyjnych oƑrodkach naukowych, paŷstwo polskie, borykajČce siħ 
stale z ogromnymi trudnoƑciami budǏetowymi, powoųaųo w caųym kraju sieđ szkóų póų-
wyǏszych (licencjackich) po to, by – jak wówczas mówiono – dađ szansħ najuboǏszej 
mųodzieǏy z regionów cywilizacyjnie zaniedbanych czy zapóǍnionych w rozwoju. Ideħ 
tħ natychmiast podchwyciųy samorzČdy lokalne, dla których „wyǏsza uczelnia” naj-
pierw staųa siħ „punktem honoru”, potem „oczkiem w gųowie”, a nastħpnie Ǎródųem 
doskonaųego interesu. Dla samorzČdowców i zwiČzanej z nimi „kadry nauczajČcej” 
edukacja (o wychowaniu w ogóle nie wspominano) staųa siħ parawanem dla wywie-
rania nacisków, wpųywów, presji – wreszcie dodatkowych etatów wymuszanych na 
rektorach takich uczelni przez burmistrza, prezydenta miasta, starostħ powiatowego 
i przewodniczČcych róǏnych ciaų samorzČdowych, wyųČcznie po to, by dađ pracħ swo-
im krewnym i znajomym. Paŷstwowe szkoųy zawodowe rosųy jak grzyby po deszczu: 
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Ƒrednio co 30 km (jak to ma miejsce w przypadku Jarosųawia i PrzemyƑla). Znalazųy 
siħ one nie tylko pod przemoǏnym wpųywem lokalnych samorzČdów, lecz byųy trakto-
wane jak prywatne folwarki (vide szkoųa wyǏsza w Jarosųawiu, w której dla usuniħcia 
rektora trzeba byųo specjalnej ustawy sejmowej). Zmowa rektorów PWSZ-ów sprzed 
dwu lat uniemoǏliwiųa obecnej minister szkolnictwa wyǏszego pozbycie siħ tzw. rekto-
rów zaųoǏycieli, którzy wydųuǏyli sobie urzħdowanie o kolejnČ kadencjħ.

Za paŷstwem, jak za „paniČ matkČ”, poszli co sprytniejsi naukowcy i biznesmeni, po-
woųujČc jeszcze wiħkszČ sieđ zawodowych szkóų prywatnych, specjalizujČcych siħ gųów-
nie w „zarzČdzaniu i bankowoƑci”. I trzeba stwierdziđ, Ǐe zrobili na tym niezųy interes. 
Szkoųy paŷstwowe przy naborze poczČtkowo zachowywaųy pozory selekcji, np. w jednej 
z PWSZ na Podkarpaciu moǏna siħ byųo dostađ na kierunek muzyczny, jeƑli siħ umiaųo 
odróǏniđ skrzypce od fl etu! W szkoųach prywatnych wystarczyųo siħ zapisađ i wpųaciđ 
czesne. W nastħpstwie tego edukacyjnego boomu, sejm podjČų uchwaųħ o wspiera-
niu szkóų prywatnych, a ich studentów zrównaų w prawie pobierania paŷstwowego 
stypendium.

Tymczasem mųodzieǏ studiujČca w przewaǏajČcej liczbie tego typu szkóų wcale nie 
jest zainteresowana zdobyciem wiedzy czy wyksztaųcenia. Liczy siħ dla niej tylko „pa-
pier”, czyli dyplom ukoŷczenia uczelni, z którym startuje w Ǐycie. Nie moǏe potem 
wyjƑđ z podziwu, Ǐe szanujČcy siħ pracodawca takiego dyplomu w ogóle nie bierze 
pod uwagħ. O studentach tych szkóų trudno wypowiadađ siħ inaczej niǏ krytycznie, 
skoro ani dostanie siħ na studia, ani pobyt na nich nie wymagajČ praktycznie Ǐadnego 
wysiųku. ToteǏ znikomy procent takich absolwentów zdolny jest do podjħcia studiów 
magisterskich w uczelniach typu akademickiego. I jeszcze jedna uwaga z autopsji: 
mųodzieǏ zarówno prywatnych, jak i paŷstwowych szkóų wyǏszych typu zawodowego 
do perfekcji opanowaųa sztukħ odpisywania. A poniewaǏ wiħkszoƑđ egzaminów jest 
tam przeprowadzana w formie testów, rutynowany wykųadowca potrafi  – bez zna-
jomoƑci studentów, za to na podstawie powtarzajČcych siħ bųħdów – wskazađ, gdzie 
kto siedziaų podczas egzaminu. ZdarzajČ siħ przypadki, Ǐe student zamiast zdawađ 
przedmiot, proponuje wykųadowcy pieniČdze, nie widzČc w tym naduǏycia ani czegoƑ 
niestosownego…

IV.

Z moich studiów nad polskČ myƑlČ fi lozofi cznČ XX w. wynika, Ǐe z ksztaųceniem in-
teligencji w Polsce czħsto byųy kųopoty; na przykųad w czasach II Rzeczypospolitej… 
W latach 1934–1939 Instytut Literacki w Warszawie wydawaų kwartalnik pod nieco 
prowokacyjnym tytuųem „Marchoųt”, zaczerpniħtym ze Ƒredniowiecznej komedii ry-
baųtowskiej. Byųo to jedno z najlepszych czasopism kulturalnych, skupiajČce wybit-
nych znawców literatury (Koųaczkowski, Pigoŷ), fi lozofi i (Elzenberg, Ingarden, Koniŷ-
ski), kultury (Bempicki, Malinowski), historii (Tymieniecki, �ygulski) i innych dziedzin 
wiedzy.
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Na jego ųamach – czytamy na okųadce wydanej w 2002 r. antologii tekstów „Marchoųta” 
– podejmowano wiele zagadnieŷ etyki spoųecznej, piħtnowano partyjnictwo, szukano dróg 
odrodzenia inteligencji [podkr. J.S.], prezentowano koncepcje wychowania i reformy szkolni-
ctwa na wielu poziomach6.

Jednym z najwaǏniejszych tekstów jest zamieszony tam artykuų pt. Problemat in-
teligencji, pióra wybitnego polskiego germanisty i teoretyka kultury prof. Zygmunta 
Bempickiego, zamħczonego przez Niemców w OƑwiħcimiu. Wedųug niego, „Zagadnie-
nie inteligencji jest jednym z najpowaǏniejszych i najpokaǍniejszych dziedzictw, jakie 
wiek obecny otrzymaų po wieku XIX”. Bempicki zwracaų uwagħ, Ǐe „sųowo inteligen-
cja miaųo w tamtym czasie znaczenie specjalne, oznaczaųo po prostu Ǐycie umysųo-
we” i otoczone byųo swoistym kultem. Warstwa spoųeczna okreƑlana tym mianem to 
warstwa,

[…] która, zdobywszy pewien zasób wiedzy i otrzymawszy na posiadanie tej wiedzy odpo-
wiedni patent, uzyskuje przez to pewne prawa i to zarówno spoųeczne czy teǏ paŷstwowe 
[…], jak i pewne prawo moralne, a wiħc prawo krytykowania i zabierania gųosu w caųym sze-
regu spraw7.

Przedstawiwszy genezħ i rozwój tej grupy spoųecznej w XIX-wiecznej Europie, autor 
zajČų siħ sytuacjČ w Polsce i tak pisaų o polskim szkolnictwie akademickim dwudziesto-
lecia miħdzywojennego:

Szkoųy te wydawaųy nieproporcjonalnie wielkie iloƑci patentów i dostarczaųy zastħpy pa-
tentowanych miernot. To oczywiƑcie zachwiaųo wiarħ w wartoƑđ inteligencji jako warstwy 
i przyczyniųo siħ do wzrostu tzw. kultu niekompetencji, gdy pokazaųo siħ, Ǐe ludzie – pozornie 
na podstawie patentu kompetentni – nie dorastali do speųnienia swoich zadaŷ8.

Dalej mówių o „hiperprodukcji inteligencji”, co wcale nie przekųada siħ na wzrost 
„ludzi ze wszech miar odpowiednich i kompetentnych”. RozwaǏania swe koŷczyų gorzkČ 
refl eksjČ:

Warstwa rozwydrzonej oraz patentowanej [czyli posiadajČcej dyplomy – J.S.] pseudoin-
teligencji, zajmujČcej miejsce miħdzy sferČ ludzi wielkich umysųów […] a szerokČ masČ naro-
du, stanowiČcČ przecieǏ istotnČ podstawħ bytu paŷstwowego, przestaųa reprezentowađ siųy 
dodatnie, wyǏywajČc siħ bČdǍ to w negacji i krytyce, bČdǍ teǏ w bezmyƑlnym przeǏywaniu 
zdobytych w szkole czy teǏ na innej drodze wiadomoƑci. System umysųowy przez tħ warstwħ 
reprezentowany domaga siħ niewČtpliwej przebudowy zarówno w imiħ ideaųu kultury, jak 
i postulatów nowoczeƑnie pojmowanego paŷstwa9.

Ta refl eksja sprzed 75 lat zachowuje swój walor diagnostyczny oraz krytyczny takǏe 
dzisiaj, w Polsce na poczČtku XXI stulecia…

6 J. Musiaų, „Marchoųt” (1934–1939) Antologia tekstów, Kraków 2002.
7 Z. Bempicki, Problemat inteligencji, [w:] J. Musiaų, „Marchoųt”…, s. 151–152.
8 Ibidem, s. 160.
9 Ibidem.
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V.

Od wieków panuje przekonanie, Ǐe szkoųa wyǏsza jest po to, aby ksztaųciđ i wychowy-
wađ elitarnČ warstwħ spoųecznČ, czyli inteligencjħ. W zwiČzku z tym ten rodzaj szkoųy 
musi szczególnie dbađ o poziom, jakoƑđ nauczania (nie tylko iloƑđ!) i presƟ Ǐ. I nie ma 
nic zųego, jeƑli w wymienionych pųaszczyznach staje siħ ona przedmiotem krytyki. Jest 
natomiast rzeczČ niebezpiecznČ, kiedy szkoųa wyǏsza staje siħ przedmiotem kpin i szy-
derstwa. Zaczyna siħ zwykle od niewinnych Ǐartów – na przykųad interpretacji skrótów 
nazwy szkoųy: „kup sobie wyksztaųcenie”, „wolne stado baranów” czy „akademia pana 
Kleksa”. Ale powinno niepokoiđ, kiedy w opiniotwórczej gazecie pod nagųówkiem „WyǏ-
sza Szkoųa Wstydu”, pojawia siħ obszerny materiaų zatytuųowany Akademia Wielka Lipa, 
informujČcy o tym, Ǐe grupa mųodych dziennikarzy postanowiųa powoųađ do Ǐycia fi kcyj-
nČ szkoųħ humanistycznČ pod nazwČ Akademia Komunikacji Spoųecznej. Przez piħđ dni 
reklamowali wirtualnČ uczelniħ w prasie i w internecie, dziħki czemu kontakt z „admini-
stracjČ uczelni” nawiČzaųo tysiČc osób, z czego poųowa wyraziųa chħđ natychmiastowego 
podjħcia „nauki” (poniewaǏ nie o niČ tu chodziųo). „Nasi studenci nie chcieli wiedzy. 
Chcieli papier”, a uczelnia obiecywaųa: u nas jest 

[…] najlepsze zaplecze naukowe, najlepsza kadra z kraju i zagranicy, znani publicyƑci, wųasne 
materiaųy, nowoczesna baza lokalowa, stypendia […], najtaŷsza oferta na rynku, a jak nie, to 
zwracamy pieniČdze10.

W ofercie znalazųo siħ wszystko to, co moǏna przeczytađ „na stronach prawdziwych 
uczelni”. W „akademii” uruchomiono teǏ trzy najbardziej wziħte kierunki: politologiħ, 
socjologiħ i kulturoznawstwo. Dziennikarska mųodzieǏ poszųa jeszcze dalej; otóǏ „z przy-
padkowo wybranych naukowców” róǏnych szkóų wyǏszych udaųo siħ jej zwerbowađ ka-
drħ profesorskČ – rektora, dziekanów, wykųadowców oraz gotowych do „nauczania” 
polityków i dziennikarzy. A wszystko to mimo przestrogi, która znalazųa siħ na stronie 
internetowej „uczelni”, informujČcej, Ǐe „Akademia nie gwarantuje zdobycia naleǏytej 
wiedzy z zakresu wybranych kierunków w okresie studiów”. Nikt nie zauwaǏyų sprzecz-
noƑci miħdzy ofertČ szkoųy i ostrzeǏeniem! Na dziennikarskČ prowokacjħ nie zareago-
waųa Ǐadna instytucja naszego niepodlegųego paŷstwa, której zadaniem jest nadzoro-
wađ system edukacyjny, co moǏna tylko skwitowađ wypowiedziČ sprzed kilku wieków 
– Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „Takie bħdČ rzeczypospolite, jakie ich mųodzieǏy 
chowanie”, który zapewne przewidziaų, Ǐe w przyszųoƑci bħdzie siħ toczyđ spór o nume-
racjħ kolejnych form naszej paŷstwowoƑci, skoro sųowa „rzeczpospolita” uǏyų w liczbie 
mnogiej…

VI.

Jako szeƑđdziesiħciolatek mam juǏ prawo – a przede wszystkim moǏliwoƑđ porówny-
wania dwu generacji polskiej inteligencji; a wiħc tej, która mnie wychowywaųa, i tej, 

10 Akademia Wielka Lipa, „Gazeta Wyborcza”, 23 paǍdziernika 2009.
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którČ nam przyszųo wychowywađ. Pierwsza rzecz, jaka rzuca siħ w oczy, to statystyka 
– otóǏ starej inteligencji byųo niewiele; przetrzebiųy jČ: wojna, okupacja, zsyųki, obozy 
koncentracyjne, Katyŷ i OƑwiħcim, obozy jenieckie i powstanie warszawskie… PoniewaǏ 
w czasach PRL musiaųa to byđ „inteligencja pracujČca”, na ulicach widziaųo siħ jČ dopie-
ro po godzinie 15.00 lub od Ƒwiħta. A zaliczali siħ do niej: ksiČdz, nauczyciel, sħdzia, 
adwokat i rosnČca z roku na rok warstwa urzħdnicza, stanowiČca aparat wykonawczy 
nowego ustroju, która jednak znacznie odstawaųa od inteligencji przedwojennego cho-
wu – ubiorem, sposobem bycia, manierami… Trzon spoųeczeŷstwa stanowiųa klasa ro-
botnicza, którČ powiħkszaų tzw. chųoporobotnik, uciekajČcy z przeludnionej i nieudolnie 
kolektywizowanej wsi do miasta i bujnie rozwijanego (bo trudno powiedzieđ – rozwija-
jČcego siħ) przemysųu. Starej inteligencji byųo maųo, ale wyróǏniaųa siħ jakoƑciČ. Dzisiaj 
– wobec lawinowego wzrostu szkóų wyǏszych – nowej jest bardzo duǏo, ale jej cecha, to 
bylejakoƑđ, którČ dobrze oddaje zasųyszana gdzieƑ opinia, Ǐe dzisiejszy absolwent szkoųy 
wyǏszej jest na poziomie umysųowym przedwojennego maturzysty. Jest ona przesadzo-
na, poniewaǏ sprawnoƑđ techniczna wspóųczesnego czųowieka jest nieporównywalna 
ze sprawnoƑciČ jego rówieƑnika sprzed 60 czy 70 lat. Ale przecieǏ nie o samČ sprawnoƑđ 
tu chodzi, lecz o ksztaųt umysųowoƑci przeciħtnego inteligenta, jego horyzonty, pasje, 
sposoby i kryteria wartoƑciowania etc.

VII.

Inteligencja to jedna z wųadz albo instrumentów naszego umysųu (intellectus), który 
jako taki, nie jest oceniany jednoznacznie. Krytycznie wypowiadali siħ o nim przedsta-
wiciele tzw. fi lozofi i Ǐycia, którzy – jak na przykųad Henryk Bergson – uwaǏali, Ǐe intelekt 
unieruchamia przedmiot poznania, rozkųada go na czħƑci, „upraszcza i ujednostajnia”, 
ujmuje go przede wszystkim iloƑciowo, mechanizuje i relatywizuje rzeczy11, a przez to 
nie jest w stanie uchwyciđ rzeczywistoƑci, zarówno w poznaniu naukowym, jak i po-
tocznym. Dawno temu, we wczesnej fazie swego rozwoju, kiedy czųowiek kierowaų 
siħ instynktem, jego poznanie Ƒwiata miaųo charakter bezpoƑredni. Dzisiaj nieodwra-
calnie ma ono charakter zapoƑredniczony. _ladem owego instynktu jest nasza intuicja 
– instrument poznania bezpoƑredniego, pozwalajČcy uchwyciđ istotħ rzeczywistoƑci, 
która jest zmienna, dynamiczna, a przede wszystkim Ǐywa; nie poddaje siħ zabiegom 
intelektu, dla którego to, co jasne i wyraǍne, stoi wyǏej aniǏeli to, co prawdziwe. Wie-
dza, której Ǎródųem jest intelekt, jest wiedzČ powierzchownČ, zaƑ wiedza intuicyjna 
jest gųħboka, siħga samej istoty rzeczy i nie tylko potrafi  do niej dotrzeđ, ale siħ z niČ 
utoǏsamiđ, szczególnie w akcie twórczym, bħdČcym zarazem najwyǏszym przejawem 
ludzkiej wolnoƑci. Trudno jednak, abyƑmy wszyscy byli artystami, skoro intelekt bezpo-
wrotnie zdominowaų nasze myƑlenie. Warto jednak pamiħtađ o równowadze miħdzy 
inteligencjČ a intuicjČ, i nie zdawađ siħ wyųČcznie na tħ pierwszČ, skoro jej moǏliwoƑci sČ 
ograniczone.

11 W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. 3, Warszawa 1968, s. 222–223.
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PozostajČcy pod wpųywem fi lozofi i Ǐycia Oswald Spengler, uznaų przerost inteligen-
cji, intelektualizmu i samego myƑlenia za cechy schyųkowej fazy rozwoju dziejowego, 
którČ utoǏsamiaų z cywilizacjČ i przeciwstawiaų kulturze. Cywilizacja byųa dla niego „naj-
bardziej zewnħtrznym i sztucznym stanem”, tym, co pojawiųo siħ „po Ǐyciu”, oznaczaųo 
„skostnienie” i „Ƒmierđ”. W tym kontekƑcie podkreƑlaų, Ǐe „inteligencja to zastČpienie 
nieƑwiadomego doƑwiadczenia Ǐycia przez mistrzowskie wyđwiczenie w myƑleniu, to 
coƑ bezkrwistego, jaųowego”12. Ten czoųowy katastrofi sta niemiecki zwracaų teǏ uwagħ, 
Ǐe twarze ludzi inteligentnych sČ do siebie uderzajČco podobne, a oni sami przypomi-
najČ „inteligentne monady”.

VIII.

Jednym z zadaŷ inteligencji jako wųadzy naszego umysųu jest – jak siħ rzekųo – rozpo-
znawađ i rozróǏniađ. Tymczasem wspóųczesna inteligencja w osobach uczonych, pro-
fesorów czy polityków, postanowiųa wystČpiđ przeciw obowiČzkowi rozpoznawania 
i rozróǏniania. Najnowszym przykųadem tej postawy – w skali starego kontynentu 
– jest powszechne podnoszenie wyǏszych szkóų akademickich do rangi uniwersyte-
tów. CzynnoƑđ tħ sankcjonuje (i podobno wymusza!) tzw. proces boloŷski, narzucajČcy 
europejskČ wizjħ wyǏszego wyksztaųcenia i jego organizacji. A wszystko po to, by moǏna 
byųo przeliczađ w punktach jakoƑđ wyksztaųcenia w szkoųach wyǏszych poszczególnych 
krajów: Anglii, Francji, Niemiec, Polski, Wųoch, Czech, Wħgier, Rumunii… Da Bóg – Bia-
ųorusi, Ukrainy, Moųdowy…, jak tylko kraje te wejdČ w skųad wymarzonego przez siebie 
Eurolandu. Mħdrcy boloŷscy (dlaczego nie z Florencji czy Pizy?) zapomnieli juǏ, Ǐe nie-
gdysiejsze prawo dialektyczne, mówiČce o samoczynnym przechodzeniu iloƑci w jakoƑđ, 
byųo wytworem zdefektowanej wyobraǍni dwu ideologów i nie miaųo nic wspólnego 
z rzeczywistoƑciČ.

Tymczasem z prawa nazywania siħ uniwersytetem bųyskawicznie skorzystaųy licz-
ne polskie uczelnie, które bez wysiųku i nadmiernej proceduralnej mitrħgi w krótkim 
czasie postanowiųy poprawiđ sobie image i podnieƑđ swój presƟ ge. W Krakowie, który 
od prawie siedmiu stuleci szczycių siħ jednym prawdziwym uniwersytetem, w ciČgu za-
ledwie póų roku powstaųo ich kilka: ekonomiczny, pedagogiczny, rolniczy, teologiczny 
(dla niepoznaki nazwany papieskim). I tylko patrzeđ, jak siħ pojawiČ kolejne: malarski, 
rzeǍbiarski, muzyczny, górniczy, hutniczy czy pielħgniarski… A co, nie wolno?

KtoƑ zapyta, dlaczego winČ za tħ infl acjħ nazwy „uniwersytet” obciČǏam inteligen-
cjħ? Dlatego, Ǐe przestaųa rozpoznawađ i rozróǏniađ rzeczywistoƑđ i w konsekwencji nie 
potrafi  juǏ jej nazywađ. Dla porzČdku przypomnħ, Ǐe sųowo „uniwersytet” wywodzi siħ 
od ųaciŷskiego universitas, czyli: ogóų, caųoƑđ; stČd w dawnej polszczyǍnie zastħpowano 
je niekiedy terminem „wszechnica”, czyli zbiór rozmaitych dyscyplin naukowych, któ-
rych nauczano w ramach jednej instytucji. W zwiČzku z tym dodawanie dziƑ do pojħ-
cia „uniwersytet” przymiotników: pedagogiczny czy rolniczy, jest przykųadem typowe-
go bųħdu, który logika klasyczna okreƑla jako contradicƟ o in adiecto, czyli sprzecznoƑđ 

12 A. Koųakowski, Spengler, Warszawa 1981, s. 94.
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w okreƑleniu rzeczy w przydawce. Sųowa „uniwersytet” plus jakakolwiek przydawka 
wzajemnie siħ wykluczajČ, pozostajČ ze sobČ w sprzecznoƑci. Jednak nie sųyszaųem, aby 
na ten oczywisty absurd zareagowaų któryƑ z naszych logików, teologów, fi lozofów ana-
litycznych czy fi lozofów jħzyka. Tymczasem mųody czųowiek, który coraz mniej rozumie 
z otaczajČcego go Ƒwiata, bħdzie siħ wkrótce szczycių, Ǐe jest absolwentem np. „uniwer-
sytetu ekonomicznego”, nie majČc pojħcia, dlaczego rzČdy paŷstw zachodnich, których 
gospodarki zostaųy zrujnowane przez prywatne banki, wpompowujČ do nich bez opa-
miħtania niewyobraǏalne sumy pieniħdzy.

Uczono mnie od dziecka, Ǐe nazywanie Ƒwiata nie powinno zawierađ sprzecznoƑci; 
na staroƑđ dostrzegam, Ǐe czynnoƑđ ta zasadza siħ na samych sprzecznoƑciach. Ze spo-
kojem charakterystycznym dla mego wieku czekam wiħc, aǏ pojawi siħ nazwa „uniwer-
sytet politechniczny”. I nie bħdzie to bųČd logiczny, lecz jħzykowy, który nazywa siħ pleo-
nazm (po grecku pleonasmos znaczy nadmiar). W szkole podstawowej dawano nam 
przykųady takich dziwolČgów jħzykowych, jak „ciemny mrok” czy „masųo maƑlane”. DziƑ 
widocznie mrok moǏe byđ jasny, a masųo nie maƑlane, tylko np. roƑlinne lub z jakiegoƑ 
innego surowca.

IX.

Genealogia polskiej inteligencji jest stosunkowo mųoda i pewnie by siħ zmieƑciųa w dwu-
stu latach. W wymiarze historycznym (a takǏe ideowym) inteligencja jest spadkobier-
czyniČ warstwy szlacheckiej, która w przeszųoƑci byųa jedynČ klasČ politycznČ w daw-
nej Rzeczypospolitej. Na ten ideowy wymiar pochodzenia polskiej inteligencji zwracaų 
uwagħ M. Król w ksiČǏce Staŷczycy, bħdČcej „antologiČ myƑli spoųecznej i politycznej 
konserwatystów krakowskich”13. We wstħpie do tej nader poǏytecznej pracy pisaų:

[…] w koŷcu tego stulecia [XIX – JS] ostojħ polskoƑci stanowiųa juǏ nie szlachta, lecz demo-
kratycznie w olbrzymiej wiħkszoƑci usposobiona inteligencja […]. Masy ludowe i robotnicze 
stopniowo wkraczaųy na arenħ polityki, lecz inteligencja, niewČtpliwa nastħpczyni warstwy 
historycznej, znajdowaųa siħ na tej arenie juǏ od lat 60.14

Nieco inaczej rzecz siħ przedstawiaųa od strony spoųecznej, poniewaǏ o statusie in-
teligenta w tamtej epoce (ale i dzisiaj teǏ) Ƒwiadczyų rodzaj wykonywanej pracy, sto 
lat póǍniej pogardliwie okreƑlanej jako umysųowa. Inteligentem byų wiħc nie tylko ten 
(czy ta), kto siħ legitymowaų szlacheckim patentem, lecz inǏynier, aptekarz, nauczyciel, 
ksiČdz, dziaųacz polityczny czy spoųeczny. Inna rzecz, Ǐe gros tej inteligencji wywodzi-
ųo siħ z zuboǏaųej, pozbawionej majČtków szlachty, zmuszonej do pracy zarobkowej. 
Dopiero póǍniej zaczħli jČ zasilađ synowie chųopów, mieszczan (takǏe pochodzenia Ǐy-

13 M. Król, Staŷczycy, Warszawa 1982.
14 Ibidem, s. 34. „Warstwa historyczna – pisze Król, nawiČzujČc do wypowiedzi Stanisųawa Tarnowskie-

go – jako upowaǏniona do przewodzenia spoųeczeŷstwu to kategoria duchowa, metafi zyczna raczej 
niǏ spoųeczna. CaųoƑciowo pojmowany zespóų tych ludzi, którzy bħdČc zwiČzani z tradycjČ, reprezen-
tujČ polityczny rozum. MajČ oni poczucie tradycji pozytywnej, a przede wszystkim speųniajČ warunek 
rozumu, czyli i wspóųtworzČ ideologicznČ tradycjħ pozytywnČ”. Ibidem, s. 21.
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dowskiego), a wreszcie dzieci robotników. Wzglħdna autonomia polityczna oraz ideo-
wa, jaka panowaųa w zaborze austriackim w koŷcu XIX i poczČtku XX w., stworzyųa 
warunki sprzyjajČce ksztaųceniu i ksztaųtowaniu warstwy inteligenckiej. NiebagatelnČ 
rolħ w tym procesie odegraųy: sieđ polskich szkóų róǏnych szczebli, organizacje wspoma-
gajČce szerzenie oƑwiaty szczególnie na wsiach i w Ƒrodowisku robotniczym oraz dwa 
polskie uniwersytety we Lwowie i Krakowie. Rezygnacja z dČǏeŷ niepodlegųoƑciowych, 
wyraǏajČca siħ w niechħci do konspiracji, przeciwstawienie Ǐycia „organicznego” Ǐyciu 
„anarchicznemu”, a zachowaŷ ewolucyjnych – skųonnoƑciom rewolucyjnym, których 
materializacjČ byųy polskie insurekcje – wszystko to przyczyniųo siħ do tego, Ǐe galicyjski 
konserwatyzm okazaų siħ szkoųČ politycznego myƑlenia. Dziħki niej u progu niepodlegųo-
Ƒci inteligencja wyksztaųcona w zaborze austriackim zasiliųa pozostaųe dwa zabory, do-
starczajČc najpierw kadry dowódczej dla powstajČcego wojska, a nastħpnie urzħdniczej, 
nauczycielskiej, prawniczej etc. dla odrodzonego po roku 1918 paŷstwa. Niektórym 
z nas dane byųo obcowađ z przedstawicielami tego niepowtarzalnego pokolenia. Nie-
liczni – uniknČwszy represji ze strony okupanta niemieckiego czy sowieckiego – jeszcze 
w latach 60. ubiegųego wieku zdoųali przetrwađ w szkoųach, czasem w prowincjonalnych 
urzħdach czy niektórych uczelniach wyǏszych. Jako czųowiek niemųody mam prawo wČt-
piđ, aby kiedykolwiek jeszcze (wszak warunki historyczne nie lubiČ siħ powtarzađ!) uda-
ųo siħ nam dorobiđ takiej inteligencji, dla której umiejħtnoƑđ rozpoznawania Ƒwiata byųa 
ƑciƑle powiČzana z potrzebČ jego wartoƑciowania.

X.

Od lat mieszkam na obrzeǏach miasteczka studenckiego, które jest kompleksem bu-
dynków zaludnionym przez kilka, a moǏe kilkanaƑcie tysiħcy studentów. Ma to swoje 
dobre i zųe strony; dobre – bo ocieram siħ (nie dosųownie!) o ludzi mųodych, sųucham, 
czym ǏyjČ, jakie majČ zainteresowania, emocje; zastanawiam siħ, jak bħdČ wchodziđ 
w role spoųeczne, do których przygotowujČ siħ podczas studiów. Podziwiam ich Ƒmia-
ųoƑđ, brak kompleksów, optymizm (chođ moǏe jest to tylko tzw. szpan). A zųe strony? 
Najgorszym ze skutków mego sČsiedztwa z osiedlem studenckim jest doroczne Ƒwiħ-
to zwane juwenaliami (od ųac. juvenalis – mųody, mųodzieŷczy). Na czas tych „zabaw” 
z reguųy wyjeǏdǏam poza Kraków. Raz jednak – parħ lat temu – zdarzyųo mi siħ zostađ 
na miejscu, w rezultacie nie spaųem przez trzy noce. Po jednej z takich upiornie haųaƑli-
wych nocy wyszedųem z domu po zakupy. Na ulicy owego miasteczka widzħ mnóstwo 
butelek po wódce i piwie (Polska nie naleǏy do strefy, którČ wyznacza uprawa wino-
roƑli i zwiČzana z niČ kultura picia), rozbite szkųo, plasƟ kowe kubki po piwie, kartony 
po sokach. Wszħdzie peųno wħgla drzewnego i resztek kieųbas – typowy krajobraz po 
wielkiej libacji, której punktem szczytowym jest grillowanie. Na trawnikach po obu stro-
nach gųównej ulicy, pokotem – jak kto staų czy siedziaų, leǏČ kompletnie pijani studen-
ci. Chwilowo wyųČczono megafony, nie widađ teǏ samochodów; jest tylko paru ludzi 
z brzozowymi miotųami i koszami na Ƒmieci, którzy majČ zadanie posprzČtađ po zabawie. 
Dwu z nich przystanħųo „na papierosa”, jakby na mnie czekali… Kiedy siħ zbliǏam, jeden 
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w tonie ni to zaczepki, ni uwagi, rzuca w moim kierunku: „Patrz pan, leǏy inteligencja!”. 
Robiħ nieokreƑlony ruch gųowČ i idħ dalej. Zastanawiam siħ jednak nad dosųownym, 
a takǏe  przenoƑnym znaczeniem tego, co powiedziaų.

XI.

Spisywanie uwag jest czynnoƑciČ okazjonalnČ, a nie permanentnČ. Ponadto wpųyw na 
ich ksztaųt majČ czas, przypadek, bieǏČce zdarzenia, aktualna lektura etc. W trakcie po-
rzČdkowania papierów znalazųem na póųce maszynopis tekstu Ryszarda Legutki sprzed 
kilkunastu lat, zatytuųowany „O tak zwanym koŷcu inteligencji”15. Autor rozpoczyna od 
polemiki z tezČ, Ǐe „inteligencja jako grupa spoųeczna musi przestađ istnieđ, pojawiųa siħ 
w momencie upadku komunizmu i przyjƑcia nowego ustroju”16 i przyznaje, Ǐe sam siħ 
wtedy podpisywaų pod „owČ tezČ”, przytaczajČc róǏne argumenty „za”. Po jakimƑ czasie 
uznaų jČ jednak za nieprawdziwČ, co wyczerpujČco uzasadnių, wskazujČc, Ǐe rola inteli-
gencji jako warstwy spoųecznej nie doƑđ, Ǐe nie maleje, ale wrħcz wzrasta – szczególnie 
wtedy, kiedy nasila siħ proces „indywidualizacji spoųecznej”, gdyǏ „wraz z ujednostko-
wieniem coraz bardziej musimy polegađ na interpretacjach Ƒwiata, jakie przekazujČ 
nam ci, którzy robiČ to sprawniej i sugestywniej”17. Z etosu XIX-wiecznej inteligencji jej 
wspóųczeƑni spadkobiercy odziedziczyli „ideħ krytycyzmu”, która jest potrzebna

[…] w czasach dzisiejszych [kiedy – J.S.] niesųychanČ popularnoƑciČ cieszy siħ poglČd, iǏ ka-
tegorie epistemologiczne i kulturowe sČ fundamentami i noƑnikami wųadzy, represji i dys-
kryminacji. JeƑli wiħc istnieje grupa, która moǏe temu przeciwdziaųađ, demistyfi kujČc jedne 
kategorie i promujČc inne, to ta grupa moǏe byđ wyųČcznie klasČ intelektualnČ18.

Legutko koŷczy swój esej takim zdaniem:

[…] jeƑli zgodzimy siħ, Ǐe z powodów, na które wpųywu wielkiego mieđ nie moǏemy, pojħcia 
ogólne bħdČ jeszcze przez dųugi czas ksztaųtowađ mentalnoƑđ nowoczesnych spoųeczeŷstw, 
to wypada równieǏ zgodziđ siħ, Ǐe dzieųo interpretowania i wyjaƑniania tych pojħđ moǏna 
wykonywađ w sposób bardziej szlachetny i bardziej odpowiedzialny19.

W ostatnim czasie doszųo do katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleŷ-
skiem, w której zginħųo 96 osób, a kraj pogrČǏyų siħ w dųugiej Ǐaųobie. W jej trakcie tak 
dalece zawųadnħųy nami traumatyczne, zbiorowe emocje, Ǐe nie byų w stanie przebiđ siħ 
przez nie gųos rozsČdku, rozwagi, uspokajajČcego namysųu, zwykųego rozeznania. Nie-
liczne byųy wypowiedzi autorytetów, ludzi pióra, uczonych, którzy w zaistniaųej sytuacji 
zachowali siħ w sposób „szlachetny” i „odpowiedzialny”. Fakt ten przemawia raczej za 
„rzeczywistym”, a nie „tak zwanym” koŷcem polskiej inteligencji.

15 Nie mogČc zlokalizowađ drukowanej wersji tego eseju, bħdħ siħ powoųywaų na odpowiednie strony 
rzeczonego maszynopisu.

16 Ibidem, s. 1.
17 Ibidem, s. 5.
18 Ibidem, s. 4–5.
19 Ibidem, s. 6.
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Czy cz�owiek mo�e osi�gn�Â doskona�oyÂ?

JuǏ samo sformuųowanie tytuųu wskazuje na to, Ǐe rozwaǏania na ten temat nie mogČ 
pretendowađ do uzyskania jednoznacznej odpowiedzi. Nie chodzi tu bowiem o dosko-
naųoƑđ w jakiejƑ dziedzinie, pod jakimƑ wzglħdem – jak mówi siħ o doskonaųym artyƑcie, 
doskonaųym piųkarzu czy doskonaųej gospodyni. Chodzi tu o doskonaųoƑđ w dokųadnym 
znaczeniu tego sųowa – o peųniħ wszystkich przymiotów, o doskonaųČ caųoƑđ. Aby jednak 
jakiƑ poglČd tu przedstawiđ, tekst moǏe mieđ charakter jedynie eseju, bħdČcego nader 
niedoskonaųČ próbČ zestawienia podejƑđ do tytuųowego problemu róǏnych myƑlicieli 
i wskazaŷ istotnych róǏnic, zwųaszcza miħdzy myƑlČ Wschodu i Zachodu.

Zapewne naleǏy zaczČđ od Greków, dla których pytanie o to, kim jest czųowiek i kim 
powinien siħ stađ, byųo pytaniem najwaǏniejszym – bez podejmowania tego problemu 
nie warto w ogóle uprawiađ fi lozofi i. O kim naleǏy tu powiedzieđ? Wybór jest oczywisty: 
to najwiħksi z najwiħkszych: Platon i Arystoteles, chođ, rzecz jasna, na ten temat wypo-
wiadaųo siħ wielu staroǏytnych fi lozofów.

MówiČc o poglČdach Platona i Arystotelesa, nie moǏna uniknČđ pisania o rzeczach 
znanych, jednak przywoųanie pewnych kwesƟ i jest niezbħdne dla uchwycenia zasadni-
czego wČtku tych uwag: problemu doskonaųoƑci1.

Przede wszystkim trzeba wiħc wypunktowađ zasadniczy platoŷski dualizm, który 
tak mocno odzwierciedli siħ w póǍniejszej fi lozofi i chrzeƑcijaŷskiej: dualizm miħdzy 
Ƒwiatem idealnym i Ƒwiatem materii, Ƒwiatem rzeczy. SČ wiħc dwa odmienne rodzaje 
bytu – Ƒwiat idealny doskonaųy, i uųomny niedoskonaųy Ƒwiat materii. W przypadku 
Platona sČ to idee i rzeczy. U Arystotelesa to rzeczy i Bóg, chođ tu dualizm nie jest tak 
radykalny – bħdzie jeszcze o tym mowa. (ZauwaǏyđ od razu naleǏy, Ǐe taki ostry podziaų 
wcale nie jest oczywisty ani dla myƑli Indii, ani Chin.)

Podobnie jak caųa rzeczywistoƑđ w koncepcji Platona dwoisty jest czųowiek – istota 
zųoǏona z dwóch radykalnie róǏnych substancji, to dusza psyche i ciaųo – soma. Dusza, 
bħdČc bliska Ƒwiata idei, z którego kiedyƑ wyszųa, aby po dųugiej ziemskiej wħdrów-
ce kiedyƑ do nich powróciđ, jest od ciaųa doskonalsza. Ale czųowiek w swym wymiarze 

1 O koncepcji czųowieka u Platona i Arystotelesa w zwiČzku z samorealizacjČ czųowieka pisaųam ob-
szerniej w ksiČǏce Co to znaczy byđ sobČ (Kraków 1997) i tħ charakterystykħ czħƑciowo w tym tekƑcie 
przywoųujħ.
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ziemskim pozostaje „uwiħziony w ciele” i jest sprawČ tego, kto dČǏy do postħpu ducho-
wego, aby przy pomocy nauczyciela – fi lozofa, a potem o wųasnych siųach zajČđ wųaƑci-
wČ postawħ wobec tego faktu. Ciaųo musi zostađ „zneutralizowane” w tym sensie, Ǐe 
winno stađ siħ sprawnym narzħdziem, podlegųym duszy.

Platon chħtnie odwoųuje siħ tu do pojħcia zdrowia i choroby. Zdrowie to stan, 
w którym ciaųo jest caųkowicie posųuszne wymaganiom umysųu. Choroba to dominacja 
w czųowieku tego, co cielesne i zakųócenie w ten sposób naturalnego porzČdku. Jest 
wiħc rzeczČ zrozumiaųČ, Ǐe zdaniem Platona, zasadniczym zadaniem czųowieka na dro-
dze do doskonaųoƑci jest praca nad uwalnianiem duszy spod panowania wszystkiego, co 
w czųowieku pochodzi od ciaųa.

Jednak nie tylko ciaųo jest tu przeszkodČ. TakǏe sama dusza zawiera w sobie elemen-
ty wynikųe z jej uwiħzienia w ciele, sČ to potrzeby biologiczne, a takǏe sfera emocjonal-
na. Tak wiħc dusza sama nie jest jednolita, obok jej najwaǏniejszego aspektu: duszy 
myƑlČcej (czy rozumnej), zawiera w sobie czħƑđ poǏČdliwČ (sČ to popħdy i dČǏenie do 
zaspokajania przyjemnoƑci zwiČzanych z ciaųem) i czħƑđ popħdliwČ, zwiČzanČ z emocja-
mi, takǏe z dČǏeniem do sųawy, do akceptacji przez innych ludzi, do sukcesów w Ǐyciu 
spoųecznym. Miħdzy tymi sferami zachodzi staųa sprzecznoƑđ. KaǏda czħƑđ duszy dČǏy 
do zapanowania nad dwoma pozostaųymi, prowadzi to do wewnħtrznego rozdarcia 
czųowieka, do chaosu i wewnħtrznego skųócenia. W IV ksiħdze Paŷstwa Platon pisze 
o „buncie” czħƑci duszy przeciw caųoƑci i porównuje to do wojny.

Celem rozwoju wewnħtrznego jest doprowadzenie do tego, aby to, co w czųowieku 
najdoskonalsze – dusza rozumna – zapanowaųo nad dwoma pozostaųymi, przywracajČc 
wewnħtrznČ równowagħ. PodporzČdkowanie pozostaųych czħƑci duszy rozumnej jest 
warunkiem, aby to, co stanowi istotħ czųowieka, mogųo okreƑlađ jego Ǐycie, wprowadza-
jČc weŷ element doskonaųy, boski, gdyǏ dusza rozumna ma w sobie (jak wielokrotnie 
bħdzie powtarzaų potem Arystoteles) coƑ, co zbliǏa czųowieka do bogów. Dlatego teǏ tak 
istotne jest u Platona pojħcie enkrateia – „panowanie nad sobČ”. Czųowiek – twierdzių 
– ma byđ „panem samego siebie”, ma byđ kreiƩ o autou „silniejszy od siebie”. Pozornie 
zwrot „panowanie nad sobČ” jest, jak to zauwaǏa sam Platon, paradoksalny, znaczy 
bowiem, Ǐe panujČcy musiaųby zarazem sobie podlegađ, a poddany sobie byųby panujČ-
cym, a przecieǏ „mówi siħ o jednym i o tym samym czųowieku”2. Naprawdħ jednak jest 
inaczej. Panowanie nad sobČ oznacza, Ǐe 

[…] w samym czųowieku, w jego duszy jest pewna czČstka najlepsza i jest inna, gorsza, kiedy 
to, co z natury lepsze, panuje nad tym, co gorsze, to znaczy, Ǐe czųowiek panuje nad sobČ3.

Tak siħ dzieje, kiedy dusza rozumna uzyskuje dominacjħ nad caųoƑciČ Ǐycia psychicz-
nego. RzeczČ istotnČ jest doprowadzenie do tego, aby czųowiek staų siħ jednym. Doznaje 
siħ wówczas stanu wewnħtrznego spokoju i skupienia. Nastaje wtedy porzČdek – kos-
mos, zgoda – xumphonia i harmonia.

To przypomnienie poglČdów Platona dotyczČcych struktury duszy jest tu potrzebne 
do przeprowadzenia dalszego toku wywodów. Samo bowiem uporzČdkowanie duszy 
jest tylko krokiem na drodze ku doskonaųoƑci, ale krokiem niezbħdnym.

2 Platon, Paŷstwo, tųum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 611d.
3 Ibidem.



Czy cz�owiek mo�e osi�gn�Â doskona�oyÂ?

457

Wewnħtrzny ųad czųowieka jest konieczny dla dostrzeǏenia ųadu caųoƑci. Wówczas 
dociera siħ do istoty Ƒwiata. A dostrzeǏenie owego porzČdku zarazem utwierdza po-
rzČdek wewnħtrzny. Istnieje tu pewna dialektyka tego, co wewnħtrzne i tego, co ze-
wnħtrzne. W poznaniu czųowiek wychodzi poza siebie i kieruje siħ ku Ƒwiatu wiecznych 
idei, ale ten ponadczasowy wieczny porzČdek jest mu przecieǏ zarazem jakoƑ znany, 
wyczuwa jego istnienie i tylko chce go odnaleǍđ. WaǏne jest tylko, aby odwróciđ „oczy 
duszy” od Ƒwiata rzeczy i skierowađ je na rzeczywistoƑđ znajdujČcČ siħ poza „Ƒwiatem 
podksiħǏycowym”.

Caųy przedstawiony tu wywód jest pewnČ konstrukcjČ wyprowadzonČ z platoŷskich 
rozwaǏaŷ, bowiem tego typu rozumowaŷ Platon nie przeprowadzaų. Taka interpretacja 
pozwoli na znalezienie wiħzi pomiħdzy platoŷskČ koncepcjČ panowania nad sobČ i tymi 
rozwaǏaniami Platona, które sČ poƑwiħcone bezpoƑredniemu oglČdowi doskonaųej rze-
czywistoƑci. Chodzi tu oczywiƑcie o sųynny fragment Uczty, ukazujČcy, jak czųowiek prze-
kraczajČc kolejne stopnie miųoƑci, poczČwszy od miųoƑci cielesnej, dochodzi do tego, co 
najdoskonalsze: do idei piħkna. W tym momencie dane mu jest ujrzeđ

[…] piħkno samo w sobie, nieskalane, czyste, wolne od obcych pierwiastków, niesplamione 
ludzkimi wnħtrznoƑciami i barwami i wszelkČ lichotČ ƑmiertelnČ, ale to nadƑwiatowe, wiecz-
ne, jedyne, niezmienne piħkno samo w sobie4.

W Uczcie nie ma juǏ postulatów dotyczČcych zaprowadzania ųadu w duszy ani mowy 
o praktycznych dziaųaniach na rzecz innych ludzi, tak waǏnych w innych pismach Plato-
na. Teraz mówi siħ o czųowieku, który ujrzawszy doskonaųČ rzeczywistoƑđ, jest odmie-
niony, jest juǏ jakby „nie z tego Ƒwiata” i wcale nie ma ochoty wracađ pomiħdzy innych 
ludzi. (Inna rzecz, Ǐe obowiČzek obywatelski kaǏe mu jednak do nich powróciđ, aby, jak 
mówi Platon, opowiedziaų innym o tym, co zobaczyų.) 

Jest to wiħc przeǏycie i zrozumienie niezwykųe i osiČgniħcie tego zapewne nie jest 
moǏliwe dla wszystkich ludzi, jednak jak siħ wydaje, kaǏdy moǏe do niego dČǏyđ. Jest 
to sprawa nie do koŷca jasna. Na Wschodzie powiedziano by, Ǐe kto nie osiČgnie tego 
w tym Ǐyciu, ma jeszcze przed sobČ nastħpne Ǐywoty. No, ale Platon teǏ przyjmuje te-
oriħ reinkarnacji, chođ niewiele o tym pisze. A przecieǏ ten wČtek losów duszy wydaje 
siħ tu waǏny. On bowiem wskazuje na pierwotne moǏliwoƑci duszy, która to dusza 
jest wųaƑnie prawdziwČ naturČ czųowieka. PrzebywajČc kiedyƑ w Ƒwiecie idei (zanim 
nastČpių jej doƑđ tajemniczy upadek), dusza miaųa moǏliwoƑđ bezpoƑredniego obco-
wania z najdoskonalszym Ƒwiatem w swoim oglČdzie czystych Form. WųaƑnie dlatego, 
Ǐe posiada w sobie tħ wiedzħ (moǏna by powiedzieđ – „nieƑwiadomČ”), dusza na 
idČcej stopniowo coraz wyǏej drodze miųoƑci, moǏe w koŷcu rozpoznađ piħkno w jego 
doskonaųej formie. Nie jest do tego potrzebna (czy moǏe raczej nie jest konieczna, 
zawsze bowiem przyda siħ mistrz-nauczyciel) Ǐadna pomoc z zewnČtrz, nie ma tu 
mowy o interwencji Boga, o jego wspomagajČcej ųasce. Wystarczy odrzucenie tego, 
co czųowieka „ƑciČga w dóų” i „oczyszczenie duszy”. Taki wųaƑnie proces „oczyszcza-
nia” Platon w swoich pismach ukazuje kilkakrotnie. (Podobnie o koniecznoƑci oczysz-
czania duszy mówių Plotyn.)

4 Platon, Uczta, tųum. W. Witwicki, Warszawa 1957, 210a–212a.
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Jak widađ, w tego rodzaju koncepcji zawiera siħ przekonanie, Ǐe wprawdzie za-
mkniħty w swym ciele czųowiek nie jest nigdy istotČ doskonaųČ, moǏe jednak w jakiƑ 
sposób uzyskađ dostħp do idealnie doskonaųego Ƒwiata.

Nieco innym torem idČ rozwaǏania najwybitniejszego ucznia Platona, Arystotelesa, 
chociaǏ wnioski, do jakich doszedų, byųy podobne. W caųej swojej koncepcji bytu Arysto-
teles odrzuca pojħcie idei, zastħpujČc platoŷski dualizm przekonaniem o tym, Ǐe kaǏda 
indywidualna rzecz jest poųČczeniem materii i formy. Pojħcie doskonaųoƑci przypisywa-
ne przez Platona ideom przesuwa siħ teraz na inny punkt: jest to Czysta Forma, Nieru-
chomy Poruszyciel – Bóg. Jako byt najdoskonalszy, wprawia on Ƒwiat w ruch, stanowiČc 
jego przyczynħ celowČ, przyciČgajČc inne byty ku sobie. Jak pisze Giovanni Reale, Ƒwiat 
jest przenikniħty „gorČcym pragnieniem doskonaųoƑci”5. KaǏde indywidualne istnienie 
dČǏy do uzyskania peųni swojego rozwoju, wųaƑciwej mu najdoskonalszej formy.

Istotnym pojħciem pojawiajČcym siħ u Arystotelesa jest pojħcie entelechii. KaǏdy 
indywidualny, konkretny byt zawiera w sobie in nuce swojČ najdoskonalszČ, peųnČ for-
mħ, którČ stopniowo moǏe (lub w przypadku czųowieka powinien) osiČgnČđ. Entelechia 
(en-telos-echein – osiČgnČđ cel), to dojƑcie do stanu doskonaųoƑci, peųne zrealizowanie 
celu, do jakiego zmierzaų dany proces. W pewnym zakresie odbywa siħ to samorzutnie 
– roƑlina uzyskuje peųniħ swojego wzrostu, czųowiek biologicznie i duchowo rozwija siħ 
i dojrzewa. Jednak tym, co interesuje Arystotelesa jest, moǏna to tak ujČđ, samoreali-
zacja: peųny rozwój zdolnoƑci, umiejħtnoƑci, wreszcie, co najwaǏniejsze, doskonalenie 
moralne. To ostatnie wyraǏa najpeųniej sųynna arystotelesowska teoria zųotego Ƒrodka, 
gdzie kaǏdy rodzaj postħpowania mieƑci siħ miħdzy „za duǏo” a „za maųo” – dla równo-
wagi caųoƑci. Punktem odniesienia jest tu zawsze spoųeczeŷstwo, bo przecieǏ dla Ary-
stotelesa czųowiek to zoon poliƟ kon.

Podobnie jak Platon, Arystoteles przyjmowaų istnienie trzech czħƑci duszy. UwaǏaų, 
Ǐe dwie niǏsze czħƑci duszy mogČ czųowieka pociČgnČđ do czynienia zųa, i byų przekona-
ny, Ǐe aby tak siħ nie staųo, niezbħdne jest wychowanie – paideia. SųuǏy temu „rozsČ-
dek” – phronesis, którego zadaniem jest wprowadzenie wųaƑciwego porzČdku miħdzy 
celami Ǐycia i nadawanie kaǏdemu wųaƑciwej wagi. Jest to wiħc, jakby moǏna powie-
dzieđ, wprowadzanie w indywidualne dziaųanie naleǏytego ųadu, przy tym w sferze Ǐycia 
spoųecznego cnotČ jest umiar. Gdzie wiħc miejsce na doskonaųoƑđ?

Trzeba tu zwróciđ siħ do bardzo fragmentarycznych uwag wskazujČcych na to, Ǐe 
w gruncie rzeczy celem, do którego winien dČǏyđ czųowiek, wcale nie jest chođby i naj-
lepsza praktyczna dziaųalnoƑđ, lecz coƑ, co Arystoteles okreƑlių terminem theoria, a co 
w polskim tųumaczeniu nazwane zostaųo „teoretycznČ kontemplacjČ”, a obok tego po-
jawia siħ jeszcze drugi termin sophia – mČdroƑđ. Czym owa theoria dokųadnie miaųaby 
byđ, to – powiada Arystoteles – zostaųo wyjaƑnione w innym miejscu. Niestety, taki tekst 
fi lozofa nie jest znany, byđ moǏe zaginČų. MoǏna jedynie odwoųađ siħ do nielicznych 
uwag zawartych w Etyce nikomachejskiej6. Jest to wiħc, jak tam ujħto, „czysta czyn-
noƑđ rozumu”, jedyny rodzaj aktywnoƑci wųaƑciwy Bogu, który nie prowadzi dziaųalnoƑci 
praktycznej, jako Ǐe nie jest zwiČzany ze Ƒwiatem rzeczy. Dlatego Bóg rozmyƑla jedynie 

5 G. Reale, Historia fi lozofi i staroǏytnej, t. 2, tųum. E. I. Zieliŷski, Lublin 1996, s. 430.
6 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tųum. D. Gromska, Warszawa 1956.
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o samym sobie. Jego nieskoŷczenie dųugi wolny czas wypeųnia wųaƑnie taki rodzaj ak-
tywnoƑci. Natomiast czųowiek w „teoretycznej kontemplacji” kieruje siħ na wszechƑwiat 
i wųaƑciwy mu ųad.

W tym miejscu warto zwróciđ uwagħ na istotnČ róǏnicħ pomiħdzy podejƑciem pla-
toŷskim i arystotelesowskim, jeƑli chodzi o wartoƑciujČcy stosunek obu tych fi lozofów 
do „Ƒwiata rzeczy”. Dla Platona jest on z gruntu niedoskonaųy i w dČǏeniu do wųasnego 
doskonalenia siħ trzeba siħ od niego odwróciđ. Inaczej u Arystotelesa. Przedmiotem 
kontemplacji moǏe i powinien stawađ siħ Ƒwiat. BadajČc naturħ, dostrzega siħ zawarte 
w niej piħkno – element boskoƑci, gdyǏ zawarty w niej ųad jest dzieųem Boga. Czųowiek, 
kontemplujČc doskonaųy porzČdek Ƒwiata, wųaƑnie kosmos, jest wiħc w tym wzglħdzie 
podobny do Boga, kontemplujČcego samego siebie.

Jak siħ jednak wydaje (sam Arystoteles takǏe i na ten temat bezpoƑrednio siħ nie 
wypowiadaų), taki stan nie jest dostħpny wszystkim ludziom. Z jednej strony praktyczny 
Arystoteles wie o tym, Ǐe muszČ byđ tu speųnione pewne warunki zewnħtrzne, takie jak 
niezaleǏnoƑđ materialna czy dobre zdrowie. Jednak jest takǏe konieczne pewne wstħp-
ne uzyskanie zdolnoƑci do zbliǏania siħ do tego, co doskonaųe, uzyskanie stanu mħdrca, 
który moǏe i potrafi  przejƑđ od porzČdku spoųecznego do porzČdku – kosmosu. Wte-
dy czųowiek stanie siħ niezaleǏny takǏe od owych czynników zewnħtrznych. Byđ moǏe 
kontemplacja nie jest moǏliwa w kaǏdej fazie Ǐycia, wymaga dojrzaųoƑci i stanowiČc 
w jakimƑ sensie zwieŷczenie poprzedniego aktywnego Ǐycia, jest wyrazem zupeųnego 
uspokojenia – schola.

Tym, co jest wspólne obu fi lozofom, to przeƑwiadczenie, Ǐe doskonaųoƑđ przysųuguje 
bytom znajdujČcym siħ poza czy ponad „Ƒwiatem podksiħǏycowym”, Ƒwiatem rzeczy 
i Ƒwiatem czųowieka, jednak czųowiek moǏe z jednej strony sam siebie doskonaliđ przez 
pracħ nad sobČ i etyczne postħpowanie, a z drugiej – i to jest najwaǏniejsze – moǏe 
uzyskađ dostħp do owych doskonaųych bytów i jest to dla niego wyzwanie i zadanie. 
W ten sposób zastaje przekroczona przepaƑđ pomiħdzy Ǐyciem praktycznym a Ǐyciem 
kontemplacyjnym.

Zarówno enkrateia – panowanie nad sobČ, jak i postħpowanie w myƑl zasady zųo-
tego Ƒrodka, sČ wyrazem tej samej wartoƑci: uzyskiwania harmonii, porzČdku, który 
w skali ludzkiej stanowi wyraz „kosmosu” – porzČdku przysųugujČcego CaųoƑci. Ta dro-
ga doskonalenia siħ moralnego jest dostħpna dla wszystkich ludzi, chođ oczywiƑcie nie 
wszyscy zechcČ niČ podČǏađ. Kontemplacja, czy to idei, czy wszechƑwiata, jest, jak moǏ-
na sČdziđ, zwieŷczeniem etapu poprzedniego. W boski porzČdek moǏe wkroczyđ tyl-
ko ten czųowiek, który wczeƑniej uzyskaų wewnħtrznČ harmoniħ przez zrównowaǏenie 
duszy i wųaƑciwy sposób postħpowania. Dopiero wtedy moǏe mu byđ mu dany etap 
dalszy: platoŷska droga miųoƑci, arystotelesowska theoria.

Jest to myƑlenie charakterystyczne dla caųej greckiej i rzymskiej staroǏytnoƑci. Zwrot 
nastħpuje w myƑli chrzeƑcijaŷskiej. Pod tym wzglħdem wpųyw Platona i Arystotelesa na 
fi lozofi ħ chrzeƑcijaŷskČ, tak przecieǏ oczywisty, w tym wųaƑnie punkcie nie ma miejsca.

Caųkowita doskonaųoƑđ przysųuguje jedynie Bogu. Co prawda nie do koŷca jest jas-
ne, czy Ƒwiat w caųoƑci jako dzieųo Boga, nie jest równieǏ doskonaųy, jednak nie spot-
ka siħ w odniesieniu do czųowieka takiego okreƑlenia. OczywiƑcie zawsze moǏna mó-
wiđ o dČǏeniu do uzyskania jak najlepszych rezultatów w postħpowaniu moralnym, 
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o rozwijaniu zdolnoƑci czy wiedzy, najogólniej mówiČc o doskonaleniu czČstkowym. Ale 
stwierdzenie, Ǐe ktoƑ osiČgnČų rzeczywistČ doskonaųoƑđ byųoby wyrazem najciħǏszego 
grzechu: hybris – pychy, która zgubiųa anioųów. (O podobnej sytuacji czųowieka wobec 
Boga mówi bliskowschodnia przypowieƑđ o tkaczach dywanów. Najwiħksi mistrzowie 
tej sztuki winni zostawiađ w ukoŷczonym dziele jeden Ǎle zwiČzany wħzeųek, bowiem 
tylko Allach jest doskonaųy.) 

Z problemem doskonalenia, nawet czČstkowego, ųČczy siħ w chrzeƑcijaŷstwie stary 
spór o ųaskħ, jest to jednak problem zbyt obszerny, aby go tu poruszađ. WaǏne jest 
jedno: bez wzglħdu na zajmowane w tej dyskusji stanowiska, nikt nie przyznawaų czųo-
wiekowi caųkowitej niezaleǏnoƑci od BoǏego wsparcia. MoǏna by, co prawda, zastana-
wiađ siħ nad stanowiskiem realistów w ich sporze z nominalistami w odniesieniu np. do 
transcendentaliów takich, jak piħkno i dobro, ale i ta sprawa wykroczyųaby daleko poza 
skromne ramy tych rozwaǏaŷ. NiewČtpliwie jednak trzeba stwierdziđ, Ǐe w koncepcjach 
chrzeƑcijaŷskich (z pewnymi wyjČtkami – jeden z nich bħdzie wspomniany) doskonaųoƑđ 
przysųuguje jedynie Bogu, czųowiek moǏe jedynie jČ podziwiađ i sųawiđ. _wiat natomiast, 
chociaǏ jest tworem Boga, nie jest z Nim toǏsamy i nie bywa okreƑlany jako doskonaųy 
(chođ moǏna powiedzieđ, Ǐe jest np. dobry lub piħkny).

Inaczej rzecz by siħ miaųa, gdyby uznađ caųkowitČ toǏsamoƑđ Boga i Ƒwiata, ale 
chrzeƑcijaŷstwo odrzuca panteizm. MoǏna jednak wspomnieđ o jednym fi lozofi e pod 
kaǏdym wzglħdem wyjČtkowym. Chodzi tu o Spinozħ, jedynego europejskiego pantei-
stħ. Ten fi lozof, po wykluczeniu za nieprawomyƑlne poglČdy przez wųasnČ gminħ Ǐydow-
skČ, krytykowany teǏ przez fi lozofów chrzeƑcijaŷskich, nie skųaniaų siħ ku Ǐadnej religii, 
lecz tworzyų swobodnie wųasny system – którego centrum stanowi przeƑwiadczenie, Ǐe 
Bóg i Ƒwiat to jedno. Jego sųynne okreƑlenie Deus sive Natura: Bóg, czyli Natura – po-
zwala na przyznanie peųnej doskonaųoƑci caųej rzeczywistoƑci.

Zatrzymađ siħ wypada przez chwilħ przy poglČdach tego fi lozofa7, bowiem to on 
wųaƑnie dokonaų analizy samego pojħcia „doskonaųy” – perfectus. Jak pisze autor ksiČǏ-
ki Etyka w porzČdku geometrycznym wywiedziona8, pierwotnym pojħciem jest termin 
imperfectus – „niedokoŷczony”, „niezupeųny”. W tym sensie caųoƑđ rzeczywistoƑci jest 
zawsze doskonaųa, bo to, co jest Bogiem, nie moǏe byđ niezupeųne czy niedokoŷczone. 
Natomiast o poszczególnych bytach moǏna tak powiedzieđ i tu moǏliwe jest doskonale-
nie. W tym przypadku termin „doskonaųy” oznacza speųnienie, zrealizowanie pewnego 
wzorca. I nie tylko dzieųa rČk czųowieka – domy, posČgi majČ swoje modelowe wzorce, 
do realizacji których zmierza budowniczy czy artysta, lecz istnieje takǏe wzorzec natury 
ludzkiej, „istota” (enƟ tas), a jest niČ, podobnie jak u Platona i Arystotelesa, rozumnoƑđ 
i Spinoza nakazuje, aby podejmowađ wysiųek w tym kierunku, podajČc nawet probierz 
tych osiČgniħđ: jest nim laeƟ Ɵ a, radoƑđ towarzyszČca przechodzeniu od stanu mniejszej 
do wiħkszej doskonaųoƑci.

Przywoųanie tu Spinozy pozwala na przejƑcie do innych koncepcji, tym razem juǏ 
pozaeuropejskich. ZaczČđ wypada od szczególnego panteizmu, jaki przejawia siħ 
w Upaniszadach, stanowiČcych czħƑđ Ƒwiħtych ksiČg hinduizmu – Wed. WyraǏa go sųyn-

7 O poglČdach Spinozy pisaųam o obszerniej w ksiČǏce Co to znaczy byđ sobČ…
8 B. de Spinoza, Etyka w porzČdku geometrycznym wywiedziona, tųum. I. MyƑlicki, Warszawa 1954.
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na formuųa z upaniszady Czandogia Tat tvam asi – „ty jesteƑ tym”, wskazujČca na caųko-
witČ toǏsamoƑđ kaǏdej istoty z najwyǏszČ zasadČ bytu – Brahmanem. Ten niepoddajČcy 
siħ opisowi byt: nirguna – Brahman wówczas, kiedy jednak jest opisywany (saguna 
– Brahman), zostaje scharakteryzowany wųaƑnie jako byt doskonaųy. Skoro czųowiek jest 
toǏsamy z Brahmanem, w takim razie jest w swej istocie doskonaųy, chociaǏ musi zro-
zumieđ, a raczej doƑwiadczyđ, zarówno owej jednoƑci, jak i doskonaųoƑci. ProwadzČ do 
tego róǏne drogi rozmaicie opisywane przez róǏne szkoųy staroǏytnych Indii (zapewne 
najbardziej znanČ na Zachodzie jest droga jogi).

Tutaj nie ma wiħc platoŷskiego podziaųu na doskonaųy Ƒwiat idei i niedoskonaųy 
Ƒwiat rzeczy, bo wszystko jest doskonaųym Jednym, ale podobnie jak w ukazanych po-
przednio koncepcjach Greków, tu takǏe stwierdza siħ, Ǐe czųowiek moǏe i powinien owČ 
doskonaųoƑđ rozpoznađ. A droga poznania, to zarazem droga do jej realizacji.

Buddyzm, który nie odwoųuje siħ do Upaniszad, a ponadto jest niechħtny teore-
tycznym rozwaǏaniom, takǏe w toku rozwoju póǍniejszych szkóų podziela przekonanie 
o pierwotnej toǏsamoƑci czųowieka i caųoƑci bytu, co w buddyzmie zen znajduje wyraz 
w stwierdzeniu, Ǐe kaǏda istota ma naturħ buddy (nie chodzi tu o historycznego Buddħ 
Gautamħ, lecz raczej o okreƑlenie samej istoty rzeczywistoƑci). W tym sensie nie tylko 
Ƒwiat jako caųoƑđ jest doskonaųy (w buddyzmie zen symbolizuje to ksztaųt koųa), lecz 
kaǏda poszczególna istota jest sama przez siħ doskonaųa.

Wszelkie byty sČ doskonaųe takie, jakie sČ […] Wszystkie odczuwajČce istoty sČ pierwotnie 
BuddČ – rzeczywiƑcie oznacza to doskonaųoƑđ. JeƑli ktoƑ prawdziwie to zrozumie, nie bħdzie 
juǏ nigdy miaų powodów, aby narzekađ czy byđ niezadowolonym […] niektórzy ludzie jednak 
zawsze skarǏČ siħ na swČ sytuacjħ, a zatem nie potrafi Č oceniđ swojej doskonaųoƑci

– tak mówių wspóųczesny mistrz zen Hakuun Yasutani Roshi9. Jak wiħc widađ, kaǏ-
dy czųowiek, w kaǏdej chwili jest BuddČ, ale – znowu – musi tego faktu doƑwiadczyđ, 
a prowadzi do tego szczególny rodzaj wysiųku: wųaƑciwego postħpowania moralnego, 
medytacji, sųuchania mistrza, chođ w niektórych szkoųach zen kwesƟ onuje siħ nawet 
potrzebħ takiego wysiųku. Powiadano, Ǐe skoro czųowiek jest z natury doskonaųy, to po 
co podejmowađ peųnČ trudów i wyrzeczeŷ drogħ wųaƑciwČ buddyjskim mnichom. Po 
co poƑciđ, studiowađ buddyjskie sutry, medytowađ, po co Ǐyđ uczciwie. W dyskusji nad 
tČ kwesƟ Č brali udziaų najwiħksi mistrzowie chiŷskiego buddyzmu chan i póǍniejszej 
japoŷskiej jego kontynuacji – buddyzmu zen. Ale najwiħksze autorytety, jak np. w Chi-
nach Szósty Patriarcha Huineng czy w Japonii Mistrz Dƃgen, byli zgodni, Ǐe taki wysiųek 
jest jednak potrzebny. Wynika to z faktu, Ǐe codzienny ludzki umysų jest nieustannie 
zaprzČtniħty krzČtaninČ, gonitwČ myƑli, co uniemoǏliwia mu dostrzeǏenie faktu swej 
pierwotnej doskonaųoƑci (jej wyrazem jest caųkowita pustka). Dlatego umysų musi zo-
stađ „oczyszczony”, mówi siħ nawet „odrzucony”. Dƃgen sam uzyskaų oƑwiecenie po 
usųyszeniu okrzyku swego mistrza shinjin datsuraku! – odrzuđ ciaųo i umysų!

Jak widađ, podobnie jak u Platona i Arystotelesa, takǏe i tu uznaje siħ, Ǐe czųowiek 
moǏe i powinien dČǏyđ do doskonalenia wųasnym wysiųkiem, chođ znów podobnie jak 
u Platona i Arystotelesa, docenia siħ pomocnČ rolħ mistrza.

9 Yasutani H. Roshi, Osiem podstaw buddyzmu zen, tųum. zbiorowe, Gdaŷsk 1993, s. 16.
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Trzeba teǏ przyznađ, Ǐe w niektórych nurtach buddyzmu pojawiųa siħ tendencja 
podobna do myƑli chrzeƑcijaŷskiej. O tym, Ǐe sprawa nie byųa tak prosta nawet tam, 
gdzie chħtnie przyjmowano naturalnČ toǏsamoƑđ czųowieka z caųoƑciČ doskonaųego 
bytu, ƑwiadczČ toczČce siħ spory. Niektóre szkoųy buddyzmu kwesƟ onowaųy (i czyniČ 
to nadal) moǏliwoƑđ dochodzenia czųowieka do stanu oƑwiecenia o wųasnych siųach. 
Tak ma siħ sprawa w rozmaitych odųamach bodaj najbardziej dziƑ rozpowszechnionej 
formy buddyzmu propagujČcego kult Buddy Amidy. Ten spór bardzo przypomina toczČ-
cy siħ pomiħdzy wielkimi autorytetami Ƒredniowiecznego KoƑcioųa (zresztČ odnowiony 
w póǍniejszych wiekach) spór o ųaskħ. JeƑli chodzi o amidyzm, to najbardziej radykalny 
twórca jednego z jego nurtów – Shinran, gųosių, Ǐe nikt nie osiČgnie nic wųasnym siųami, 
a na ųaskħ Buddy Amidy nie moǏna ani zasųuǏyđ, ani jej wyprosiđ – Budda uczyni, jak ze-
chce. Ten bardzo radykalny kierunek, przypominajČcy trochħ chrzeƑcijaŷski kalwinizm, 
uzmysųawia, jak trudno jest bez wahania odpowiedzieđ na pytanie, czy czųowiek moǏe 
osiČgnČđ doskonaųoƑđ o wųasnych siųach.

Mimo to wielu fi lozofów uczonych i przywódców duchowych nie wČtpiųo, Ǐe w jakiƑ 
sposób jest to jednak moǏliwe. Nawet w chrzeƑcijaŷstwie pojawiaųy siħ nurty wska-
zujČce, Ǐe czųowiek moǏe dČǏyđ do zjednoczenia z Bogiem przez szczególnego rodzaju 
„opustoszenie umysųu”, oderwanie siħ od wszystkiego (sųynne Abgeschiedenheit Mi-
strza Eckharta), a nawet, Ǐe moǏna tego dokonađ przez wųasny Ƒwiadomy udziaų w do-
skonaųoƑci Ƒwiata.

Tak sČdzių niezwykųy fi lozof chrzeƑcijaŷski, jakim byų Pierre Teilhard de Chardin. Prze-
konany o stopniowym doskonaleniu siħ WszechƑwiata, dČǏČcego drogČ najpierw mate-
rialnej, a potem duchowej ewolucji do Boga, takǏe dla czųowieka widzi miejsce w tym 
wielkim procesie dČǏenia do doskonaųoƑci. W teilhardowskim rozumieniu doskonaųoƑđ 
Ƒwiata nie jest nieosiČgalnym celem ani nie jest mu dana juǏ teraz. OsiČgnie jČ kiedyƑ, 
w momencie caųkowitego „przebóstwienia” materialnej rzeczywistoƑci, kiedy wszystko 
stanie siħ jednoƑciČ. Bħdzie to peųnia doskonaųoƑci, pleroma. Czųowiek jest czČstkČ tej 
nieustannie realizujČcej siħ CaųoƑci i ma do speųnienia swoje zadania skųadajČce siħ na 
wszechƑwiatowy rozwój. Do tego nie sČ konieczne wielkie czyny:

Wystarczy coƑ, co jest osiČgalne dla wszystkich: to mianowicie, byƑmy stawszy siħ Ƒwia-
domymi naszej Ǐywej solidarnoƑci z wielkČ rzeczČ, z wielkČ sprawČ, czynili maųe rzeczy 
w sposób nacechowany wielkoƑciČ. Dodađ jeden Ƒcieg, chođby najmniejszy, do zachwyca-
jČcej tkaniny Ǐycia; dostrzec, rozpoznađ rzecz wielkČ, która powstaje, która nas przyciČga, 
w samym jČdrze i u celu naszych najmniejszych dziaųaŷ10.

A zatem, czy czųowiek moǏe osiČgnČđ doskonaųoƑđ? Byųoby rzeczČ zbyt zuchwaųČ 
udzielenie odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Odwoųano siħ tutaj do wielkich 
autorytetów fi lozofi i i religii. Czy jest coƑ wspólnego w ich odpowiedziach? NiewČtpliwie 
przede wszystkim stwierdzenie, Ǐe osiČgniħcie doskonaųoƑci jest moǏliwe, a to dlatego, 
Ǐe w tej czy innej formie, jakiƑ rodzaj bytu jest doskonaųy, a czųowiek jest jego czħƑciČ lub 
moǏe siħ do niego przybliǏyđ. Ponadto, wszyscy wymienieni tu fi lozofowie uznawali, Ǐe 
dČǏenie do tego jest w mocy czųowieka, chođ potrzebne sČ wysiųek i mČdroƑđ.

10 P. Teilhard de Chardin, Zarys wszechƑwiata personalistycznego i inne pisma, tųum. M. Tazbir, K. Wa-
loszczyk, Warszawa 1985, s. 145.
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Uczelnie niepubliczne – sukces 
czy niechciany produkt wolnego rynku

Wprowadzenie

Podstawowym prawem czųowieka jest dostħp do edukacji. Jest to zapisane w artykule 
26 Powszechnej Deklaracji Praw Czųowieka, a takǏe w art. 70 Konstytucji RP. Respekto-
wanie tego prawa oraz tworzenie warunków, aby mogųo byđ wcielane w Ǐycie, winno 
byđ podstawowČ zasadČ funkcjonowania kaǏdego cywilizowanego paŷstwa. W XXI w. 
znaczenie intelektualnego rozwoju spoųeczeŷstwa dla rozwoju Ƒwiata, bogacenia siħ 
krajów, budowania pozycji miħdzynarodowej nabraųo szczególnego znaczenia. Tylko 
spoųeczeŷstwa otwarte na wiedzħ, rozumiejČce mechanizmy rynkowe i spoųeczne, go-
towe stawiđ czoųa globalnej konkurencji potrafi Č budowađ dobrobyt kraju i podstawy 
do rozwoju przyszųych pokoleŷ. Warunkiem koniecznym do osiČgniħcia sukcesu indy-
widualnego i zbiorowego jest zatem budowanie kapitaųu ludzkiego, którego integralnČ 
czħƑciČ jest poziom wyksztaųcenia, a takǏe wola i zdolnoƑđ paŷstwa do jego wykorzysta-
nia. Szacuje siħ, Ǐe do koŷca tego wieku blisko 70% stanowisk pracy bħdzie wymagađ 
wyǏszego wyksztaųcenia. Polski nie stađ wiħc na to, aby zatrzymađ boom edukacyjny.

Potrzebħ zmian w polityce edukacyjnej krajów europejskich dostrzeǏono juǏ 
w roku 1995. Z inicjatywy Komisji Europejskiej powstaųa Biaųa Ksiħga, w której przed-
stawiono analizħ bieǏČcego stanu oƑwiaty oraz zaproponowano kierunki rozwoju. Peųny 
tytuų uchwalonej w 1997 r. przez Komisjħ EuropejskČ Biaųej Ksiħgi brzmi „Nauczanie 
i uczenie siħ. Na drodze do uczČcego siħ spoųeczeŷstwa”. Przedstawiono w niej wizjħ 
ciČgųego ksztaųcenia spoųeczeŷstwa jako warunek postħpu spoųecznego. Tylko w takim 
spoųeczeŷstwie moǏliwa jest przemiana cywilizacyjna i naukowo-techniczna. Tylko per-
manentnie uczČce siħ spoųeczeŷstwo przeciwstawi siħ bezrobociu, bo jest zdolne do 
aktywnoƑci ekonomicznej na trudno przewidywalnym rynku pracy. Tylko w ten spo-
sób mogČ zostađ zaspokojone aspiracje edukacyjne i Ǐyciowe ludzi. To jest ten istotny 
element „dobrostanu spoųecznego, gdzie aspekty materialne poprawy Ǐycia ųČczČ siħ 
z aspektami spoųecznymi i sferČ wartoƑci”, co podkreƑlių minister Michaų Boni, szef Ze-
spoųu Doradców Strategicznych Premiera w Raporcie o kapitale intelektualnym Polski 
opublikowanym w lipcu 2008 r.1

1 „Raport o kapitale intelektualnym Polski”, Warszawa, 10 lipca 2008.
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Takie postrzeganie rozwoju Ƒwiata wymaga stworzenia róǏnorodnych ofert edu-
kacyjnych. Inwestycja w czųowieka realizowana przez umoǏliwienie dostħpu do edu-
kacji to wielkie wyzwanie dla kaǏdego paŷstwa. Wieloletnie zaniedbania edukacyjne 
w Polsce mogųy zostađ szybko zniwelowane jedynie przez ofertħ wolnego rynku. Skraca-
nie dystansu staųo siħ moǏliwe dziħki rozwojowi niepublicznego szkolnictwa wyǏszego. 
I tak liczba studentów w uczelniach publicznych w 6. roku po transformacji ustrojowej 
ulegųa podwojeniu. Paŷstwo nie mogųoby samo temu sprostađ. Za radykalnie wzrasta-
jČcymi aspiracjami edukacyjnymi mųodzieǏy nie nadČǏaųy bowiem fundusze publiczne. 
Od 1990 r. otwierane byųy kolejne uczelnie niepubliczne. Powstawaųy z prywatnych pie-
niħdzy ich zaųoǏycieli. Do roku akademickiego 2000/2001 uczelni takich byųo juǏ 195, 
a liczba studentów w tym okresie wynosiųa 472 340 i rosųa niemal równolegle w oby-
dwu sektorach szkolnictwa wyǏszego (zob. tab. 1). Z 403 824 studentów w roku akade-
mickim 1990/1991 wzrosųa do 1,93 mln w 2009 r. Z tej ogólnej liczby studentów aǏ 0,66 
mln, czyli okoųo 30% studiuje obecnie w 325 uczelniach niepublicznych.

Aby zapewniđ obecny wskaǍnik skolaryzacji, paŷstwo polskie musiaųoby przeznaczyđ na 
szkolnictwo wyǏsze kwotħ wyǏszČ o minimum 30 mld zų. [...] Inwestycje w trwaųČ infrastruk-
turħ akademickČ niepublicznego sektora szkolnictwa wyǏszego osiČgnħųy wartoƑđ kilku mi-
liardów zųotych

– powiedziaų rektor WyǏszej Szkoųy Informatyki i ZarzČdzania w Rzeszowie, Tadeusz 
Pomianek2 w wystČpieniu na zorganizowanej przez KrakowskČ Akademiħ im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego konferencji poƑwiħconej szkolnictwu niepublicznemu, w której 
wziħųa teǏ udziaų minister nauki i szkolnictwa wyǏszego Barbara Kudrycka.

Tabela 1. Liczba szkóų wyǏszych

Rok akademicki Szkoųy wyǏsze ogóųem Szkoųy wyǏsze niepubliczne
1992/1993 124 18
1995/1996 179 80
2000/2001 310 195
2005/2006 445 315
2008/2009 458 326

�ródųo: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym.

Zbyt maųa jest publiczna wiedza o tym, Ǐe powstanie uczelni niepublicznych to 
jeden z najwiħkszych sukcesów transformacji. Niezwykle dynamiczny wzrost skolaryza-
cji, niemoǏliwy bez udziaųu tego sektora, stanowi krok milowy w rozwoju cywilizacyjnym 
kraju. Nie wszystkie uczelnie tworzono z powodów misyjnych, wiele z nich powstaųo tyl-
ko ze wzglħdów biznesowych, co oczywiƑcie powoduje, Ǐe poziom tego wyksztaųcenia 
jest bardzo zróǏnicowany. To przede wszystkim one pracujČ na niepochlebnČ opiniħ 

2 „Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyǏszego”, red. J. Malec, 
Kraków 2010.
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o wszystkich uczelniach niepaŷstwowych. A przecieǏ co najmniej kilkadziesiČt jest ta-
kich, które zbudowaųy Ƒwietnie wyposaǏonČ bazħ, ksztaųcČ wųasnČ kadrħ naukowČ, 
stwarzajČc moǏliwoƑci prowadzenia badaŷ naukowych, wspóųpracujČ z uczelniami za-
granicznymi. Innymi sųowy, w peųni realizujČ zadania statutowe.

Obecnie 14 uczelni niepublicznych ma charakter uczelni akademickich, czyli ta-
kich, w których przynajmniej jedna jednostka organizacyjna ma prawo do nadawania 
stopnia naukowego doktora (Prawo o szkolnictwie wyǏszym z 2005 r., art. 2, ust. 1, 
pkt 22); sČ one takǏe peųnoprawnymi czųonkami Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkóų WyǏszych. Te mogČ stanowiđ konkurencjħ dla uczelni publicznych. I to wųaƑnie one 
wydajČ siħ najbardziej zagroǏone kroczČcym niǏem demografi cznym. Za okoųo 10 lat 
liczba kandydatów na studia bħdzie o przeszųo poųowħ niǏsza niǏ obecnie i mniejsza od 
liczby miejsc oferowanych dzisiaj przez uczelnie publiczne. Trudno sČdziđ, Ǐe ci, którzy 
naprawdħ chcČ zdobywađ wyksztaųcenie i majČ ƑwiadomoƑđ zwiČzanego z tym duǏego 
wysiųku, zamiast studiów bezpųatnych na uczelniach paŷstwowych, wybiorČ studia pųat-
ne w nawet lepszych uczelniach niepublicznych. CiČgle jeszcze polskie spoųeczeŷstwo 
nie jest na tyle bogate, aby taki wybór byų moǏliwy. Minister Barbara Kudrycka podczas 
posiedzenia Sejmu 8 lipca 2010 r. w odpowiedzi na pytania posųów powiedziaųa:

Nigdy w historii ostatnich 20 lat polska nauka nie odnotowaųa tak ogromnego wsparcia 
fi nansowego. Do tej pory podpisaliƑmy z jednostkami naukowymi umowy na ponad 12,9 mld 
zų na badania i nowČ infrastrukturħ, a udziaų funduszy strukturalnych w fi nansowaniu badaŷ 
wzrósų w ostatnich dwóch latach o blisko 300%. Nakųady budǏetowe na naukħ w porównaniu 
z rokiem 2007 sČ wyǏsze o ponad 2 mld zų3.

Jest to prawie piħciokrotnie wiħcej niǏ w 1990 r. Warto pamiħtađ, Ǐe sČ to pieniČdze 
podatnika.

Spoųeczeŷstwo polskie ma prawo oczekiwađ, Ǐe zmiany w szkolnictwie wyǏszym wywo-
ųajČ „efekt kuli Ƒniegowej” i bħdČ silnie oddziaųywađ na wzrost kapitaųu intelektualnego i roz-
woju gospodarki

– moǏna przeczytađ w zaųoǏeniach do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyǏszym 
oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki (2010). PieniČdze te powinny byđ zatem dobrze i w sposób uzasadniony 
wykorzystane – lepiej wiħc, aby sale wykųadowe nie Ƒwieciųy w przyszųoƑci pustkami.

Zapisy w dyskutowanej obecnie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyǏszym zdajČ 
siħ mieđ to na uwadze. Czy zatem uczelnie niepubliczne w pewnym momencie stanČ siħ 
niechcianym produktem wolnego rynku postrzeganym przez paŷstwowy mecenat, jako 
zbħdna konkurencja? Uczelniom publicznym konkurencja nie jest potrzebna, zwųaszcza 
w zdobywaniu studentów. Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyǏszym z kwiet-
nia 2010 r. 

nie wprowadza Ǐadnego istotnego novum w dziedzinie fi nansowania dziaųalnoƑci edukacyjnej 
uczelni publicznych i niepublicznych. Konserwuje dotychczasowy niekonkurencyjny system 
fi nansowania uczelni publicznych i nie zmienia niczego, jeƑli idzie o moǏliwoƑđ dofi nansowa-

3 www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/1831/artykul/reforma-nauki-
zgodnie-z-planem.
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nia studiów w uczelniach niepublicznych. Ponadto zamiast tak wyczekiwanych przez uczelnie 
niepubliczne zmian w zakresie fi nansowania studiów stacjonarnych takǏe w uczelniach nie-
publicznych, projekt przewiduje daleko idČcČ ingerencjħ ustawy w sprawy fi nansowe uczelni 
niepublicznych

– napisaų rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do minister 
Barbary Kudryckiej w czerwcu 2010 r. Wydaje siħ, Ǐe coraz mocniejsze gųosy dopomi-
najČce siħ równoƑci fi nansowej, czyli dofi nansowania studiów stacjonarnych w takim 
samym stopniu w uczelniach publicznych i niepublicznych, wywoųaųy efekt odwrotny 
do zamierzonego. Nastħpuje przyspieszenie procesu legalizowania warunków skrajnie 
niekorzystnych, czħsto niemoǏliwych do speųnienia przez wiħkszoƑđ uczelni niepublicz-
nych. Dlaczego tak siħ dzieje? DotČd liczba kandydatów na studia byųa wyǏsza niǏ moǏ-
liwoƑci ich przyjħcia przez uczelnie paŷstwowe, mimo maųo przychylnego nastawienia 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyǏszego do sektora niepublicznego, ale byųo przy-
zwolenie na ich istnienie. Projekt nowelizacji wspomnianej juǏ ustawy rozwiewa na-
dzieje na równe traktowanie obu sektorów, jakie postulowali autorzy strategii rozwoju 
szkolnictwa wyǏszego (dalej: SW), opublikowanych w 2009 r. PierwszČ przygotowaųa 
Fundacja Rektorów Polskich4, jako gųos Ƒrodowiska KRASP i KRZaSP (dalej: FRR), a drugČ 
opracowaųo na zlecenie MNiSW konsorcjum Ernst & Young oraz Instytut Badaŷ nad 
Gospodarka RynkowČ5 (dalej: strategia E & Y).

Z obliczeŷ przedstawionych przez autorów strategii E & Y wynika, Ǐe nakųady na 
studenta w publicznym SW do roku 2020 wzrosnČ Ƒrednio o 85%, umoǏliwiajČc realiza-
cjħ wszystkich strategicznych celów zakųadanych w edukacji wyǏszej bez udziaųu uczelni 
niepublicznych. MoǏna sČdziđ, Ǐe wųaƑnie te obliczenia oraz chħđ ochrony nie najlep-
szych uczelni publicznych, miaųy istotny wpųyw na ksztaųt projektu nowelizacji, chociaǏ 
wbrew intencjom autorów tego opracowania. Ale czy jest to najefektywniejszy sposób 
wykorzystania Ƒrodków budǏetowych? Czy w proces ksztaųtowania ludzkiego kapitaųu 
nie powinny byđ zaangaǏowane Ƒrodki pozabudǏetowe? Czy w warunkach gospodar-
ki rynkowej i wolnego rynku paŷstwo w ten sposób respektuje indywidualne ambicje 
i dČǏenia uczelni niepublicznych? Czy tak ma wyglČdađ obrona przed powrotem mono-
polu uczelni publicznych? Czy raczej, w ten sposób nowelizujČc ustawħ o szkolnictwie 
wyǏszym, paŷstwo chce pozbawiđ uczelnie niepubliczne moǏliwoƑci dziaųania? Wiele 
wskazuje na to, Ǐe w majestacie prawa, nie negujČc publicznie prawa do istnienia tego 
sektora szkolnictwa, bħdzie dokonywana powolna jego egzekucja. A moǏe projekto-
dawca, zapowiadajČc zmianħ przepisów dopuszczajČcČ konsolidacjħ uczelni publicz-
nych i niepublicznych pod nadzorem ministra skarbu, przygotowuje grunt pod wykup 
szkolnictwa niepublicznego przez paŷstwo? Byųaby to nacjonalizacja tego sektora, i to 

4 „Strategia rozwoju szkolnictwa wyǏszego 2010–2020”, projekt Ƒrodowiskowy (KRASP, FRP, KRZaSP), 
Warszawa, grudzieŷ 2009.

5 „Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii 
rozwoju szkolnictwa wyǏszego w Polsce. Diagnoza stanu szkolnictwa wyǏszego w Polsce”, listopad 
2009; „Strategie rozwoju szkolnictwa wyǏszego w Polsce do 2020. Raport czČstkowy przygotowany 
przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badaŷ nad GospodarkČ RynkowČ”, luty 
2010.
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wcale nie przymusowa. Wystarczy stworzenie takich warunków ustawowych, które ska-
ǏČ sektor niepubliczny na niebyt. Trudno wiħc nie zadađ pytania, czy Polska jest aǏ tak 
bogatym paŷstwem, Ǐe stađ jČ na zaprzepaszczenie wspomnianych juǏ wyǏej 30 mld zų 
zainwestowanych przez osoby prywatne, studentów i ich rodziny, w stworzenie niepub-
licznego sektora edukacji na poziomie wyǏszym? Czy obudzenie siħ uczelni publicznych, 
kiedy poczuųy na plecach oddech konkurencji, nie bħdzie tylko chwilowym zrywem, aby 
potem znów powróciđ do dawnych praktyk?

JeƑli te, moǏe zbyt kasandryczne, przewidywania okaǏČ siħ prawdziwe, to juǏ dzisiaj 
naleǏy oczekiwađ, Ǐe zrealizowanie celów strategicznych okreƑlonych w przyjħtym przez 
rzČd dokumencie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”6, a bħdČcego efektem prac Ze-
spoųu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, której redaktorem naukowym 
jest minister Michaų Boni, stanie pod znakiem zapytania. Jak memento brzmi tytuų jed-
nego z rozdziaųów raportu „Nie jesteƑmy skazani na sukces”. W raporcie tym, jako jeden 
z trzech powodów niekorzystnego miejsca Polski w Europie, wymienia siħ „bardzo niski 
poziom subsydiów na edukacjħ dla podmiotów prywatnych jako % PKB”.

MoǏe warto o tym pamiħtađ, podcinajČc korzenie pod niepublicznym szkolnictwem 
wyǏszym. SzybkoƑđ bowiem, z jakČ bħdzie siħ budowađ spoųeczeŷstwo oparte na wiedzy, 
zadecyduje o tym, kiedy zmniejszy siħ dystans dzielČcy Polskħ od najbardziej rozwiniħ-
tych paŷstw Europy. Im wiħksza liczba wyksztaųconych Polaków, tym wiħkszy potencjaų, 
który bħdzie sųuǏyų poprawie dobrobytu spoųecznego Polski. To takǏe kapitaų spoųeczny 
sprzyjajČcy zmianie mentalnoƑci tej czħƑci spoųeczeŷstwa, która w postħpie widzi za-
groǏenia, która nie rozumie otaczajČcego jČ Ƒwiata. Staųe podnoszenie kwalifi kacji przez 
ųatwy dostħp do edukacji to zwiħkszenie szans na zatrudnienie. SzybkoƑđ postħpu wie-
dzy bħdzie wymuszaųa koniecznoƑđ zmiany pracy co najmniej kilka razy w ciČgu caųego 
Ǐycia. Brak ksztaųcenia ustawicznego to wykluczenie z rynku pracy i trudnoƑci w funkcjo-
nowaniu w spoųeczeŷstwie informacyjnym. Czy nakųady paŷstwowe podoųajČ tworze-
niu odpowiednich ofert edukacyjnych? Czy po wyeliminowaniu uczelni niepublicznych 
uda siħ zapeųniđ okoųo 300 tys. miejsc pracy (ok. 45% wszystkich nowych miejsc pracy) 
w zawodach opartych na wiedzy, które zgodnie z ekspertyzČ PAN powstanČ w ciČgu 
najbliǏszych 15 lat7? Czy same uczelnie publiczne podoųajČ ustawicznemu ksztaųceniu, 
które musi ulec zwielokrotnieniu w najbliǏszym czasie, patrzČc na przykųad Finlandii czy 
Danii, gdzie w grupie wiekowej 45–54 lat ksztaųci siħ ponad 75%, podczas gdy obecnie 
w Polsce niewiele ponad 25% populacji w tym wieku8? Najwiħkszym problemem wy-
daje siħ brak politycznej akceptacji na dalszy rozwój sektora niepublicznego i w zwiČzku 
z tym brak przyzwolenia na angaǏowanie siħ w ten sektor paŷstwa, nawet jeƑli z punktu 
widzenia fi nansów publicznych byųoby to korzystne.

6 www.polska2030.pl.
7 UNDP, „Edukacja dla Pracy. Raport o rozwoju spoųecznym”, Warszawa 2007.
8 Eurostat 2006.
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Stan szkolnictwa wy�szego w pocz�tkach transformacji

Bezsprzecznie ogromna dwudziestoletnia praca organiczna wykonana przez uczelnie 
niepubliczne stworzyųa szanse sprawdzenia swych sių wszystkim tym maturzystom, któ-
rzy przed rokiem 1989 mieli minimalne szanse na studiowanie. PowszechnoƑđ studiów, 
takǏe dziħki rozwojowi pųatnych studiów w uczelniach publicznych spowodowaųa, Ǐe za-
inwestowali w swČ edukacjħ, czħsto kosztem wielu osobistych i rodzinnych wyrzeczeŷ. 
A to, Ǐe dokonali korzystnego wyboru, potwierdzajČ statystyki. Na rynku pracy szanse 
osób z wyǏszym wyksztaųceniem sČ bez porównania wiħksze.

Szanse na zdobycie pracy oraz relacja przeciħtnych zarobków absolwentów uczelni do 
Ƒredniej pųacy w kraju sČ znacznie wiħksze niǏ absolwentów szkóų Ƒrednich, a premia pųacowa 
za wyǏsze wyksztaųcenie w Polsce jest wysoka w porównaniu z innymi krajami naleǏČcymi 
do OECD

– moǏna przeczytađ w diagnozie strategii rozwoju szkolnictwa wyǏszego opracowanej 
przez E & Y. W latach 70. uczelnie ksztaųciųy 5% absolwentów szkóų Ƒrednich. Pod koniec 
lat 80. studiowaųo okoųo 10% mųodzieǏy koŷczČcej szkoųy Ƒrednie, podczas gdy w roku 
2007/2008 ksztaųciųo siħ ponad 48% tej mųodzieǏy9. W Maųopolsce przyrost liczby stu-
dentów od roku 1999 do 2008 byų wiħkszy niǏ przeciħtny przyrost w Polsce. Obecnie 
niemal 2 mln studentów studiuje w 458 uczelniach, w tym w niepublicznych (326), 
uczy siħ okoųo 1/3 wszystkich studiujČcych. Oznacza to najwyǏszy na Ƒwiecie wskaǍnik 
skolaryzacji oraz najwiħkszČ liczbħ instytucji szkolnictwa wyǏszego w Europie. Sukces 
ten zawdziħczany jest gųównie szkolnictwu niepublicznemu10, przez ostatnie 20 lat bo-
wiem liczba uczelni publicznych utrzymuje siħ na staųym poziomie. Od 1998 r. na mocy 
specjalnej ustawy przybywa jedynie zamiejscowych fi lii uczelni paŷstwowych tzw. Paŷ-
stwowych WyǏszych Szkóų Zawodowych. Mimo to liczba studentów w uczelniach pub-
licznych przez caųy ten okres roƑnie. I tak na jednČ uczelniħ w 1990 r. przypadaųo okoųo 
3600 studentów, podczas gdy w 2009 r. liczba ta wzrosųa do okoųo 11 tys. studentów 
(okoųo 30% pųaci za ksztaųcenie z wųasnych Ƒrodków). Niestety, ze studiów „bezpųat-
nych korzysta gųównie mųodzieǏ ze Ƒrodowisk spoųecznie uprzywilejowanych, a uboǏsza 
mųodzieǏ z maųych oƑrodków pųaci za studia” (E & Y). WiħkszoƑđ nowych miejsc przyby-
waųa w tym czasie na studiach niestacjonarnych. Nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe musiaųo to 
wpųywađ i na warunki studiowania, i na jakoƑđ ksztaųcenia, szczególnie na obleganych 
kierunkach. W strategii E&Y napisano, Ǐe „nastČpių gųħboki spadek jakoƑci wyksztaųce-
nia w uczelniach niepublicznych, szczególnie na studiach niestacjonarnych”. NajczħƑciej 
siħ o tym nie pamiħta, grzech ten przypisujČc jedynie szkolnictwu niepublicznemu. Na 
studiach niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych studiuje jedynie 8% wiħcej stu-
dentów niǏ w uczelniach publicznych (tab. 2). 

9 GUS, Warszawa 2008.
10 Podstawy prawne stworzyųa Ustawa z 12 wrzeƑnia 1990 r. o szkolnictwie wyǏszym (Dz.U. Nr 65, poz. 

385 z póǍn. zm.) oraz Ustawa o wyǏszych szkoųach zawodowych z 26 czerwca 1997 r. Uczelnie nie-
publiczne powoųywane sČ na podstawie aktów zaųoǏycielskich organizatorów tych szkóų po uzyska-
niu wpisu do rejestru prowadzonego przez ministra wųaƑciwego do spraw szkolnictwa wyǏszego.
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Tabela 2. Studenci wedųug formy ksztaųcenia

Ogóųem W tym 
kobiety

Na studiach
stacjonarnych niestacjonarnych

razem w tym 
kobiety

razem w tym 
kobiety

Ogóųem 1 927 762 1 098 351 928 133 520 026 999 629 578 325

Szkoųy publiczne 1 268 366 708 178 807 615 449 039 460 751 259 139

Szkoųy niepubliczne 659 396 390 173 120 518 70 987 538 878 319 186

�ródųo: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze…

DominujČcČ jednak formČ ksztaųcenia w publicznych szkoųach wyǏszych sČ studia 
stacjonarne. Odsetek studentów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych kaǏdego 
roku maleje. Odzwierciedla to doskonale poruszony juǏ problem braku konkurencyj-
noƑci. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych sČ przecieǏ bezpųatne, ale juǏ nie-
stacjonarne sČ pųatne. W 2008 r. udziaų wszystkich studiujČcych, którzy pųacili za swojČ 
edukacjħ, wynosių 58%, mimo Ǐe w tym samym roku udziaų studentów w uczelniach 
niepublicznych wynosių zaledwie 34,5% (E & Y). Tendencja ta wyraǍnie siħ nasila. Jak po-
kazuje tabela 3, zaledwie 19% studentów zaczħųo rok akademicki 2009/2010 jako stu-
denci stacjonarni w uczelniach niepublicznych, podczas gdy w uczelniach publicznych 
odsetek ten wynosių aǏ 71%. Jeszcze gorsza proporcja wystČpiųa w rekrutacji na studia 
II stopnia: niecaųe 5% studentów zdecydowaųo siħ studiowađ na studiach stacjonarnych 
w uczelniach niepublicznych, a 44% w uczelniach publicznych. W tym kontekƑcie trud-
no zgadnČđ, jak naleǏy rozumieđ zapis w projekcie nowelizacji ustawy dotyczČcej zgody 
ministra na zwiħkszenie liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelniach publicz-
nych, biorČc pod uwagħ staųy wskaǍnik okreƑlajČcy proporcje liczby studentów studiów 
bezpųatnych i pųatnych w skali caųego kraju. Na przykųad w 2007 r. studenci studiów sta-
cjonarnych stanowili ok. 63% ogóųu studiujČcych w uczelniach publicznych, ale jedynie 
54% w uczelniach ekonomicznych. 

Tabela 3. Rekrutacja na studia na rok akademicki 2009/2010 (uczelnie nadzorowane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyǏszego oraz uczelnie niepubliczne)

I stopnia i jednolite 
magisterskie

II stopnia Razem

ogóųem w tym 
stacjonarne

ogóųem w tym 
stacjonarne

ogóųem w tym 
stacjonarne

Ogóųem 436 732 242 147 138 631 43 710 575 363 285 857

Szkoųy publiczne 303 632 216 393 95 646 41 619 399 278 258 012

Szkoųy niepubliczne 133 100 25 754 42 985 2 091 176 085 27 845

�ródųo: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze…
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W ostatnich piħđdziesiħciu latach umasowienie szkolnictwa wyǏszego nastħpowa-
ųo takǏe w caųym zachodnim Ƒwiecie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki gwaųtowny 
rozwój szkolnictwa wyǏszego przypadų na lata 60. XX w. Kanadħ proces ten objČų dzie-
siħđ lat póǍniej, a Europa Zachodnia w stosunku do Stanów Zjednoczonych spóǍniųa 
siħ o caųe lat dwadzieƑcia. NajpóǍniej do tego peletonu przystČpiųa Europa _rodkowa 
i Wschodnia. Trudno nie dostrzec wspóųzaleǏnoƑci pomiħdzy inwestowaniem w eduka-
cjħ a wzrostem potencjaųu naukowego kraju i dobrobytu spoųeczeŷstwa. W Polsce upo-
wszechnienie szkolnictwa wyǏszego rozpoczħųo siħ wraz z transformacjČ ustrojowČ.

Nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe najwaǏniejszym zadaniem dla szkolnictwa wyǏszego w tym 
okresie byųo dostarczenie na rynek pracy absolwentów w takich dziedzinach, które bČdǍ 
zupeųnie do tej pory nie istniaųy w SW, jak na przykųad markeƟ ng, bČdǍ istniaųy w jakiejƑ 
szczČtkowej formie, skupiajČc siħ na ekonomii i gospodarce socjalistycznej. Uczelnie 
niepubliczne, podobnie, jak kaǏde wolnorynkowe przedsiħwziħcie, natychmiast wpisa-
ųy siħ w tħ niszħ edukacyjnČ. W 1998 r. ponad 50% sųuchaczy studiowaųo na kierunkach 
ekonomicznych i administracyjnych. To niemal trzy razy wiħcej niǏ w tym samym czasie 
na tych kierunkach w uczelniach publicznych. Byųo to moǏliwe przede wszystkim dziħki 
temu, Ǐe ksztaųcenie na tych kierunkach nie wymagaųo inwestycji infrastrukturalnych, 
laboratoriów, drogiego sprzħtu – te studia byųy stosunkowe tanie. Ich niskonakųadowoƑđ 
leǏaųa w granicach moǏliwoƑci fi nansowych zaųoǏycieli uczelni niepublicznych, korzysta-
jČcych przecieǏ jedynie z zasobów wųasnych. Szybko doszųo do nasycenia rynku pracy 
i odsetek studiujČcych na tych kierunkach systematycznie malaų. CiČgle jednak najwiħ-
cej studentów studiuje na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych (23%), 
spoųecznych (13,9%), podczas gdy na informatycznych jedynie 4,9%. Warto zaznaczyđ, 
Ǐe ponad poųowa studentów najczħƑciej wybiera studia spoƑród okoųo 5 kierunków, 
spoƑród 118 oferowanych. NajwiħkszČ popularnoƑciČ w obydwu sektorach szkolnictwa 
cieszČ siħ nauki spoųeczne, handel, prawo – w grupach wedųug danych GUS (56% stu-
dentów w uczelniach niepublicznych i 34% w publicznych). RóǏnica jest znacznie mniej-
sza w kategorii „ksztaųcenie” (odpowiednio, 15% i 10%)11. Najwiħksza róǏnica wystħpu-
je na kierunkach matematyczno-przyrodniczych czy inǏyniersko-technicznych, których 
uczelnie niepubliczne do niedawna nie oferowaųy. Fakt ten czħsto stanowi podstawowy 
zarzut pod adresem uczelni niepublicznych. Zarzut o tyle nieuzasadniony, Ǐe liczba za-
interesowanych tymi kierunkami wyraǍnie systematycznie spadaųa i nawet specjalne 
oferty stypendialne ministerstwa dla uczelni publicznych nie spowodowaųy boomu. Nie 
ulega wČtpliwoƑci, Ǐe byųo to rezultatem wycofania matematyki z kanonu przedmiotów 
obowiČzujČcych na egzaminie maturalnym. Potwierdza to odnotowany wzrost zainte-
resowania maturzystów tymi kierunkami w ostatnim roku (2010), kiedy matematyka 
na mocy ustawy znów wróciųa jako obowiČzkowy przedmiot maturalny. Warto jed-
nak pamiħtađ, Ǐe Polska juǏ kilka lat temu (2006) przekroczyųa wartoƑđ oczekiwanego 
w 2010 r. wskaǍnika wzrostu w liczbie absolwentów nauk Ƒcisųych i technicznych. Jest 
lepiej niǏ w innych krajach europejskich, jak wynika z raportu FRP12, ale te dane wydajČ 
siħ sprzeczne z badaniami TNS OBOP z 2007 r., które pokazujČ, Ǐe ponad 60% przed-

11 Opracowanie wųasne na podstawie danych MNiSW i GUS.
12 Por. przypis 4.
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siħbiorstw deklaruje brak kadry inǏynierskiej. W przemyƑle zatem moǏe brakowađ 46,8 
tys. inǏynierów13.

Czy uczelnie w swych propozycjach ksztaųcenia biorČ te dane pod uwagħ? Rezultaty 
opublikowane w raporcie IBC Group, wykonanym na zlecenie ministerstwa14 pokazujČ, 
Ǐe uczelnie zwykle posiadajČ plany rekrutacyjne w perspektywie nie dųuǏszej niǏ 5-let-
nia. Plany te bazujČ gųównie na posiadanej kadrze naukowej i dydaktycznej (21%), na 
umowach zawartych z przedsiħbiorstwami (19%), na kosztach ksztaųcenia (14%) oraz 
na trendach gospodarczych (16%). Zwųaszcza dostħpnoƑđ kadry, kosztochųonnoƑđ czy 
preferencje maturzystów stanowiČ gųówny czynnik determinujČcy ofertħ edukacyjnČ 
w uczelniach niepublicznych. Ten ostatni czynnik, niestety podyktowany modČ czy wy-
obraǏeniem o ųatwoƑci studiowania, niewiele ma wspólnego z zapotrzebowaniem zgųa-
szanym przez gospodarkħ na okreƑlonych specjalistów. PrawdČ jest, Ǐe byųoby lepiej, 
gdyby wyksztaųcenie wyǏsze, zwųaszcza na poziomie licencjackim zaczħųo byđ postrzega-
ne raczej jako stworzenie potencjalnych moǏliwoƑci zapewniajČcych szybkČ adaptacjħ 
i umiejħtnoƑđ modyfi kowania swoich kompetencji w zaleǏnoƑci od dostħpnoƑci miejsc 
pracy niǏ jako dostarczanie specjalistycznej wiedzy. 

Jak wynika z Raportu o kapitale intelektualnym Polski Michaųa Boniego15, uczelnie 
polskie w porównaniu z wiħkszoƑciČ uczelni innych krajów UE gorzej przygotowujČ mųo-
dych ludzi do wejƑcia na rynek pracy. Potencjaų rozwojowy Polski powiČzany z pokole-
niem studentów, opierajČcy siħ na analizie 117 wskaǍników, umieszcza jČ na 13 miejscu 
spoƑród 16 krajów europejskich. Na przykųad, jedynie 6% polskich przedsiħbiorców 
wysoko ocenia umiejħtnoƑci podejmowania decyzji przez nowo zatrudnionych absol-
wentów uczelni, a 81% pracodawców uwaǏa, Ǐe umiejħtnoƑci absolwentów w zakresie 
zarzČdzania sČ niskie. Te niepokojČce wyniki dotyczČ gųównie absolwentów studiów 
stacjonarnych, w tych szkoųach publicznych ksztaųci siħ powyǏej 80%.

Wynika z tego, Ǐe ksztaųcenie na poziomie wyǏszym odbiega znacznie od zaųoǏeŷ 
procesu boloŷskiego, wedųug których szkolnictwo wyǏsze powinno przygotowywađ stu-
dentów do sprostania wyzwaniom nowoczesnego spoųeczeŷstwa i gospodarki opartej 
na wiedzy. To, co wydaje siħ najwaǏniejsze, to konstruowanie takich programów na-
uczania, w których student otrzyma wystarczajČcČ wiedzħ ogólnČ, nauczy siħ kreatyw-
nego myƑlenia, umiejħtnoƑci rozwiČzywania problemów, efektywnego odnajdywania 
potrzebnych do rozwiČzania problemu informacji, ale takǏe ich wųaƑciwego wykorzy-
stania. Celów tych jednak nie moǏna osiČgnČđ bez zmiany metod nauczania, zaangaǏo-
wania fachowców, praktyków. Wszystkie te postulaty znalazųy swoje odzwierciedlenie 
w tzw. Europejskich Ramach Kwalifi kacji dla ksztaųcenia przez caųe Ǐycie (ERK), przyjħ-
tych przez Parlament Europejski w kwietniu 2008 r.16 KaǏde z paŷstw czųonkowskich UE 
opracowuje obecnie Krajowe Ramy Kwalifi kacji, które muszČ byđ zgodne z ERK.

13 A. Gryzik, Wiedza dla postħpu. Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitaų 
Ludzki, MNiSW, www.pptb.pl/konferencja/.../Agnieszka_Gryzik_MNiSW.pps.

14 Badania wykonane przez IBC Group na zlecenie MNiSW, wspóųfi nansowane z EFS, dotyczČce oceny 
zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkóų wyǏszych.

15 „Raport o kapitale intelektualnym Polski”, Warszawa, 10 lipca 2008.
16 Komisja Europejska, Europejskie ramy kwalifi kacji dla ksztaųcenia przez caųe Ǐycie. Edukacja i kultura, 

www.ec.europa.eu/educaƟ on/pub/pdf/general/eqf/broch_pl.pdf.
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Kszta�cenie, jego jakoyÂ i proces boloÍski

Poszukiwanie pracy nie ogranicza siħ zwykle do rynku krajowego. Zwųaszcza absolwen-
ci, którzy skorzystali podczas studiów z dobrodziejstwa programu wymiany miħdzyna-
rodowej Erasmus, poszukujČ pracy, w której mogliby wykorzystađ swoje kwalifi kacje 
w róǏnych krajach Europy. Studenci wyjeǏdǏajČ takǏe, aby kontynuowađ naukħ w innych 
krajach. PalČcym problemem staųo siħ wiħc ųatwe, obiektywne i przejrzyste porównanie 
kwalifi kacji zdobytych w jednym kraju z kwalifi kacjami osiČgniħtymi w innym. Punktem 
odniesienia staųy siħ efekty uczenia, czyli co uczČcy siħ wie, rozumie i potrafi  wykonađ 
po zakoŷczeniu nauki.

MobilnoƑđ obywateli wymusiųa dziaųania zmierzajČce do opracowania systemu, któ-
ry pozwalaųby na uznawanie dyplomów przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Wspól-
nym mianownikiem wielu dziaųaŷ zachodzČcych w europejskim szkolnictwie wyǏszym 
jest wizja Europy Wiedzy (Europe of Knowledge). DostrzeǏono wspólne problemy, 
z jakimi od dųuǏszego czasu zmagaųy siħ kraje europejskie. W szczególnoƑci zwrócono 
uwagħ na sųabnČcČ pozycjħ nauki europejskiej w Ƒwiecie, mniejsze moǏliwoƑci zatrud-
nienia, niedostosowanie ksztaųcenia do potrzeb rynku pracy oraz koniecznoƑđ ujednoli-
cenia dyplomów. Potrzeba wypracowania wspólnych zasad wspóųdziaųania w ksztaųce-
niu, w szczególnoƑci w SW, doprowadziųa 19 czerwca 1999 r. do podpisania deklaracji 
przez ministrów 29 krajów Deklaracji boloŷskiej. Poprzedziųa jČ Deklaracja sorboŷska, 
w której uczestniczyųy jedynie 4 kraje. Obecnie utworzony Europejski Obszar Szkolni-
ctwa WyǏszego obejmuje 46 krajów. Wspólne ustalenia dotyczyųy wprowadzenia dwu-
stopniowego systemu ksztaųcenia, punktowego systemu osiČgniħđ studentów (ECTS), 
uųatwienia mobilnoƑci studentów i pracowników i wspóųdziaųania w zakresie zapewnie-
nia jakoƑci ksztaųcenia. W Komunikacie berliŷskim rozszerzono dwustopniowČ struktu-
rħ studiów o studia III stopnia (studia doktoranckie), dostrzegajČc integralnoƑđ procesu 
ksztaųcenia z prowadzeniem badaŷ naukowych. Zwrócono tam takǏe uwagħ na koniecz-
noƑđ ksztaųcenia interdyscyplinarnego, a takǏe wagħ ksztaųcenia ustawicznego. System 
kwalifi kacji w kaǏdym kraju realizujČcym wytyczne procesu boloŷskiego musi dostoso-
wađ swój system do wytycznych ERK, czyli wspólnej europejskiej pųaszczyzny odniesie-
nia dla opisów zakųadanych efektów ksztaųcenia17. Pozwoli to uwiarygodniđ proces we-
ryfi kacji tych efektów. Porównywanie ksztaųcenia w róǏnych krajach musi takǏe opierađ 
siħ na zapewnieniu jakoƑci w szkolnictwie wyǏszym. Aby osiČgnČđ ten cel, utworzono 
Europejski Rejestr Zapewniania JakoƑci (European Quality Assurance Register, EQAR), 
w którym zestawiono europejskie normy i wytyczne dotyczČce zapewniania jakoƑci 
w europejskim obszarze szkolnictwa wyǏszego. Szkoųa wyǏsza bČdǍ kierunek ksztaųce-
nia mogČ starađ siħ o akredytacjħ wedųug okreƑlonych progowych standardów jakoƑci. 
Uzyskanie oceny pozytywnej wymaga jednak wdroǏenia wewnħtrznych elementów 
systemu zarzČdzania jakoƑciČ – jak podkreƑla raport European AssociaƟ on for Quality 
Assurance in Higher EducaƟ on18.

17 www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-miedzynarodowe/proces-bolonski/.
18 www.enqua.eu/fi les/ESG_.v03.pdf.
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Niestety, za wzrostem skolaryzacji nie poszųa jakoƑđ ksztaųcenia. Mimo imponujČ-
cego wzrostu skolaryzacji Polska ma ciČgle jedynie 18% obywateli legitymujČcych siħ 
wyǏszym wyksztaųceniem, co jest jednym z najniǏszych wƑród krajów UE. Indeks kapi-
taųu intelektualnego Polski dla generacji pokolenia studentów – plasuje Polskħ na 13 
miejscu19 wƑród analizowanych krajów europejskich20. Dwie najlepsze polskie uczelnie 
mieszczČ siħ zaledwie w czwartej setce w rankingu najlepszych uniwersytetów na Ƒwie-
cie (lista szanghajska). 

Nie mogųo byđ jednak inaczej, skoro po pierwsze, w ostatnich 20 latach kadra na-
uczajČca na uczelniach wyǏszych zatrudniona na peųnych etatach wzrosųa od 1990 r. 
jedynie o okoųo 60%, podczas gdy liczba studiujČcych jest dzisiaj niemal piħciokrotnie 
wiħksza. Po drugie, kryteria rekrutacji staųy siħ mniej restrykcyjne, bo w uczelniach 
czħsto jest wiħcej miejsc niǏ chħtnych. JeƑli dodađ do tego znaczny spadek poziomu 
nauczania w szkolnictwie Ƒrednim, to nie sposób oczekiwađ lepszych rezultatów. Staty-
styczny kandydat na studia jest zatem gorzej do nich przygotowany, startuje ze znacznie 
mniejszČ wiedzČ, a zatem musi dokonađ znacznie wiħkszego wysiųku, aby rezultat „na 
wyjƑciu”, czyli osiČgniħcie tych samych efektów ksztaųcenia, byųo moǏliwe. OsiČgniħcie 
tego jest trudne, bo nauczajČcy majČ dla studentów zbyt maųo czasu, a umiejħtnoƑci 
kadry dotyczČcego tego, jak nauczađ grupħ o bardzo zróǏnicowanym poziomie wiedzy, 
teǏ zwykle nie sČ wystarczajČce. Do tej pory uczelnie publiczne zwykle stosowaųy pew-
ne bariery rekrutacyjne, np. w postaci puųapu punktów na Ƒwiadectwie maturalnym 
z przedmiotów profi lu ksztaųcenia, na które kandydat na studia siħ staraų, bČdǍ prowa-
dzono, za zgodČ ministra dodatkowe sprawdziany kompetencji kandydatów na studia. 
UmoǏliwiaųo to wiħkszČ selekcjħ kandydatów pod wzglħdem uzdolnieŷ. Tymczasem 
w zaųoǏeniach do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyǏszym zaproponowano 
zniesienie nawet tych barier: „wpųynie to na uelastycznienie procedur rekrutacyjnych, 
a takǏe zwiħkszy autonomiħ uczelni w tym wzglħdzie”. MoǏna byųoby powiedzieđ, Ǐe 
zapis ten nie zabrania uczelniom prowadzenia ostrej selekcji, aby wyųoniđ najlepszych, 
którym nie tylko ųatwiej byųoby osiČgnČđ wysokie efekty ksztaųcenia, ale takǏe stworzy-
ųoby szansħ na wyųonienie elity wƑród absolwentów. Zwųaszcza w uczelniach o najwyǏ-
szym statusie. Nic jednak bardziej bųħdnego. Inny bowiem zapis w omawianych zaųoǏe-
niach do nowelizacji, w rozdziale „ProjakoƑciowe fi nansowanie szkóų wyǏszych”, wiČǏe 
wysokoƑđ podstawowej paŷstwowej dotacji stacjonarnej w wiħkszym stopniu, niǏ miaųo 
to miejsce dotychczas, z liczbČ studentów. OczywiƑcie dotyczy to uczelni publicznych.

Jest jednak Ƒwiatųo w tym tunelu. Podstawy programowe nowej koncepcji ksztaų-
cenia ogólnego w szkoųach Ƒrednich, do których rozporzČdzenie ukazaųo siħ pod koniec 
2008 r., niesie nadziejħ na lepiej przygotowanych kandydatów na studia wyǏsze. Matu-
rzysta powinien posiadađ biegųoƑđ w technologiach informatycznych i jħzyku, zarówno 
polskim, jak i angielskim, podstawy myƑlenia matematycznego, podstawy do studiowa-
nia wybranego kierunku studiów. ZaųoǏenia sČ racjonalne, moǏliwe do wyegzekwowa-
nia i osiČgniħcia celu. Wypracowane podstawy programowe sČ bowiem zgodne z para-
dygmatem krajowych ram kwalifi kacji i zostaųy opisane w jħzyku efektów ksztaųcenia.

19 Ibidem. 
20 „Raport o kapitale intelektualnym Polski”, Warszawa, 10 lipca 2008.
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Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy�szym 
oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki21

Szkolnictwo wyǏsze juǏ od dųuǏszego czasu wyczekuje, zarówno z nadziejČ, jak i z nie-
pokojem, nowelizacji ustawy regulujČcej funkcjonowanie szkóų wyǏszych. Z niepoko-
jem, poniewaǏ oczekiwania róǏnych Ƒrodowisk sČ odmienne, czħsto ze sobČ sprzecz-
ne. Szkolnictwo niepubliczne ciČgle walczČce o swojČ pozycjħ na rynku edukacyjnym 
ma wiele powodów, aby obawiađ siħ tych zmian. Jeden bowiem nieprzemyƑlany zapis 
w ustawie moǏe niezwykle ųatwo zniszczyđ ten bardzo mųody, prħǏnie rozwijajČcy siħ 
organizm. Debaty nad tymi projektami toczČ siħ, jak Polska dųuga i szeroka. Na zorga-
nizowanej przez KrakowskČ Akademiħ im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konferencji 
poƑwiħconej perspektywom rozwoju niepublicznego szkolnictwa, w kwietniu 2010 r., 
minister Barbara Kudrycka zapowiedziaųa, Ǐe rzČd jest zdeterminowany, by przyjČđ stra-
tegiħ jeszcze w tej kadencji. Najbardziej newralgicznČ sprawČ w planowanej nowelizacji 
ustawy o szkolnictwie wyǏszym sČ oczywiƑcie sprawy fi nansowania szkolnictwa wyǏ-
szego i nauki oraz kadry akademickiej. Kadra ma przede wszystkim zapewniađ wyso-
ki poziom ksztaųcenia studentów, stosujČc innowacyjne metody, prezentowađ wysoki 
poziom naukowy, tak aby do roku 2020 polskie uczelnie osiČgnħųy miejsce w pierwszej 
dwudziestce w rankingach europejskich, biegle wųadađ jħzykiem angielskim, by móc 
prowadziđ zajħcia ze studentami zagranicznymi, zgodnie z ideČ umiħdzynarodowienia 
szkóų wyǏszych, efektywnie pozyskiwađ fundusze na badania takǏe od podmiotów ze-
wnħtrznych i w drodze konkursów miħdzynarodowych, zwųaszcza komercyjnych, mieđ 
kontakt z otoczeniem spoųeczno-gospodarczym. RównoczeƑnie w projekcie napisano:

W algorytmie podziaųu Ƒrodków [podstawowa dla uczelni publicznej dotacja stacjonarna 
– dopisek wųasny M.K.] pomiħdzy uczelnie (publiczne) zwiħkszona zostanie waga skųadników 
studenckich, a zmniejszona waga skųadników pracowniczych dotacji.

Warto zdađ sobie sprawħ ze stanu aktualnego. Dwa lata temu ųČczna liczba eta-
tów, na których zatrudnieni sČ nauczyciele akademiccy w Polsce, przekroczyųa 100 tys. 
i wzrosųa o 40% od 1996 r. O tym wzroƑcie zdecydowaųa gųównie liczba profesorów, któ-
rych przybyųo aǏ 80%, oraz liczba wykųadowców i starszych wykųadowców. WiħkszoƑđ 
tych pierwszych wchodzi lub juǏ weszųa w okres emerytalny, podczas gdy ci drudzy ra-
czej nie sČ siųČ naukowČ uczelni. Pamiħtađ teǏ naleǏy, Ǐe wielu pracowników naukowych 
zatrudnionych jest na wielu etatach (okoųo 25% etatów), trudno wiħc uwierzyđ, Ǐe sta-
wiane przez ustawodawcħ cele strategiczne okreƑlone w przyjħtym przez rzČd doku-
mencie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, uda siħ zrealizowađ. Trzeba teǏ dodađ, 
Ǐe planowanie zatrudnienia w uczelniach nie istnieje. Zwykle polega ono jedynie na 
uzupeųnianiu kadr, bČdǍ pozyskiwaniu nowych pracowników naukowych w momencie 

21 Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyǏszym oraz ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/
90/15/9015/20100330_PoSW_-_projekt_V_z_30_marca_z_poprawkami.pdf.



Uczelnie niepubliczne – sukces czy niechciany produkt wolnego rynku

477

otwierania nowego kierunku studiów. Jest to oczywiƑcie efekt koniecznoƑci sprosta-
nia tzw. minimum kadrowemu. Znalezienie nauczyciela akademickiego, który speųnia 
ustawowe wymagania, czyli ma wųaƑciwy stopieŷ naukowy w odpowiedniej dyscyplinie 
naukowej, staje siħ coraz trudniejsze. Nikt nie dostrzega faktu, Ǐe braki kadrowe na ryn-
ku dotyczČ dziedzin szybko siħ rozwijajČcych, np. informatyka, i na tyle nowych, Ǐe nie 
istniaųa wczeƑniej moǏliwoƑđ wyksztaųcenia kadry. Krokiem we wųaƑciwym kierunku jest 
zawarta w omawianym dokumencie propozycja, aby na kierunkach licencjackich kaǏdy 
profesor mógų byđ zastČpiony przez dwie osoby posiadajČce stopieŷ doktora.

Uczelnie bijČ zatem na alarm. PoųČczenie wymagaŷ kadrowych z koniecznoƑciČ 
zapewnienia pozyskanej kadrze pensum dydaktycznego jest dla uczelni zadaniem kar-
koųomnym. Czħsto wymusza tworzenie zajħđ dydaktycznych niekoniecznie najbardziej 
przydatnych studentom w zdobywanych przez nich kwalifi kacjach, ale takich, które 
chcČ czy mogČ dodatkowo prowadziđ nauczyciele akademiccy z minimum kadrowego. 
Czħsto bowiem w skųad minimum kadrowego wchodzČ specjaliƑci z dziedzin wiedzy, 
z których liczba godzin nauczania w standardach nie jest w stanie zapewniđ im pensum 
dydaktycznego. Zwykle sČ to samodzielni pracownicy naukowi znajČcy swojČ wartoƑđ 
rynkowČ, nie zgadzajČ siħ wiħc uczyđ innych przedmiotów. Oznacza to, Ǐe uczelnie zmu-
szone sČ zatrudniđ takich nauczycieli akademickich na peųnym etacie, egzekwujČc jedy-
nie minimalnČ liczbħ godzin dydaktycznych, czħsto z nieproporcjonalnie wysokim wy-
nagrodzeniem. Na pewno nie sprzyja to obniǏeniu kosztów ksztaųcenia. Sytuacji wcale 
nie polepsza propozycja ministerstwa z 30 marca 2010 r., która znalazųa siħ w projekcie 
o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyǏszym, a dotyczČca jednostronnego skųadania 
przez nauczyciela akademickiego corocznego oƑwiadczenia o podstawowym miejscu 
pracy, na miesiČc przed rozpoczħciem roku akademickiego, abstrahujČc od treƑci zawar-
tej uprzednio umowy o pracħ. Czy intencjČ ustawodawcy jest uniemoǏliwienie plano-
wania rozwoju uczelni? A moǏe intencja jest jeszcze dalej idČca, na co jednoznacznie 
wskazujČ nieograniczone moǏliwoƑci dodatkowego zatrudnienia na podstawie umów 
cywilnoprawnych nauczycieli akademickich. Ustawodawca, otwierajČc drogħ do dodat-
kowych zarobków dla pracowników uczelni paŷstwowych, aby nie buntowali siħ zbytnio 
z powodu zbyt niskich zarobków, równoczeƑnie blokuje rozwój uczelni niepublicznych. 
KtóǏ bowiem bħdzie zainteresowany jednym Ǎródųem dochodu, skoro moǏna miejsca te 
mnoǏyđ? Innymi sųowy, wieloetatowoƑđ, zjawisko traktowane jako najwiħksza bolČczka 
szkolnictwa wyǏszego, zostanie caųkowicie zastČpiona „wielozatrudnieniem”.

Trudno zgadnČđ, w jaki sposób ten projekt zapewni jakoƑđ ksztaųcenia w uczelniach 
publicznych. W Ǐadnej mierze nie zmniejszy bowiem zjawiska „latajČcych profesorów”, 
moǏna wrħcz stwierdziđ, Ǐe je zwiħkszy. A Ǐe uczelniom niepublicznym ograniczy siħ 
pozyskanie minimum kadrowego, to juǏ inny problem. Warto podkreƑliđ, Ǐe zjawisko 
to dotyczy zatrudnienia nauczycieli akademickich uczelni publicznych nie tylko przez 
uczelnie niepubliczne, ale takǏe zatrudnienia ich w kilku uczelniach publicznych rów-
noczeƑnie, czy ich zatrudnienie poza szkolnictwem wyǏszym. Wedųug wyliczeŷ przed-
stawionych w strategii E & Y, dokonanych na podstawie danych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa WyǏszego, odsetek ten jest podobny i wynosi 14% dla uczelni, 13% dla 
dziaųalnoƑci gospodarczej oraz 12% dla zatrudnionych poza uczelniami. Jak podkreƑlo-
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no w strategii, zjawisko to nie jest w peųni oszacowane, bo nie uwzglħdnia bardzo popu-
larnych umów o dzieųo i zleceŷ na prowadzenie zajħđ dydaktycznych.

Innym, nie mniej waǏnym aspektem projektu nowelizacji, budzČcym wČtpliwoƑci 
co do czystoƑci intencji pomocy – a przynajmniej nieprzeszkadzania w rozwoju uczelni 
niepublicznych – jest ograniczenie prawa do prowadzenia studiów doktoranckich tylko 
do tych uczelni, które majČ uprawnienia habilitacyjne. W jaki sposób uczelnie niepub-
liczne, posiadajČce juǏ uprawnienia do nadawania doktoratów, majČ ksztaųciđ wųasnČ 
kadrħ? SČ caųkowicie bezradne wobec oskarǏycielskiej opinii wyraǏonej w strategii FRP 
– „ciħǏar odtwarzania kadr polskiej nauki spoczywa (z nielicznymi wyjČtkami) prawie 
wyųČcznie na uczelniach publicznych”. A moǏe te ograniczenia majČ na celu wyųČcznie 
pozbawienie uczelni niepublicznych zapowiadanej dotacji paŷstwowej na stacjonarne 
studia doktoranckie?

Kontrola jakoƑci ksztaųcenia staje siħ centralnym punktem zapowiadanych zmian 
w szkolnictwie wyǏszym. Ocenie podlegađ bħdzie nie proces, jak do tej pory, ale efekty 
ksztaųcenia, zgodnie zresztČ z ideČ krajowych ram kwalifi kacji. Zapowiadane zwiħksze-
nie czħstotliwoƑci oceniania jakoƑci pracy nauczycieli akademickich jest niewČtpliwie 
krokiem we wųaƑciwym kierunku. Co prawda generuje dodatkowe koszty, co w przy-
padku uczelni niepublicznych jest fi nansowym obciČǏeniem, ale z drugiej strony wiħk-
sza transparentnoƑđ rzeczywistych dydaktycznych kwalifi kacji kadry akademickiej jest 
jednČ z najlepszych dróg, prowadzČcych do polepszenia jakoƑci nauczania. „Uczelnie 
bħdČ zobowiČzane do wdroǏenia i doskonalenia wewnČtrzuczelnianego systemu za-
pewnienia jakoƑci ksztaųcenia”, rola Paŷstwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która 
w proponowanej nowelizacji zostanie przemianowana na PolskČ Komisjħ Akredytacyj-
nČ, ulega wiħc wzmocnieniu. DotČd Komisja przedstawiaųa ministrowi opinie i wnioski 
o przeprowadzonych kontrolach, obecnie ma siħ stađ tak niezaleǏna, Ǐe ustawodawca 
nie przewiduje nawet Ǐadnej formy odwoųania od jej decyzji. Komisja dokonuje ocen 
obligatoryjnych w tak szerokim zakresie, jak standardy nauczania, warunki ksztaųcenia, 
poziom prac dyplomowych, opinie studentów i pracowników, zbiory biblioteczne, wy-
posaǏenie laboratoriów. Ma prawo udzieliđ bČdǍ cofnČđ uczelni prawo do prowadzenia 
danego kierunku studiów. Dotychczasowe kryteria tej oceny w wielu punktach nie sČ 
jednak na tyle jednoznaczne, aby te kryteria i oceny uznađ za caųkowicie obiektywne. 
Wie to kaǏdy, kto takiej ocenie podlegaų. Budzi to niepokój zwųaszcza tam, gdzie w da-
nym rejonie istnieje wyraǍna konkurencja. WyųČczenie zatem tak wszechwųadnego or-
ganu spod kontroli organu niezaleǏnego do Komisji wydaje siħ bardzo ryzykowne.

Dofi nansowanie dziaųalnoƑci badawczej ma dotyczyđ tylko placówek prowadzČcych 
dziaųalnoƑđ naukowČ na najwyǏszym poziomie. Nowo powoųany Komitet Ewaluacji 
Jednostek Naukowych (KEJN), w miejsce KBN i Rady Nauki, bħdzie dokonywaų oceny 
aktywnoƑci naukowej osiČganej przez pracowników naukowych danej jednostki nauko-
wej, starajČcej siħ o dotacje statutowe i kategoryzacjħ na podstawie wyników audytów. 
Jest doƑđ oczywiste, Ǐe kaǏda uczelnia jest Ǐywotnie zainteresowana uzyskaniem jak naj-
wyǏszej oceny parametrycznej. Im bowiem wyǏsza kategoryzacja, tym lepsze postrze-
ganie uczelni, tym wiħkszy jej presƟ Ǐ. Jest to specyfi czny test polityki kadrowej uczelni 
i jednoczeƑnie metoda wymuszenia myƑlenia o rozwoju i dųugotrwaųym sukcesie uczel-
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ni. Zgodnie z uzasadnieniem rozporzČdzenia ministra nauki, zmieniajČcego rozporzČ-
dzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Ƒrodków fi nansowych 
na dziaųalnoƑđ statutowČ, lepsza ocena parametryczna ma dziaųađ jak samonapħdzajČ-
cy siħ mechanizm. Kategoria jednostki naukowej staųa siħ bowiem jednym z elemen-
tów oceny merytorycznej projektów zgųaszanych do konkursów w ramach programów 
operacyjnych. Szanse na dostħp do Ƒrodków fi nansowych z Europejskiego Funduszu 
Spoųecznego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bħdČ zatem sprzħǏo-
ne z poziomem naukowym zatrudnianej kadry. Nieaktywni naukowo pracownicy bħdČ 
ciČgnČđ uczelniħ w dóų, bowiem efektywnoƑđ, w uproszczeniu, jest sumČ punktów uzy-
skanČ za osiČgniħcia naukowe i wdroǏeniowe, podzielonČ przez liczbħ nauczycieli aka-
demickich. Wpųyw ten jest tym istotniejszy, Ǐe nowe rozporzČdzenie zwiħksza liczbħ 
zgųaszanych publikacji czy monografi i do 3N, z dotychczas obowiČzujČcych 2N (N jest 
liczbČ zatrudnionych nauczycieli akademickich na umowħ o pracħ). Oznacza to, Ǐe im 
wiħksza jest liczba nauczycieli akademickich aktywnych naukowo, tym wiħksza szansa 
uczelni na uzyskanie liczČcej siħ kategoryzacji. Niestety, uderza to w uczelnie niepublicz-
ne, w których zatrudnionych jest niemal 5 razy mniej pracowników naukowych (16 847 
etatów) niǏ w szkoųach publicznych (81 539), dane z roku 2008/200922. O zrównaniu 
szans w dostħpie do budǏetowych Ƒrodków fi nansowych, przeznaczonych na badania 
naukowe obydwu segmentów szkolnictwa wyǏszego, nie moǏna nawet w tej sytuacji 
marzyđ. Spųaszczenie takǏe kategoryzacji do trzech poziomów wyrzuci wiele, takǏe paŷ-
stwowych uczelni poza nawias statutowego fi nansowania. MoǏe to jedynie skutkowađ 
zaprzestaniem przez te uczelnie jakiejkolwiek dziaųalnoƑci naukowej, bo przecieǏ to 
fundusze statutowe sČ czħsto podstawČ badaŷ pilotaǏowych, dajČcych podstawħ do 
ubiegana siħ o granty. Wydaje siħ, Ǐe te dziaųania sČ podyktowane chħciČ koncentracji 
Ƒrodków fi nansowych, niestety kosztem Ƒrodowiska naukowego. WČtpliwe jest, czy na 
pewno te dziaųania spowodujČ znaczny wzrost badaŷ naukowych tej miary, która prze-
ųoǏy siħ na zmianħ miejsca na listach rankingowych nauki polskiej.

Wszystkie te propozycje zmian niewČtpliwie majČ na celu poprawħ funkcjonowa-
nia szkolnictwa wyǏszego, bardziej efektywne wykorzystanie Ƒrodków, polepszenie 
pozycji uczelni polskich w rankingach globalnych. Niestety, dotyczy to tylko sekto-
ra publicznego. Projektodawca wierzy, Ǐe proponowane zmiany spowodujČ, Ǐe juǏ 
wkrótce szkolnictwo wyǏsze zaistnieje w ƑwiadomoƑci tak studentów zagranicznych, 
jak i miħdzynarodowej spoųecznoƑci naukowców. Najwiħkszy sukces okresu polskiej 
transformacji, jakim staųy siħ uczelnie niepubliczne, nie znalazų uznania w oczach 
projektodawcy. Nie tylko postanowiono, Ǐe sektor niepubliczny szkolnictwa wyǏ-
szego nie bħdzie wspierany, ale planujČc wprowadzenie opisanych powyǏej zmian 
w ustawie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyǏszego zdecydowaųo, Ǐe uczelniom 
tym naleǏy jeszcze utrudniđ istnienie, jakby w oczekiwaniu, Ǐe w kulminacyjnym okre-
sie niǏu demografi cznego zniknČ z powierzchni, aby nie stanowiđ zagroǏenia. W koŷcu, 
stwarzajČc równe szanse dla wszystkich, mogųoby siħ okazađ, Ǐe wiele regionalnych 
uczelni publicznych straciųoby racjħ bytu. Ministerstwo postanowiųo wiħc poprzeđ 

22 GUS, Warszawa 2009.



i wprowadziđ w Ǐycie postulaty pochodzČce z wewnČtrz Ƒrodowiska akademickiego, 
w duǏej mierze ignorujČc opinie zawarte w strategii E & Y, mimo Ǐe czħsto stojČ one 
w sprzecznoƑci z interesem publicznym czy analizami ekonomicznymi. Pozostaje jedy-
nie mieđ nadziejħ, Ǐe ciČgle toczČca siħ dyskusja spoųeczna i uwagi w niej wnoszone 
zostanČ zauwaǏone i uwzglħdnione.

maj 2010 roku
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Refleksje nad reform� szkolnictwa wy�szego w Polsce

Refl eksje nad istotČ reformy szkolnictwa w Polsce majČ charakter modelowy. W kon-
tekƑcie prowadzonych dyskusji nad tČ reformČ warto, jak sČdzħ, sformuųowađ kilka pod-
stawowych, chociaǏ niekoniecznie odkrywczych, lecz na pewno zgųaszanych pro publico 
bono, uwag i sugesƟ i.

System p�ac

Struktura uczelni obejmuje: uczonych, studentów oraz urzħdników. Skųada siħ wiħc 
z trzech równolegųych struktur spoųecznych, z których kaǏda ma swoje okreƑlone aspi-
racje i potrzeby, zwiČzane z peųnionČ w uniwersytecie funkcjČ. Generalnie rzecz ujmu-
jČc, obowiČzki uczonych okreƑla praca twórcza i dydaktyka, studentów – edukacja, zaƑ 
urzħdników obsųuga administracyjna procesu naukowego i dydaktycznego. Warunkiem 
sprawnego funkcjonowania tego procesu jest uregulowanie systemu pųac w uniwersyte-
cie. Konieczna jest przede wszystkim odpowiedǍ na podstawowe pytanie: ile musi zara-
biađ, aby godnie Ǐyđ i pracowađ, asystent i profesor? OdpowiedǍ powinna uwzglħdniađ 
standardy nauki Ƒwiatowej, a przede wszystkim Unii Europejskiej. Przestrzegam przed 
akceptacjČ sugesƟ i, Ǐe najlepszČ odpowiedǍ na to pytanie zna polityk lub ministerialny 
urzħdnik. Przestrzegam takǏe przed potencjalnČ sugesƟ Č, Ǐe najlepiej jest reformowađ 
odgórnie, a wiħc prawnie „nakazađ”, „zakazađ” oraz administracyjnie „wdroǏyđ”. Propo-
nujħ, aby nie „wymyƑlađ” systemu pųac, lecz rozsČdnie ten system recypowađ. System 
pųac nie moǏe byđ dla uczelni egalitarny; musi uwzglħdniađ rangħ uniwersytetu, a wiħc 
byđ istotnie zróǏnicowany. Za jakoƑđ trzeba pųaciđ. RównoczeƑnie ta jakoƑđ nie moǏe 
nosiđ cech nieweryfi kowalnych. Weryfi kacja musi przebiegađ w konkurencji miħdzy 
uczelniami w oparciu o kryteria: poziomu twórczoƑci naukowej i edukacji oraz wartoƑci 
wdroǏeŷ badawczych i ekspertyz. Weryfi kacja musi przebiegađ takǏe w ramach samej 
uczelni w oparciu o wymierne kryteria oceny. Zmiana oceny uczelni oraz uczonego po-
winna przybierađ natychmiastowy realny fi nansowy wymiar.

Gųównym oƑrodkom badawczo-naukowym naleǏy zapewniđ peųnČ autonomiħ, 
oƑrodkom mniejszym wystarczy ograniczona autonomia. Dla przeprowadzenia reform 
potrzebna jest konsolidacja uczonych dokonana w oparciu o rzeczywisty potencjaų 
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oƑrodków akademickich, a wiħc liczony nie wedųug parytetu liczby uczelni. O przyszųoƑci 
nauki zadecyduje przecieǏ nie liczba uczelni, lecz ich jakoƑđ.

Gųówne oƑrodki uniwersyteckie powinny byđ takǏe Ǎródųem i intelektualnym zaple-
czem ekspertyz naukowych dla potrzeb paŷstwa, kultury i gospodarki. Podejmowane 
decyzje, czy to polityczne czy gospodarcze, wymagajČ profesjonalizmu – czasy decyzji 
opartych na intuicji i dobrej woli odchodzČ do przeszųoƑci.

Hierarchia naukowa

Hierarchia naukowa: stopni naukowych i tytuųu naukowego, wyraǏa kryteria meryto-
rycznego poziomu kompetencji naukowych. FormČ tej hierarchii jest standaryzowana 
prawnie jej instytucjonalizacja. Dlatego racjonalna reforma akademicka wymaga za-
sadniczej redukcji jednostek naukowych, które majČ kompetencje nadawania stopni 
naukowych i tytuųu naukowego. Przede wszystkim habilitacja jako próg samodzielnoƑci 
naukowej powinna byđ przeprowadzana tylko w wybranych oƑrodkach akademickich. 
Przeprowadzenie habilitacji dawaųoby staųe zatrudnienie na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego. Osoby z doktoratem powinny byđ zatrudnione na stanowisku profesora 
kontraktowego, jeǏeli po doktoracie poszerzyųy swój dorobek naukowy.

Doktoranci

Szczególnej, merytorycznej i edukacyjnej opieki wymagajČ najzdolniejsi studenci, prze-
de wszystkim, studenci trzeciego stopnia, a wiħc doktoranci. Sprawħ naleǏy postawiđ 
jasno: albo znajdČ siħ odpowiednie Ƒrodki na sfi nansowanie przyszųych pokoleŷ dokto-
rów, albo utrzymamy stan obecny, który naleǏy oceniđ jednoznacznie krytycznie. Dok-
toranci to przecieǏ ludzie juǏ doroƑli, niejednokrotnie majČcy wųasne rodziny. NaleǏy 
wiħc zapewniđ im odpowiedni standard Ǐycia, który umoǏliwi im poƑwiħcenie siħ pracy 
naukowej. NaleǏy wyjƑđ od rzeczywistych ich potrzeb, unikađ zaƑ ich uznaniowego kon-
cesjonowania i zaspokajania. Bez faktycznych, powaǏnych Ƒwiadczeŷ: mieszkaniowych, 
Ǐywieniowych oraz fi nansowych na rzecz doktorantów Ǐadnej sensowej reformy nie 
bħdzie. PoniewaǏ pula Ƒwiadczeŷ z natury rzeczy jest fi nansowo limitowana, naleǏy 
okreƑliđ wybrane uczelnie do ksztaųcenia doktorantów. NaleǏy wreszcie racjonalnie 
gospodarowađ kadrami mųodych doktorów, aby znaleǍli pracħ w oƑrodkach akademi-
ckich. Nie wolno dopuƑciđ do marnotrawstwa kadr naukowych. Ludziom autentycznie 
zdolnym naleǏy koniecznie pomagađ, aby nie zmarnowali talentów i sųuǏyli rozwojowi 
nauki.

Uczelnie zawodowe

Uczelnie zawodowe nie mogČ byđ zminimalizowanČ kopiČ uniwersytetu. SČ rzeczywi-
Ƒcie bardzo potrzebne, edukacyjnie i wųaƑnie – zawodowo. Powinny nie zaniedbywađ 
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swej roli, pamiħtajČc zarazem o swym powoųaniu; ksztaųciđ do zawodu na poziomie 
licencjackim. Tak wiħc nie kaǏdy przedmiot w ponadmaturalnej edukacji moǏe byđ ob-
jħty zawodowym ksztaųceniem. To wųaƑnie w uniwersytecie jest miejsce na ksztaųcenie 
ponad- i pozawodowe, z natury rzeczy znacznie szersze i zdecydowanie bardziej abs-
trakcyjne.

Typowy nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni zawodowej nie moǏe byđ 
kopiČ uniwersyteckiego profesora. OczywiƑcie, zatrudnienie autorytetów naukowych 
w tych uczelniach jest potrzebne i celowe, gdy wykųadajČ przedmioty teoretyczne wa-
runkujČce edukacjħ zawodowČ. Nie jest natomiast celowe dublowanie hierarchii stano-
wisk akademickich recypowanej z uniwersytetów. W uczelniach zawodowych powinny 
dominowađ jednak stanowiska dydaktyczne.

Egzamin licencjacki powinien byđ przeprowadzony w formie ustnej jako syntetyczny 
sprawdzian kwalifi kacji zawodowo-intelektualnych absolwenta. Wypracowanie pisem-
ne w formie pracy licencjackiej nie jest celowe. Jako zminimalizowana forma pracy ma-
gisterskiej nie ma ona sensu.

Kumulacja si� i yrodków

Rozwój badaŷ naukowych wymaga zdecydowanej kumulacji sių i Ƒrodków. JeǏeli tak, to 
naleǏy przede wszystkim okreƑliđ podmioty zdolne do rzeczywistego prowadzenia tych 
badaŷ. Trzeba wiħc przyjČđ do wiadomoƑci, Ǐe nie kaǏda jednostka akademicka jest 
w stanie realizowađ cele badawcze na wysokim poziomie, gdyǏ nie jest do ich realizacji 
przygotowana: kadrowo, organizacyjnie oraz fi nansowo. NaleǏy wskazađ kilka oƑrod-
ków naukowych i w nich skupiđ kluczowe badania oraz skoncentrowađ niezbħdne dla 
nich Ƒrodki. Inne uczelnie powinny zostađ podporzČdkowane tym gųównym oƑrodkom, 
a wiħc powinny jedynie uczestniczyđ w prowadzonych przez nie badaniach. W konse-
kwencji trzeba wiħc zaųoǏyđ, Ǐe przede wszystkim te gųówne oƑrodki byųyby zaangaǏo-
wane w promocjħ kadr naukowych.

Publikacje

Publikacje prac naukowych i dydaktyczno-naukowych wymagajČ ich dwujħzycznej wer-
sji: polskiej i angielskiej. To wymóg wspóųczesnej komunikacji naukowej i jej niekontro-
wersyjny standard. Niepublikowanie prac naukowych w jħzyku angielskim oznacza brak 
uczestnictwa w Ƒwiatowym systemie obiegu informacji. Racjonalny proces dwujħzycz-
nych publikacji moǏe rozpoczČđ cykl poszerzonych abstraktów w jħzyku angielskim. To 
szansa na przedstawienie Ƒwiatu polskich dokonaŷ badawczych z róǏnorodnych dyscy-
plin naukowych. RównoczeƑnie naleǏy dČǏyđ do syntetyzacji aktualnie pisanych prac 
naukowych. Ten postulat dotyczy gųównie szeroko pojmowanej humanistyki. Tųuma-
czeniu na jħzyk angielski nie podlegaųaby caųa monografi a, lecz jej wybrane najistotniej-
sze fragmenty; to, co w niej oryginalne i rzeczywiƑcie twórcze. Natomiast postulatem 
bieǏČcej chwili jest publikacja w jħzyku angielskim prac o charakterze naukowym, które 
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w przystħpnej formie ukaǏČ Ƒwiatu róǏne aspekty polskiej historii, kultury oraz szeroko 
pojħtej humanistyki. RównoczeƑnie jednak te prace naleǏy publikowađ w jħzykach na-
rodowych naszych partnerów z Unii Europejskiej. To warunek wzajemnego poznania 
narodów Unii. Jego speųnieniu sųuǏyđ bħdzie pogųħbianie procesu faktycznej europej-
skiej integracji.

* * *

Uniwersytet powinien byđ wyrazem nie tylko profesjonalnych, lecz przede wszystkim 
intelektualnych i moralnych wartoƑci. _wiadomoƑđ tych wartoƑci okreƑlajČ tak potrzeb-
ne w Ǐyciu publicznym cele: intelektualnej integracji w poczuciu racji stanu i odpowie-
dzialnoƑđ za los przyszųych pokoleŷ.
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Sta�e i zmienne sk�adniki dydaktyki akademickiej

Wprowadzenie

Funkcjonowanie szkolnictwa wyǏszego w Polsce jest obiektem zainteresowania spo-
ųecznego, wzbudza czħste i gwaųtowane dyskusje – przede wszystkim na ųamach prasy 
i w telewizji. Wynika to przede wszystkim z dowartoƑciowania w ƑwiadomoƑci spo-
ųecznej znaczenia wyksztaųcenia wyǏszego w zjednoczonej Europie oraz z wysokich 
aspiracji edukacyjnych mųodzieǏy i dorosųych. Towarzyszy temu duǏy, w polskich wa-
runkach, wzrost liczby szkóų wyǏszych i znaczČce zwiħkszenie liczby mųodzieǏy studiu-
jČcej w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Tym zjawiskom nie towarzyszy jednak 
istotny wzrost liczby kadry nauczajČcej, rozwój infrastruktury dydaktycznej szkóų, m.in. 
dobrze wyposaǏonych bibliotek, co w konsekwencji prowadzi m.in. do nadmiernego 
zwiħkszania liczby studentów w grupach wykųadowych, đwiczeniowych i seminaryjnych 
czy podejmowania zajħđ wykųadowych i seminaryjnych przez osoby niemajČce statusu 
samodzielnych pracowników nauki. WyraǍna tendencja do zwiħkszania liczby przed-
miotów na poszczególnych kierunkach studiów powoduje z kolei zbytnie obciČǏenie 
zajħciami mųodzieǏy akademickiej, zmniejszajČce moǏliwoƑđ samodzielnego studiowa-
nia w toku nauki wųasnej. Na to nakųada siħ dostosowywanie organizacji szkóų wyǏszych 
do wymagaŷ Unii Europejskiej, co owocuje gųównie formČ trójstopniowych studiów: 
licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Szkoųy wyǏsze poddawane sČ krytyce ze 
wzglħdu na jakoƑđ ksztaųcenia, oderwanie od praktyki, nieodpowiednie przygotowa-
nie absolwentów do pracy zawodowej. Powoduje to wprowadzanie zmian w organi-
zacji i treƑciach ksztaųcenia – zmiany wywoųywane równieǏ z inicjatywy Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa WyǏszego. Szkolnictwo wyǏsze znajduje siħ w stanie nieustannych 
przeksztaųceŷ, zmian, reform i w pewnym stopniu w sytuacji destabilizacji i niepew-
noƑci. Rodzi to poczucie dyskomfortu u podmiotów ksztaųcenia na poziomie wyǏszym: 
nauczycieli akademickich i studentów, jawi siħ wiħc potrzeba szukania staųych punk-
tów oparcia, trwaųych ukųadów odniesienia, które mogČ tym podmiotom dađ poczucie 
pewnoƑci i sensu dziaųania mimo ciČgųego dostosowywania pracy uczelni do bieǏČcych 
wymagaŷ i uwarunkowaŷ spoųecznych oraz administracyjnych. W niniejszym tekƑcie 
wskazano te skųadniki, elementy dydaktyki akademickiej, które stanowiđ mogČ mocne 
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punkty oparcia, podstawħ stabilizacji pracy nauczycieli akademickich i studentów. Czyn-
niki te usytuowano na tle zmiennych skųadników dydaktyki akademickiej, które sČ nie-
odzowne w sytuacji rozwoju nowoczesnego szkolnictwa wyǏszego. Wywód rozpoczyna 
charakterystyka dydaktyki akademickiej.

Dydaktyka akademicka

Dydaktyka akademicka jest subdyscyplinČ dydaktyki ogólnej, podstawowej (obok pe-
dagogiki ogólnej, teorii wychowania, historii wychowania i myƑli pedagogicznej) nauki 
pedagogicznej. Dydaktyka ogólna jest utoǏsamiana z teoriČ ksztaųcenia. Ksztaųcenie zaƑ 
obejmuje:
– nauczanie, czyli kierowanie uczeniem siħ zwiČzanym z opanowywaniem wiadomo-

Ƒci i umiejħtnoƑci,
– wychowanie intelektualne, czyli rozwijanie zdolnoƑci poznawczych (przede wszyst-

kim myƑlenia, pamiħci, wyobraǍni, uwagi), rozwijanie zainteresowaŷ poznawczych, 
ksztaųtowanie postaw poznawczych.
Dydaktyka akademicka jest równoczeƑnie subdyscyplinČ pedagogiki szkoųy wyǏszej 

oraz podstawowym skųadnikiem dydaktyki szkoųy wyǏszej, nazwa „akademicka” ozna-
cza, Ǐe obejmuje ksztaųcenie w uczelniach akademickich, a wiħc szkoųach wyǏszych 
ksztaųcČcych mųodzieǏ na poziomie studiów magisterskich oraz prowadzČcych obok 
dziaųalnoƑci dydaktycznej takǏe pracħ naukowČ. Dydaktyka akademicka jest wiħc teoriČ 
ksztaųcenia w uczelniach akademickich, obejmuje zarówno nauczanie, jak i wychowa-
nie intelektualne studentów, a takǏe w pewnym stopniu wychowanie moralne (spo-
ųeczno-moralne), estetyczne i zdrowotne.

Dydaktykħ akademickČ ujmuje siħ dwojako, jako:
a) dyscyplinħ naukowČ, wyǏej scharakteryzowanČ,
b) praktykħ spoųecznČ na tej dyscyplinie naukowej opartČ.

Zatem okreƑla siħ tym mianem teoriħ i praktykħ ksztaųcenia akademickiego. W ni-
niejszym tekƑcie uwagħ skoncentrowano na praktyce ksztaųcenia akademickiego, w niej 
wystħpujČ zmienne skųadniki i w niej wystħpujČ (mogČ wystħpowađ) skųadniki staųe. 
Zanim do tego przejdħ, wpierw okreƑlħ komponenty procesu dydaktycznego – procesu 
ksztaųcenia (akademickiego) i jego podmioty.

Komponenty i podmioty procesu dydaktycznego

W skųad procesu dydaktycznego (procesu ksztaųcenia) w uczelni akademickiej wchodzČ:
a) Cele ksztaųcenia ogólne i szczegóųowe wyųaniane na podstawie przyjħtego systemu 

wartoƑci gųównie poznawczych, w szczególnoƑci cele ksztaųcenia przyjħte:
– w okreƑlonej uczelni akademickiej,
– na okreƑlonym kierunku studiów w uczelni,
– na okreƑlonym przedmiocie nauczania w obrħbie kierunku studiów,
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– w zakresie formy organizacji procesu ksztaųcenia przedmiotowego, np. đwiczeŷ,
– w zakresie pojedynczych zajħđ, jednostek metodycznych.
b) TreƑci ksztaųcenia, sųuǏČce realizacji celów, okreƑlane w planach studiów na poszcze-

gólnych kierunkach oraz w programach dla poszczególnych przedmiotów.
c) Metody ksztaųcenia zwiČzane gųównie bČdǍ z tokiem podajČcym, np. wykųadem 

bČdǍ z tokiem poszukujČcym, np. dyskusjČ.
d) Formy organizacji procesu ksztaųcenia, obejmujČce przede wszystkim zajħcia typu 

wykųadowego (np. wykųady kursowe i wykųady monografi czne) i đwiczeniowego 
(np. đwiczenia, proseminaria, seminaria) oraz naukħ wųasnČ studentów.

e) Formy organizacji pracy studentów, gųównie pracħ zbiorowČ, pracħ grupowČ, pracħ 
indywidualnČ.

f) _rodki dydaktyczne (pomoce, urzČdzenia medialne, eksponaty).
g) Kontrola i ocena efektów ksztaųcenia, kontrola i ocena poziomu realizacji przyjħtych 

celów.
Skutecznej realizacji procesu ksztaųcenia sųuǏy respektowanie zasad ksztaųcenia, np. 

zasady Ƒwiadomego i aktywnego udziaųu studentów, zasady systematycznoƑci, zasady 
poglČdowoƑci, zasady wiČzania treƑci z praktykČ. Efektywnej realizacji sųuǏy takǏe re-
spektowanie, uwzglħdnianie czynników warunkujČcych, róǏnicujČcych wyniki ksztaųce-
nia zwiČzanych z cechami studentów (np. poziomem zdolnoƑci), z cechami Ƒrodowiska 
uczelnianego (np. bazČ materialnČ, dostħpnoƑciČ literatury).

Podmiotami procesu dydaktycznego sČ zarówno studenci, jak i nauczyciele aka-
demiccy. PodmiotowoƑđ studentów wyraǏa siħ w ich poczuciu sprawstwa w zakresie 
wyników studiowania, co wiČǏe siħ z moǏliwoƑciami samodzielnego – lub z niewielkČ 
pomocČ nauczycieli – opanowywania wiadomoƑci i umiejħtnoƑci, partnerskiego kon-
taktu z kadrČ nauczajČcČ, moǏliwoƑciami wywierania wpųywu na organizacjħ studiów 
i zajħđ. Nauczyciel akademicki peųni kilka ról: uczonego, nauczyciela studentów, wy-
chowawcy studentów, osoby publicznej (np. eksperta). W kaǏdej z nich powinien czuđ 
siħ podmiotem. Szczególna w uczelni akademickiej jest sytuacja wiČzania roli badacza 
z rolČ nauczyciela, co podnosiđ moǏe jakoƑđ dydaktyki akademickiej.

Po scharakteryzowaniu procesu ksztaųcenia rodzČ siħ kluczowe dla niniejszych roz-
waǏaŷ pytania. Co stanowi zmienne skųadniki dydaktyki akademickiej? Co stanowi staųe 
skųadniki dydaktyki akademickiej?

Zmienne sk�adniki dydaktyki akademickiej

Zmianom ulegajČ wszystkie wymienione wyǏej komponenty procesu dydaktycznego 
w uczelniach akademickich.

Ogólne cele ksztaųcenia sČ modyfi kowane w zaleǏnoƑci od potrzeb spoųecznych, 
cywilizacyjnych, przyjmowanych ideologii edycyjnych, aktualnej polityki oƑwiatowej. 
Zwraca siħ uwagħ bČdǍ na aspekt przygotowywania (wyksztaųcenia) ogólnego, bČdǍ 
na przygotowywanie do pracy zawodowej, uwzglħdnia siħ formowanie intelektualne 
studentów, ich przygotowywanie do efektywnych, innowacyjnych dziaųaŷ w spoųeczeŷ-
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stwie konkurencji, akcentuje siħ ksztaųtowanie u studentów albo osobowoƑci humani-
stycznej o szerokich horyzontach umysųowych, albo pragmatycznych, umiejČcych dzia-
ųađ skutecznie i rywalizowađ. Zmianom ulega charakterystyka sylwetek absolwentów 
formalnie przyjmowanych w podstawach programowych ksztaųcenia, priorytety zwiČ-
zane bČdǍ z opanowywaniem przez studentów wiadomoƑci, bČdǍ opanowywaniem 
umiejħtnoƑci. Zaczyna siħ teǏ zacierađ róǏnica miħdzy ksztaųceniem uniwersyteckim tra-
dycyjnym, wspartym na nauce i kulturze narodowej a ksztaųceniem w innych uczelniach 
akademickich, proces ten pogųħbiany jest przez coraz liczniej powstajČce uniwersytety 
o nachyleniu rolniczym, ekonomicznym, technicznym itp. W Ƒlad za tym zmianom ule-
gajČ cele ksztaųcenia w zakresie kierunków studiów i przedmiotów studiów.

Szczegóųowe cele ksztaųcenia poszczególnych form wykųadowych i đwiczeniowych 
w obrħbie poszczególnych przedmiotów, a przede wszystkim szczegóųowe cele ksztaųce-
nia na poszczególnych zajħciach (jednostkach metodycznych) sČ mocno zróǏnicowane 
w zaleǏnoƑci od kompetencji i poziomu naukowego nauczycieli akademickich, ich oso-
bistych zainteresowaŷ i osobistych preferencji.

TreƑci ksztaųcenia akademickiego ulegajČ zmianom, zmienia siħ bowiem – przyra-
sta, przeksztaųca wiedza naukowa, na której wspiera siħ nauczanie akademickie. Tu 
zmiennoƑđ jest poǏČdana, bowiem dobrze Ƒwiadczy o nadČǏaniu uczelni akademickich 
za rozwojem nauki, tym bardziej, Ǐe majČ one instytuty, katedry, zakųady, pracownie, 
zespoųy badawcze wnoszČce wkųad do wiedzy naukowej. TreƑci sČ modyfi kowane 
w zwiČzku z dostħpnoƑciČ literatury Ƒwiatowej oraz wymaganiami stawianymi w Unii 
Europejskiej w celu ujednolicania ksztaųcenia i stwarzania moǏliwoƑci przechodze-
nia studentów z uczelni w jednym kraju do uczelni w innym. Zmianom ulegajČ treƑci 
w dziedzinie poszczególnych przedmiotów studiów oraz poszczególnych zajħđ przed-
miotowych. TreƑci realizowane na poszczególnych przedmiotach i zajħciach przedmio-
towych nie odzwierciedlajČ w peųni wiedzy naukowej, stanowiČ tylko jej reprezentacjħ, 
od nauczyciela akademickiego zaleǏy, które treƑci dobierze i jak je uųoǏy (od niego zaleǏy 
dobór i ukųad treƑci), jakČ im nada strukturħ, mimo Ǐe okreƑlane sČ ministerialne pod-
stawy programowe (wymagania programowe) dla poszczególnych kierunków studiów 
– standardy nauczania na studiach licencjackich i magisterskich. Uczelnie podlegajČ 
kontroli i ocenie Paŷstwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredy-
tacyjnej. Zmianie ulegųy relacje miħdzy treƑciami wykųadów i treƑciami đwiczeŷ z okre-
Ƒlonego przedmiotu. W zwiČzku ze zwykle niewielkČ liczbČ godzin (30 godzin wykųadu 
i 30 godzin đwiczeŷ) tematyka đwiczeŷ nie jest zwiČzana z treƑciami wykųadów, nie 
stanowi ich ilustracji, pogųħbienia, đwiczenia, lecz odrħbny ciČg zagadnieŷ przedmio-
towych, zgodnie z ustalonym podziaųem treƑci podstawowych. Zmianie ulega wykorzy-
stywanie treƑci podrħczników i literatury naukowej przez studentów, te podstawowe 
wciČǏ Ǎródųa informacji i zasoby treƑci zastħpowane sČ przez kserokopie fragmentów 
wymienianych dzieų oraz kserokopie kserokopii.

W zakresie metod ksztaųcenia wystħpuje zróǏnicowanie warunkowane liczbČ go-
dzin zajħđ przeznaczanych na poszczególne formy zajħđ przedmiotowych oraz liczbČ 
studentów. Maųa liczba godzin przy duǏej liczbie studentów nie stwarza dobrych moǏ-
liwoƑci do stosowania metod poszukujČcych, problemowych, badawczych, natomiast 
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skųania do realizowania zajħđ przy uǏyciu metod podajČcych, wykųadowych, zwiČzanych 
z przekazywaniem wiedzy, a nie jej odkrywaniem, zwiČzanych z zapamiħtywaniem i re-
konstruowaniem wiadomoƑci, a nie z rozwiČzywaniem zadaŷ poznawczych. Ponadto 
wspomniana niedogodnoƑđ dydaktyczna dotyczČca liczby godzin i liczby studentów 
ogranicza moǏliwoƑđ „uczenia siħ przez przeǏywanie”, „nauczania wychowujČcego”.

Tendencje opisane wyǏej, w zwiČzku z zagadnieniem metod ksztaųcenia, majČ takǏe 
znaczenie dla zmian w zakresie form organizacji procesu ksztaųcenia. Zwiħksza siħ licz-
ba zajħđ wykųadowych, sųuǏČcych przekazywaniu gotowej wiedzy, ponadto zmienia siħ 
rola nauki wųasnej studentów, która przestaje byđ „studiowaniem”, wzglħdnie nieogra-
niczonym czasowo wchodzeniem w arkana wiedzy naukowej, samoksztaųtowaniem 
w toku obcowania z dzieųami naukowymi, kontemplacjČ i zachwytem poznawczym, 
a staje siħ pospiesznym odrabianiem zadaŷ zleconych przez osoby prowadzČce đwi-
czenia w zwiČzku z kolejnymi đwiczeniami i kolokwiami. Nadmierna liczba studentów 
rozproszonych terytorialnie przy niedoborze kadrowym i sųabej bazie lokalowej i noc-
legowej uczelni skųania do podejmowania prób ksztaųcenia na odlegųoƑđ, e-learningu, 
co moǏe byđ uǏyteczne jako forma pomocnicza w realizacji procesu ksztaųcenia, ale nie 
zastČpi „Ǐywego” procesu dydaktycznego, którego podstawČ jest bezpoƑredni, „twarzČ 
w twarz” kontakt nauczycieli akademickich ze studentami.

Formy organizacji pracy studentów równieǏ ulegajČ zmianom. Dominuje praca fron-
talna, praca zbiorowa z duǏymi zespoųami studentów na wykųadach, đwiczeniach, se-
minariach. Relatywnie znacznie rzadziej stosowane sČ: praca grupowa jednolita i praca 
grupowa zróǏnicowana, bardzo rzadko stosuje siħ pracħ indywidualnČ zróǏnicowanČ. 
Tym samym zatraca siħ moǏliwoƑđ indywidualizacji procesu ksztaųcenia, a wiħc dostoso-
wywania treƑci, metod, czasu pracy, wymagaŷ do moǏliwoƑci intelektualnych i zdrowot-
nych studentów, co w konsekwencji ma negatywny wpųyw na studentów opóǍnionych 
w nauce (np. z powodu sųabego poziomu ksztaųcenia w szkole Ƒredniej lub w wyǏszych 
uczelniach zawodowych) oraz na studentów wybitnych, uzdolnionych, nie poƑwiħca siħ 
im oddzielnej, naleǏnej uwagi.

W zakresie moǏliwoƑci stosowania Ƒrodków dydaktycznych nastħpujČ duǏe zmiany 
wywoųane postħpami w dziedzinie rozwoju mediów elektronicznych. Daje siħ zaobser-
wowađ przecenianie tzw. prezentacji medialnych, Ƒrodek przekazu, noƑnik informacji 
staje siħ waǏniejszy niǏ przenoszone treƑci. Dziħki mediom ųatwiej przybliǏađ studentom 
obiekty fi zyczne, Ǎródųa historyczne, okazy przyrodnicze niedostħpne im poznawczo na 
co dzieŷ.

Zmiany w zakresie kontroli i oceny efektów ksztaųcenia sČ równieǏ wyraǍnie dostrze-
galne. Przede wszystkim nacisk kųadziony jest na kontrolħ w formie testów, sprawdzia-
nów, egzaminów pisemnych, gųównie testowych, które co prawda ujednolicajČ zakres 
wymagaŷ, czas, miejsce, kryteria i normy ocen, ale pozbawiajČ elementu dialogu dy-
daktycznego, osobistego kontaktu, klimatu intelektualnego i emocjonalnego tworzone-
go przez nauczycieli akademickich i studentów. Relatywnie rzadziej stosowane sČ egza-
miny ustne, mniejsze znaczenie przykųada siħ do kontroli w toku obserwacji studentów, 
konsultacji, rozmowy nieformalnej czy pytaŷ zadawanych przez studentów, czyli w toku 
dialogu dydaktycznego ze studentami.
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Wymienione wyǏej zmienne skųadniki wspóųczesnej dydaktyki akademickiej wyda-
jČ siħ Ƒwiadczyđ o tym, Ǐe proces ksztaųcenia akademickiego nie ma staųych punktów 
oparcia, trwaųych ukųadów odniesienia, co moǏe odbierađ podmiotom ksztaųcenia aka-
demickiego, przede wszystkim nauczycielom akademickim, poczucie sensu dziaųania 
i pewnoƑci dziaųania. Jednak istniejČ równieǏ staųe skųadniki dydaktyki akademickiej, 
historycznie, kulturowo, aksjologicznie ugruntowane, które nie ulegajČ wahniħciom 
koniunkturalnym, czasowym, ideologicznym, lecz stanowiČ mocne punkty oparcia dla 
realizacji ksztaųcenia akademickiego.

Sta�e sk�adniki dydaktyki akademickiej

Staųymi skųadnikami dydaktyki akademickiej sČ (powinny byđ) wartoƑci, które decydujČ 
(mogČ decydowađ) o tym, jakie cele, treƑci, metody, formy, Ƒrodki, sposoby kontrolo-
wania i oceniania naleǏy realizowađ i stosowađ bez wzglħdu na zewnħtrzne i wewnħtrz-
ne uwarunkowania dziaųalnoƑci dydaktycznej uczelni akademickich. WartoƑci istotne 
dla ksztaųcenia akademickiego moǏna podzieliđ na trzy grupy:
a) wartoƑci naukowe, zwiČzane z uprawianiem nauki w uczelniach akademickich i rzu-

tujČce na proces ksztaųcenia w tych uczelniach,
b) wartoƑci dydaktyczno-wychowawcze, zwiČzane przede wszystkim ze sferČ interak-

cji, kontaktów nauczycieli akademickich ze studentami, z intencjonalnym oddziaųy-
waniem nauczycieli akademickich na studentów, majČcym charakter ksztaųtujČcy 
i wspomagajČcy,

c) wartoƑci obywatelskie, niezbħdne do respektowania w zwiČzku z tym, Ǐe uczelnie 
akademickie stanowiČ czħƑđ instytucji spoųecznych oraz Ǐe przygotowujČ studentów 
do przyszųych, waǏnych ról spoųecznych.
JeƑli chodzi o wartoƑci naukowe (bħdČce wartoƑciami akademickimi), to na pierw-

szym miejscu znajduje siħ prawda jako naczelna wartoƑđ poznania i jako cecha treƑci 
naukowo-dydaktycznych oraz horyzont poznania w toku studiów. IstotnČ wartoƑciČ jest 
racjonalnoƑđ dajČca sensownoƑđ i skutecznoƑđ poszukiwaniom naukowym i dziaųalno-
Ƒci ksztaųcČcej. KolejnČ wartoƑciČ jest krytycyzm, postawa krytyczna (a nie krytykan-
cka) nakazujČca ostroǏnoƑđ w uogólnianiu wyników, przyjmowaniu idei naukowych, zaƑ 
w dydaktyce akademickiej skųaniajČca do przyjmowania wiedzy dobrze uzasadnionej 
na aktualnym etapie poznania. Z powyǏszymi wartoƑciami wiČǏe siħ rzetelnoƑđ badaw-
cza dajČca uczonym podstawy do uzyskiwania wiedzy prawdziwej, zaƑ studentom przy-
gotowujČcym prace licencjackie i prace magisterskie dajČca podstawy do tworzenia 
uǏytecznych poznawczo przyczynków naukowych.

OdnoƑnie do wartoƑci dydaktyczno-wychowawczych godne wymienienia sČ: pod-
miotowoƑđ nauczycieli akademickich i studentów (przeƑwiadczenie o moǏliwoƑci 
sprawstwa w procesie ksztaųcenia), partnerstwo nauczycieli akademickich i studentów 
dajČce podstawħ do dziaųaŷ wspólnych, partnerstwo nauczycieli akademickich, part-
nerstwo studentów, dialog jako sposób porozumiewania siħ podmiotów dydaktycznych 
wzajemnie siħ szanujČcych i zmierzajČcych do wspólnego celu, ǏyczliwoƑđ przejawiana 
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przede wszystkim przez nauczycieli akademickich w stosunku do studentów i stwarza-
jČca podstawy do dialogu, pomoc nauczycieli akademickich niesiona studentom, za-
ufanie studentów do nauczycieli akademickich. Wymieniane wartoƑci stajČ siħ cennČ 
podstawČ ukųadania relacji miħdzy podmiotami procesu dydaktycznego, istotne sČ tu 
teǏ wartoƑci osobowoƑciowe nauczycieli akademickich, do których naleǏČ: odpowie-
dzialnoƑđ za wyniki pracy dydaktycznej, rozwój i osiČgniħcia studentów, autorytet na-
uczyciela akademickiego bħdČcy wzorem dla studentów, takt pedagogiczny – warunek 
owocnego dialogu, zaufania, partnerstwa, twórczoƑđ (innowacyjnoƑđ) nauczycieli aka-
demickich przejawiajČca siħ zarówno w dziedzinie naukowej, jak i dydaktycznej.

WartoƑciami obywatelskimi, które majČ podstawowe znaczenie spoųeczne i które 
powinny byđ respektowane w uczelniach akademickich, zarówno w zakresie przygo-
towywania studentów do przyszųych ról zawodowo-spoųecznych, jak i organizowania 
Ǐycia akademickiego, sČ: dobro wspólne, dobro spoųeczne, dobro narodowe, ale i do-
bro indywidualne nie kolidujČce z dobrem spoųecznym, tolerancja w stosunku do osób 
o odmiennych poglČdach politycznych, spoųecznych, wyznaniowych, osób odmiennych 
etnicznie, obyczajowo, osób z niepeųnosprawnoƑciČ, demokracja jako naczelna war-
toƑđ europejska, zaangaǏowanie spoųeczne zwiČzane z odpowiedzialnoƑciČ spoųecznČ, 
uczciwoƑđ zarówno w stosunkach interpersonalnych, jak i w dziaųalnoƑci zawodowej 
i spoųecznej.

Zatem, jak wynika z powyǏszego wykazu, nie brak w dydaktyce akademickiej moc-
nych, staųych skųadników.

Podsumowanie

PodsumowujČc analizħ zmiennych i staųych skųadników dydaktyki akademickiej, naleǏy 
zwróciđ uwagħ na to, Ǐe:
a) jakoƑđ ksztaųcenia akademickiego w dųuǏszym wymiarze czasowym wyznaczajČ sta-

ųe skųadniki dydaktyki akademickiej, jakkolwiek rzucajČ siħ w oczy przede wszyst-
kim zmienne skųadniki, to powinny one jednak byđ wprowadzane na mocnym 
gruncie wartoƑci naukowych (akademickich), dydaktyczno-wychowawczych oraz 
obywatelskich;

b) respektowanie, wykorzystywanie, eksponowanie, wdraǏanie wartoƑci jako staųych 
skųadników dydaktyki akademickiej jest w rħku poszczególnych nauczycieli akade-
mickich, od nich wiħc przede wszystkim zaleǏČ efekty jakoƑciowe ksztaųcenia aka-
demickiego, sųuǏČcego zarówno indywidualnym studentom, jak i spoųeczeŷstwu, 
zatem w debatach i decyzjach wspierajČcych odnoszČcych siħ do sfery ksztaųcenia 
akademickiego na pierwszym miejscu powinni byđ stawiani wųaƑnie nauczyciele 
akademiccy.
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Projektowanie, czyli o po�ytkach p�yn�cych 
z planowania (nie tylko) w nauce

Lektura listy wyzwaŷ stojČcych przed PolskČ moǏe przytųoczyđ swoim ciħǏarem. Wy-
mieniđ moǏna dla przykųadu tylko najwaǏniejsze, czyli utrzymanie tzw. criƟ cal naƟ o-
nal infrastructure, a wiħc infrastruktury w dziedzinie edukacji, energetyki, komunikacji 
oraz kultury – jako niezbħdnych zarówno dla narodowego przetrwania, jak i rozwoju 
spoųeczno-gospodarczego. Zmniejszenie strategicznego dla przyszųoƑci Polski dystansu 
w sferze technologii i nauki, bez wČtpienia dzielČcego nas od wysoko rozwiniħtych 
paŷstw Ƒwiata, wymaga nie tylko profesjonalnego paŷstwa i skutecznej wųadzy, ale 
w takim samym stopniu zaradnych obywateli-projektodawców. O tym, Ǐe jest to palČcy 
problem, dowodzi najlepiej niski stopieŷ absorpcji przez nasz kraj funduszy unijnych, 
wynoszČcy w roku 2009 niewiele ponad 11% przyznanej puli Ƒrodków wspólnotowych1. 
Nie inaczej jest z efektywnoƑciČ paŷstwa. Prowadzony w ramach programu „Sprawne 
paŷstwo” monitoring pokazuje, Ǐe w latach 2005–2009 projektowanie legislacyjne zna-
lazųo niewielkie, bo zaledwie w 1/3 odbicie w faktycznej dziaųalnoƑci rzČdu2.

Obserwacja samych tylko zmian w prawodawstwie pokazuje przy tym dowodnie, Ǐe 
w caųym okresie polskiej transformacji ustrojowej dziaųania na rzecz lepszych rozwiČzaŷ 
prawnych/instytucjonalnych sprowadzaųy siħ w zasadzie do eliminowania wadliwych 
uregulowaŷ, nie natomiast do zmiany mechanizmów, których te uregulowania byųy 
rezultatem. NiepokojČcym zjawiskiem jest przy tym niezdolnoƑđ paŷstwa do projek-
towania dųugookresowych strategii rozwojowych, a nade wszystko ich skutecznej re-
alizacji. Przeprowadzone badanie3 pokazuje, Ǐe tylko 37% obowiČzujČcych na koniec 
stycznia 2008 r. strategii rzČdowych zakųadaųo prowadzenie monitoringu z ich realizacji. 
Sytuacja ulegųa wprawdzie poprawie po wejƑciu Polski do Unii Europejskiej, ale nawet 
teraz monitorowanie wielu „strategii unijnych” nie jest prowadzone ani w sposób sko-

1 Absorpcja w tym przypadku rozumiana jest jako procent zakontraktowanych Ƒrodków w ramach 
perspektywy 2007–2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Docu-
ments/zestawienie19072009.pdf.

2 R. Zubek, M. Matczak, A. Cieleŷ, T. Zalasiŷski, Barometr legislacyjny, www.ey.com/PL/pl/Industries/
Government---Public-Sector/Raport-Barometr-legislacyjny-3.

3 J. Wilkin et al., Badanie dotyczČce stworzenia systemu wskaǍników dla oceny realizacji zasady „good 
governance” w Polsce. Raport koŷcowy, Warszawa, lipiec 2008, s. 140.
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ordynowany, ani rzetelny (m.in. nie sČ publikowane bieǏČce wskaǍniki realizacji strategii 
lub ich lista jest niepeųna). Tymczasem, i trudno nie zgodziđ siħ z konkluzjČ autorów 
przywoųanego raportu, niezdolnoƑđ paŷstwa do projektowania, formuųowania i reali-
zacji dųugookresowej wizji rozwojowej moǏe prowadziđ do obniǏenia konkurencyjnoƑci 
polskiej gospodarki.

Gųħbsza refl eksja nad przedstawionym paradoksem prowadzi do wniosku, Ǐe sČ lu-
dzie, którzy w dziaųaniu uznajČ tylko Ǐniwo – nawoǏenie, orka i siew najwidoczniej sČ 
wedųug nich niepotrzebne. Tymczasem nie da siħ jednak ukryđ, Ǐe w kaǏdej dziedzinie 
dziaųalnoƑci myƑli ludzkiej, zwųaszcza tam, gdzie siħ coƑ tworzy, trzeba mieđ chođ trochħ 
wyobraǍni. AktywnoƑđ wymaga jej o wiele wiħcej, niǏ siħ ludziom zdaje, gdyǏ oznacza 
ona nie tylko sztukħ dziaųania, ale i wųaƑnie projektowania. Warto sobie bowiem uzmy-
sųowiđ, Ǐe jeǏeli Wschód zbudowaų fundamenty swojej kultury na bezwzglħdnym pod-
porzČdkowaniu czųowieka sile wyǏszej, nadprzyrodzonej, to na Zachodzie przeciwnie, 
czųowiek pozostawiony byų inwencji wųasnej, pozwalajČcej na szerokČ twórczoƑđ samo-
rodnČ, wyniku przekonania o zdolnoƑci ludzi do poprawiania warunków swojego bytu 
przy pomocy rozumu. Ta bowiem cywilizacja, która nie zadaje pytaŷ, która wyrzuca 
poza swój obrħb caųy – wyraǏajČcy siħ pytaniami – Ƒwiat niepokoju, krytycyzmu, poszu-
kiwaŷ, a wreszcie projektowania, jest cywilizacjČ sparaliǏowanČ, nieruchomČ, stojČcČ 
w miejscu.

Trudno zatem w polskich realiach nie odwoųađ siħ do doƑwiadczeŷ innych paŷstw 
Europy, które wyraǍnie dowodzČ, Ǐe o sukcesie planowania decyduje w pierwszej ko-
lejnoƑci staranne planowanie oraz równie dokųadne programowanie legislacji. W prak-
tyce brytyjskiej, tak samo zresztČ jak wħgierskiej, motywacjČ sprawnego zarzČdzania 
jest bowiem powiČzanie programowania z kalendarzem prac parlamentu. WųaƑciwe 
planowanie zwiħksza w tym wypadku szansħ terminowego zrealizowania resortowych 
zamierzeŷ. Formuųa duŷska przewiduje natomiast sprzħǏenie programowania legisla-
cyjnego z rocznym cyklem budǏetowym. PorzČdne projektowanie zamierzeŷ legisla-
cyjnych gwarantuje bowiem mocnČ pozycjħ resortów w negocjacjach budǏetowych 
z Ministerstwem Finansów. W praktyce niemieckiej oraz estoŷskiej program legislacyj-
ny zawiera tymczasem kilka-, kilkanaƑcie najwaǏniejszych projektów politycznych rzČ-
du, ogųaszanych publicznie przez szefa rzČdu. Ich terminowa realizacja uwiarygodnia 
nastħpnie caųy gabinet.

Nie wymaga zatem wielkiej spostrzegawczoƑci odkrycie, Ǐe w polskim modelu 
ustrojowym wyliczonych tutaj elementów brak. Niska skutecznoƑđ w dziaųaniu nie po-
ciČga Ǐadnych konsekwencji, ani parlamentarnych, ani fi nansowych, ani politycznych. 
StČd nie zaskakuje, Ǐe machinie rzČdowej brakuje motywacji do systematycznego pla-
nowania i dokųadnego programowania legislacji4, warunku sine qua non sprawnego 
zarzČdzania, Ǐe wreszcie wcale pokaǍna suma Ƒrodków fi nansowych Unii Europejskiej 
w ųČcznej kwocie 67,3 mld euro5, która zostaųa alokowana dla naszego kraju w kolejnych 
latach perspektywy fi nansowej 2007–2013, nie jest w formie realizacji najrozmaitszych 
projektów nadal w stopniu zadowalajČcym wykorzystywana.

4 M. Boni, R. Zubek, Jak zaplanowađ zmiany w prawie, www.rp.pl/artykul/340497.html?print=tak.
5 Zob.: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx.
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Operacjonizacja pojÆcia projektu

Defi nicja sųownikowa operacjonizmu nie pozostawia Ǐadnych wČtpliwoƑci, Ǐe jest to 
ten kierunek w fi lozofi i i metodologii nauk, wedųug którego terminy i pojħcia naukowe 
majČ sens empiryczny jedynie wtedy, gdy moǏna je zdefi niowađ przez podanie opisu 
operacji okreƑlajČcych ich zastosowanie. Rozumieđ zatem operacjonizacjħ naleǏy jako 
procedurħ, która sprowadza siħ do wyjaƑnienia sensu danego terminu albo wyraǏenia 
tegoǏ za pomocČ wskazania operacji prowadzČcych do jego utworzenia. Lub, mówiČc 
inaczej, do opisu operacji pomiaru wzglħdnie metody rozstrzygania, okreƑlajČcych ich 
zastosowanie za poƑrednictwem albo wskazania czynnoƑci bČdǍ metod pomiaru, albo 
za pomocČ wskazania desygnatów.

JeǏeli tak przedstawiony pomiar cech (wųaƑciwoƑci) legų u podstaw praktykowania 
operacjonizacji w jej pierwotnej wersji, to odczytywany wspóųczeƑnie sens operacjoni-
zmu moǏna sprowadziđ do formuųy, wedle której terminy i wyraǏenia majČ znaczenie 
empiryczne o tyle, o ile znana jest metoda rozstrzygania o dowolnym przedmiocie, czy 
jest on desygnatem okreƑlonego terminu, wzglħdnie dowodzenia za pomocČ obserwa-
cji, czy dane wyraǏenie jest prawdziwe. Tak przyjħta metodologia pozwala ujČđ zdefi nio-
wanie projektu w nastħpujČce etapy:
• opracowanie defi nicji operacyjnej projektu za poƑrednictwem wskazania metod 

i formuų pomiaru okreƑlonych cech,
• empiryczne potwierdzenie istnienia wyróǏnionych cech/wųasnoƑci/wųaƑciwoƑci 

charakterystycznych dla desygnatów, naleǏČcych do zakresu przedmiotowego pro-
jektu,

• zweryfi kowanie lub sfalsyfi kowanie twierdzeŷ bČdǍ hipotez w procesie ich 
sprawdzania,

• potwierdzenie lub odrzucenie danych wyjƑciowych, i tym samym, ostatecznie okre-
Ƒlenie stopnia ich ƑcisųoƑci i rzetelnoƑci6.
UƑciƑlenie samej tylko metodologii operacjonizacji pomniejsza zatem bezsprzecznie 

ryzyko przeoczenia bųħdów, które mogČ siħ pojawiđ w trakcie procesu projektowania. 
Dziħki bowiem wųaƑciwemu sprecyzowaniu (zdefi niowaniu) istoty projektu uzyskuje siħ 
nie tylko poǏČdany poziom jego funkcjonalnoƑci, ale i w ramach procedury operacjo-
nizacji, lepsze zaplanowanie prac projektowych. Nie zwalnia to jednak z poczynienia 
tutaj uwagi porzČdkujČcej, Ǐe zdefi niowanie projektu zawiera w sobie i róǏny stopieŷ 
ƑcisųoƑci, i róǏne aspekty wdroǏenia.

PrzyjČđ bowiem za punkt wyjƑcia rozumienie defi niowania projektu jako nie tylko 
objaƑnienie jego istoty i celu, ale równieǏ oznaczenie treƑci tematu projektu i zakresu 
przedsiħwziħcia, to uznađ, Ǐe jest to czynnoƑđ polegajČca przede wszystkim na ustaleniu 
znaczenia (sensu) problemu projektowego. W tym dukcie interpretacyjnym pozostaje 
i Jason Charvat, i Dennis Lock. JeǏeli jednak ten pierwszy przy defi niowaniu projektu 
kųadzie nacisk zaledwie na przeglČd zakresu zamierzenia projektowego, ocenħ stanu 
faktycznego oraz studium jego wykonalnoƑci7, to drugi ujmuje defi niowanie projektu 

6 A. Stabryųa, ZarzČdzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa 2006, s. 54–55.
7 J. Charvat, Project Management Methodologies, Hoboken N.J. 2003, s. 5.
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dalece szerzej. ZnaleǍđ u niego bowiem moǏna i przygotowanie specyfi ki kontraktu/
zlecenia klienta, i okreƑlenie zakresu projektu z wykorzystaniem listy kontrolnej, i przy-
gotowanie przez wykonawcħ wstħpnej specyfi kacji projektu, i opracowanie specyfi kacji 
szczegóųowej, i wreszcie sporzČdzenie studium wykonalnoƑci8.

Propozycja Adama Stabryųy zdaje siħ ųČczyđ wymienione cechy w sposób przejrzy-
sty. Pod pojħciem defi niowania projektu rozumie czynnoƑđ zųoǏonČ z trzech etapów:
• interpretacjħ tematu projektu pojmowanego jako okreƑlenie Ƒcisųego sensu defi nio-

wania projektu,
• zdefi niowanie zakresu przedmiotowego (rzeczowego) projektu,
• okreƑlenie zakresu funkcjonalnego projektu9.

Pierwszy etap wymaga wpierw okreƑlenia celu projektu, wyjaƑnienia pomysųu 
i problemu projektowego, a wreszcie przywoųania i objaƑnienia sųów kluczowych, które 
sČ niezbħdne do wųaƑciwego zrozumienia przedmiotowej problematyki. W dalszej ko-
lejnoƑci istotne jest omówienie stosowanej terminologii, przy zwróceniu zarazem uwa-
gi na podobieŷstwa i róǏnice miħdzy poszczególnymi koncepcjami metodologicznymi. 
Na etap drugi skųada siħ z jednej strony klasyfi kacja badanego systemu, tj. wyróǏnienie 
okreƑlonych kategorii systematyzujČcych, z drugiej jednakǏe wskazanie desygnatów, 
które odpowiadajČ okreƑlonym kategoriom. Z trzecim etapem wiČǏe siħ natomiast nie-
odųČcznie wskazanie specyfi cznych zadaŷ projektowych, jakie zostanČ podjħte w zwiČz-
ku z wyróǏnionymi obiektami badawczymi. Konieczna jest tutaj uwaga, Ǐe wspomniane 
zadania wiČǏČ obiekty badawcze z okreƑlonymi funkcjami. StČd zadaniami projektowy-
mi sČ najrozmaitsze przedsiħwziħcia inwestycyjne lub organizacyjne, gdy tymczasem do 
przykųadowych funkcji moǏna zaliczyđ identyfi kacjħ stanu faktycznego, analizħ przyczy-
nowČ, badania historyczno-porównawcze (komparatystykħ), ocenħ efektywnoƑci czy 
projektowanie procedur koordynacyjnych10.

Projekt i jego elementy sk�adowe

PowyǏszy przeglČd metodologiczny jest podstawČ do zajħcia siħ teraz wųaƑciwym po-
jħciem projektu, jego typologiČ, a wreszcie cechami specyfi cznymi, odróǏniajČcymi to 
pojħcie od innych. Baciŷski Ǎródųosųów proiectus oddaje treƑđ defi nicyjnČ jako czegoƑ, 
co jest wysuniħte do przodu. Termin ten moǏna zatem z powodzeniem wyųoǏyđ, nie 
pretendujČc jednakǏe w tym miejscu do wyczerpania tego zagadnienia, jako przedsta-
wienie opisu rozwiČzania okreƑlonego problemu, które ma dopiero zostađ wykonane. 
PoniewaǏ wykonanie w projekcie nie jest obojħtne, dlatego zwraca siħ uwagħ na te 
wymiary (cechy), które odróǏniajČ projekt od, przykųadowo, codziennego dziaųania nie-
podlegajČcego okreƑlonym mechanizmom planistycznym bČdǍ koordynacyjnym.

8 D. Lock, Podstawy zarzČdzania projektami, tųum. G. Buczkiewicz, Warszawa 2009, s. 25–41.
9 A. Stabryųa, ZarzČdzanie projektami…, s. 53–54.
10 Ibidem.



Projektowanie, czyli o po�ytkach p�yn�cych z planowania (nie tylko) w nauce

497

Wyszczególnione 
cechy

Projekt Codzienne dziaųanie

czas Metodyczne dziaųanie czasowe ze ƑciƑle 
zdefi niowanym poczČtkiem i koŷcem

Dziaųanie permanentne bez okre-
Ƒlonej daty zakoŷczenia

cel Wprowadzenie zmiany za pomocČ 
osiČgniħcia okreƑlonego unikalnego 
rezultatu projektu 

Generowanie identycznych rezul-
tatów lub rezultatów okreƑlonego 
rodzaju, rezultaty standardowe

proces Jednorazowy, wykorzystuje Ƒrodki 
czasowo

CiČgle trwajČcy, wykorzystuje Ƒrod-
ki w sposób ciČgųy

natura Unikalna, czasowa oraz przejƑciowa Kontynuowana i powtarzalna

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: P. Baguley, Project Management, London 2008, s. 10.

Aczkolwiek w literaturze przedmiotu panuje zgodnoƑđ poglČdów w kwesƟ i rozu-
mienia pojħcia projektu, to przecieǏ nie do przeoczenia pozostajČ w podawanych defi -
nicjach róǏnice terminologiczne. Odwoųađ siħ tu moǏna, przykųadowo, do kilku z nich, 
aby lepiej uwypukliđ dzielČce je elementy defi nicyjne. I tak, u Roberta K. Wysockiego 
i Ruddiego McGariego projekt oznacza

[…] sekwencjħ niepowtarzalnych, zųoǏonych i zwiČzanych ze sobČ zadaŷ, majČcych wspólny 
cel, przeznaczonych do wykonania w okreƑlonym czasie, bez przekraczania ustalonego termi-
nu, zgodnie z zaųoǏonymi wymaganiami11.

W podobnym duchu twierdzi takǏe J. Davidson Frame, który konstruuje pojħcie 
projektu za pomocČ nastħpujČcych wyróǏników: zorientowania na cel, koordynacji 
w podejmowaniu powiČzanych ze sobČ dziaųaŷ, wskazania poczČtku i koŷca projek-
towanego przedsiħwziħcia oraz jego wyjČtkowoƑci12. Nie inaczej widzi projekt Harold 
Kerzner, dodajČc jedynie do wymienionych wyznaczników projektu wymagane zasoby 
oraz koszty i poziom wykonania13.

Przykųady z piƑmiennictwa anglosaskiego warto uzupeųniđ interpretacjČ pojħcia 
projektu z niemieckiej literatury fachowej. NajprostszČ defi nicjħ przedstawiajČ Gerold 
Patzak i Günter RaƩ ay, wedųug których projektami sČ kompleksowe przedsiħwziħcia 
ograniczone czasowo14. U Hansa D. Litkego inkryminowany termin wyznaczajČ takie 
oto wyróǏniki: pojedyncze przedsiħwziħcia o ustalonym poczČtku i koŷcu, nowatorskie 
i peųne ryzyka, kompleksowe, tzn. obejmujČce albo wiele(u) podmiotów/uczestników 
z róǏnych dziedzin, albo tworzČce nowČ strukturħ organizacyjnČ, a wreszcie, w trakcie 

11 R. K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarzČdzanie projektami, Gliwice 2005, s. 47.
12 J. Davidson Frame, ZarzČdzanie projektami w organizacjach, tųum. P. DČbrowski, Warszawa 2001, 

s. 2. ZbliǏone do niego podejƑcie prezentuje P. Baguley, wskazujČc, Ǐe jest to sekwencja powiČzanych 
ze sobČ dziaųaŷ, przeprowadzanych w okreƑlonym przedziale czasowym, ƑciƑle podporzČdkowanych 
unikatowemu, jasno zdefi niowanemu celowi. P. Baguley, Project Management, London 2008, s. 12.

13 H. Kerzner, Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 
Hoboken N.J. 2009, s. 3 i nast.

14 G. Patzak, G. RaƩ ay, Projektmanagement. Leiƞ aden zum Management von Projekten, Projektport-
folios und projektorienƟ erten Unternehmen, Wien 2009, s. 20.
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trwania projektu, podlegajČce zmieniajČcym siħ potrzebom organizacyjnym, jak rów-
nieǏ posiadajČce wielkie znaczenie dla samego przedsiħwziħcia wzglħdnie paŷstwa 
i z tego powodu silnie uwarunkowane ramami czasowymi15. LakonicznČ, ale logicznie 
spójnČ defi nicjħ projektu podaje Manfred Burghardt16. Nie byųaby ona, byđ moǏe, aǏ tak 
godna uwagi, gdyby nie fakt, Ǐe jest ona jedynie przeformuųowaniem defi nicji okreƑlo-
nej przez Deutsche Industrie Norm (DIN). To pozwala ostatecznie przedstawiđ, w formie 
tabelarycznej, zestawienie cech projektu wedųug niemieckiej normy przemysųowej oraz 
innych cech, wspólnych dla podanych powyǏej defi nicji.

Cechy projektu wedųug DIN 69 901 Inne cechy
• zachodzenie wyjČtkowych warunków/okolicznoƑci
• jasno okreƑlony(e) cel(e)
• czasowo ograniczone ramy, tzn. okreƑlony poczČtek 

i koniec
• wystħpowanie ograniczeŷ m.in. natury fi nansowej 

i kadrowej
• odróǏnienie w stosunku do innych przedsiħwziħđ
• istnienie specyfi cznej organizacji projektowej

• kompleksowoƑđ
• interdyscyplinarnoƑđ
• praca zespoųowa
• róǏnorodnoƑđ rozwiČzaŷ
• szczególne znaczenie
• ryzyko
• nowatorstwo
• unikatowoƑđ

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: niemieckiej normy przemysųowej DIN 69 901, www.ibim.
de/projekt/1-2.htm.

Polscy autorzy, których przeglČd stanowisk uznađ trzeba tutaj równieǏ za niezbħdny, 
nie ograniczajČ swoich defi nicji do cech juǏ wyliczonych. Emil Bukųaha zwraca uwagħ 
w swojej propozycji analizowanego terminu na wnoszenie za poƑrednictwem projektu 
wartoƑci dodanej17. PrzyjmujČc zaƑ, Ǐe projekt jest zaplanowanym i zorganizowanym 
dziaųaniem, podczas którego stan zastany (poczČtkowy) zmienia siħ w stan oczekiwany, 
zgodnie z wyznaczonym celem, Adrian Guranowski podkreƑla, iǏ stan oczekiwany to 
inaczej rezultat projektu, najczħƑciej okreƑlony mierzalnym wskaǍnikiem18. System mo-
nitorowania i ewaluacji projektu jest waǏnym elementem rozumienia defi nicji projektu 
dla Bartosza Gruczy19. Natomiast Marek Pawlak wskazuje, Ǐe projekty mogČ byđ reali-
zowane takǏe przez róǏne podmioty na zasadach partnerstwa, dodađ trzeba, publiczno-
-prywatnego lub przez osoby(ħ) fi zyczne(Č)20.

Przedstawione defi nicje ųČczy eksponowanie w nich elementu unikatowoƑci (nie-
powtarzalnoƑci, wyjČtkowoƑci) i traktowanie zarazem projektu jako zadania indy-
widualnego (jednorazowego). Tymczasem nie sposób odmówiđ racji argumentacji 

15 H.-D. Litke, Projektmanagement. Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, München 2007, s. 19.
16 M. Burghardt, Projektmanagement, Berlin–München 2008, s. 22.
17 E. Bukųaha, Inicjowanie, defi niowanie i planowanie projektu, [w:] ZarzČdzanie projektami wspóųfi -

nansowanymi z funduszy publicznych, red. M. Szwabe, Kraków 2007, s. 16.
18 A. Guranowski, Planowanie i przygotowanie projektu, [w:] M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, 

J. Hoųub-Iwan, ZarzČdzanie fi nansami projektu europejskiego, Warszawa 2009, s. 58.
19 B. Grucza, Podstawowe pojħcia i zasady zarzČdzania projektami europejskimi, [w:] ZarzČdzanie pro-

jektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, Warszawa 2007, s. 13.
20 M. Pawlak, ZarzČdzanie projektami, Warszawa 2006, s. 17.
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Adama Stabryųy, Ǐe w rzeczywistoƑci znakomita wiħkszoƑđ projektów ma charakter ty-
powy i powtarzalny, nawet jeƑli posiadajČ one cechy, które mogČ (i najczħƑciej zresztČ) 
nadajČ projektom okreƑlonČ specyfi kħ i znamiona oryginalnoƑci. Dla kaǏdego bowiem 
rodzaju przedsiħwziħcia, niezaleǏnie od jego rozmiaru, konieczne jest przygotowanie 
zarówno koncepcji modelowej, jak i wstħpnego oraz szczegóųowego projektu. Modele 
rozumiane jako wzorcowe projekty modelowe (przykųady dobrych praktyk), eksperty-
zy, scenariusze, prognozy, strategie, plany gospodarcze, projekty techniczne bČdǍ bu-
dowlane – sČ to przecieǏ wszystko przykųady projektów, w których mogČ wystħpowađ 
w takim samym stopniu rozwiČzania wyjČtkowe i spektakularne, jak i stereotypowe21.

Tymczasem Phil Baguley, co pokazuje poniǏsze zestawienie, zwraca uwagħ na masħ 
krytycznČ cech projektu, które wystħpujČc ųČcznie, odróǏniajČ ogóų dziaųaŷ zwiČzanych 
z projektem od innych aktywnoƑci. Wyliczenie autora, aczkolwiek nie moǏe aspirowađ 
do kompletnego, pozostaje jednak swoistym narzħdziem umoǏliwiajČcym identyfi kacjħ 
albo (jeszcze) dziaųania codziennego, albo (juǏ) projektu.

Cechy projektu WyjaƑnienie
zmiana KaǏdy projekt oznacza podejmowanie interwencji w tym sensie, Ǐe w obsza-

rze oddziaųywania ma miejsce modyfi kacja istniejČcej sytuacji negatywnej na 
pozytywny a zaplanowany wczeƑniej efekt. Wobec tego kaǏdorazowo projekt 
wprowadza zmianħ.

unikalnoƑđ Projekty, nawet jeƑli sČ realizowane za pomocČ standardowych dziaųaŷ przy 
zaųoǏeniu analogicznych kosztów, to udziaų osób oraz perspektywa czasowa 
Ƒwiadczy o odmiennoƑci kaǏdego z nich.

ograniczenie 
czasowe

CechČ kaǏdego projektu jest osadzenie go w ramach czasowych (tj. rozpoczħ-
cie i jego zakoŷczenie). Oznacza to równieǏ, Ǐe cykl Ǐycia projektu jest limi-
towany czasowo (niepowtarzalnoƑđ cyklu). Wraz z osiČgniħciem okreƑlonych 
rezultatów projekt koŷczy wųasne dziaųanie.

cele, rezultaty Pozytywny oczekiwany stan w wyniku interwencji projektu. W ramach pro-
jektu moǏna wyróǏniđ równieǏ cele czČstkowe, które uwarunkowane sČ od 
wykonania okreƑlonych dziaųaŷ i jednoczenie warunkujČ osiČgniħcie celu 
projektu.

wykorzystuje 
zasoby

Projekt wymaga zasobów co najmniej w trzech wymiarach fi nansowym, rze-
czowym i ludzkim (o czym poniǏej).

ryzyko KaǏdy projekt zakųada wprowadzenie zmian, co pociČga automatycznie za 
sobČ ryzyko. Ryzyko w kaǏdym projekcie juǏ na etapie projektowania powin-
no zostađ zidentyfi kowane w kontekƑcie cyklu Ǐycia projektu.

zaangaǏowanie 
zasobów ludzkich

Projekty sČ zorientowane na czųowieka w tym sensie, Ǐe ich powodzenie 
zaleǏne jest od umiejħtnoƑci osób nim zarzČdzajČcych, poczČwszy od etapu 
koncepcyjnego po ostateczne rozliczenie projektu.

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: P. Baguley, Project Management…, s. 6–9.

21 A. Stabryųa, ZarzČdzanie projektami…, s. 30.
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Brak znamion nadzwyczajnoƑci nie wyklucza jednak potrzeby wyróǏniania danego 
projektu przez racjonalnoƑđ bČdǍ innowacyjnoƑđ. Takie podejƑcie uprawnia do dwoja-
kiego defi niowania projektu: w szerokim i wČskim znaczeniu. W pierwszym wypadku 
mowa jest o projekcie jako modelu stanowiČcym usprawnienie (modernizacjħ) okre-
Ƒlonego obiektu lub systemu. Projekt w tym znaczeniu moǏe byđ wiħc rozwiČzaniem 
bazowym (innowacjČ), bħdČcym wytworem o nowatorskiej formie lub konstrukcji, 
który umoǏliwia realizacjħ zamierzonego przedsiħwziħcia jako zadania inwestycyjnego, 
operacyjnego lub publicznego. W szerokim ujħciu stanowi zatem projekt kompleksowe 
przedsiħwziħcie, którego czħƑciami skųadowymi sČ:
• opracowania studialne,
• modele (projekty modelowe),
• dokumentacja rozwiČzaŷ uǏytkowych/aplikacyjnych,
• efekty rzeczowe.

O znaczeniu wČskim projektu mówi siħ natomiast wtedy, gdy przedsiħwziħcie jest 
pracČ analityczno-badawczČ, koncepcjČ budowy i funkcjonowania jakiegoƑ systemu, 
a wreszcie dokumentacjČ technicznČ, programem lub planem dziaųania. I stČd, w tym 
ujħciu projekt nie obejmuje efektów rzeczowych22.

NiedoskonaųoƑđ dotychczasowego opisu zawartoƑci pojħcia projektu zmusza do 
siħgniħcia po narzħdzia metodologicznie sprawniejsze i wymowniejsze. SČ nimi bez-
sprzecznie takie parametry projektów, jak:
• rezultat (efekt),
• produkt,
• wartoƑđ dodana,
• czas,
• koszt,
• zadania/czynnoƑci.

JeǏeli przyjČđ defi nicjħ projektu jako zaplanowanego i zorganizowanego dziaųania, 
podczas którego stan wyjƑciowy ulega zmianie zgodnie z wyznaczonym celem, to zmia-
na odczytywana jako stan poǏČdany jest inaczej rezultatem (efektem) projektu, okre-
Ƒlonym przy pomocy mierzalnego wskaǍnika. WskaǍnik ten obrazuje jednak nie tylko 
efekt(y) wykonanych zadaŷ, ale i stopieŷ ich zgodnoƑci z wymaganiami okreƑlonymi 
przez zleceniodawcħ, stanowiČc dla tego ostatniego podstawowe Ǎródųo informacji 
o zmianach, jakie nastČpiųy w wyniku wdroǏenia projektu23.

W wymiarze materialnym z parametrem rezultatu ųČczy siħ kolejny wymieniony, 
tj. produkt. Przez produkt rozumie siħ tutaj aktualny wynik przedsiħwziħcia projekto-
wego, czyli bezpoƑredni materialny efekt realizacji zwiČzanych z nim zadaŷ, mierzony 
konkretnymi wielkoƑciami fi zycznymi, wyraǏonymi wskaǍnikiem produktu. Na uwagħ 
zasųuguje przy tym to, Ǐe zgodny iloƑciowo produkt musi speųniađ równieǏ wymagania 
jakoƑciowe. Szczególne znaczenie przyjdzie jednakǏe przypisađ w tym kontekƑcie war-
toƑci dodanej, która – o ile powstaje przy realizacji projektu – stanowi dodatkowy walor 
caųego przedsiħwziħcia.

22 Ibidem, s. 31.
23 ZarzČdzanie projektem. Poradnik dla samorzČdów terytorialnych, red. P. ChareƩ e, A. Mitchell, 

S. Mazur, E. McSweeney, Kraków 2004, s. 40.
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JeǏeli rezultat, produkt i wartoƑđ dodana odnoszČ siħ do wyniku projektu, to pozo-
staųe parametry: czas, koszt i dziaųania, determinujČ proces jego realizacji. PoniewaǏ 
sČ one wspóųzaleǏne w stosunku do wymagaŷ zleceniodawcy, moǏna je tu opisađ za 
pomocČ nastħpujČcej funkcji liniowej:

D = f(T, C, M)

gdzie D oznacza wymagania stawiane realizatorowi projektu, T – czas, C – koszt, nato-
miast M – dziaųania.

PiszČc o wymaganiach, chodzi tutaj o wskazany przez zleceniodawcħ bezpoƑrednio 
cel projektu, ale nie tylko. Równie waǏne, aczkolwiek poƑrednio, jest wskazanie ze stro-
ny zleceniodawcy ograniczeŷ w zakresie czasu trwania projektu i przeznaczonych na 
jego realizacjħ zasobów fi nansowo-rzeczowych, a których przekroczenie naraǏa benefi -
cjenta na zerwanie umowy, koniecznoƑđ zwrotu otrzymanych Ƒrodków, a niekiedy takǏe 
na zapųacenie kar umownych24.

ElastycznoƑđ parametru zadaŷ/czynnoƑci, wyniku swobody decydowania przez 
wykonawcħ o ich ksztaųcie, prowadzi do stwierdzenia, Ǐe szczególne znaczenie moǏna 
przypisađ ostatecznie takim parametrom, jak:
• oczekiwane/poǏČdane efekty,
• koszt realizacji projektu,
• czas realizacji projektu25.

Tak przedstawiona elastycznoƑđ nie oznacza tutaj naturalnie dowolnoƑci. Aczkol-
wiek jednČ z istotnych cech projektu jest niepewnoƑđ oszacowania czasu jego realiza-
cji oraz kosztów, jakie muszČ zostađ poniesione, podobnie jak prac, które muszČ byđ 
w zwiČzku z projektem wykonane, to stopieŷ tej niepewnoƑci zmienia siħ: na poczČtku 
dziaųaŷ jest on stosunkowo duǏy, natomiast w koŷcowej fazie spada niemal do zera. 
StČd realizacjħ projektu moǏna sprowadziđ do prostej formuųy: dobrze (rezultaty), tanio 
(koszty) i szybko (czas).

Pytanie, czy i w jakim ewentualnie stopniu jeden lub wszystkie wymienione ele-
menty przekracza(jČ) wyznaczony w projekcie zakres, otwiera drogħ do zastanowienia 
siħ nad typologiČ projektów. Trudno bowiem nie zgodziđ siħ z twierdzeniem, Ǐe po-
niewaǏ cele projektu nie mogČ byđ autonomiczne, muszČ one uwzglħdniađ wzajemne 
ograniczenia i oddziaųywania. ZwiČzek ten oddaje kategoryzacja projektów wedųug na-
stħpujČcych kryteriów:
• zawartoƑđ projektu (np. projekty inwestycyjne, badawcze, zaųoǏycielskie),
• pozycja projektodawcy (zewnħtrzny albo wewnħtrzny zleceniodawca),
• stopieŷ powtarzalnoƑci (projekty pionierskie lub standardowe),
• udziaų jednostek organizacyjnych (wewnČtrz-, miħdzy- oraz pozajednostkowe),
• stopieŷ trudnoƑci (np. zasiħg, kompleksowoƑđ, dųugoƑđ trwania projektu, ogranicze-

nia prawne)26.

24 A. Guranowski, Planowanie i przygotowanie…, s. 60.
25 M. Burghardt, Projektmanagement…, s. 39.
26 G. Patzak, G. RaƩ ay, Projektmanagement…, s. 21–22.
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JeǏeli pominie siħ typologiħ uwzglħdniajČcČ poziom abstrakcji projektów (np. pro-
jekty teoretyczne, porównawcze, uǏytkowe, wdroǏeniowe), bČdǍ kryterium przedmio-
towe (np. projekty badawcze, techniczne, produkcyjne, systemów zarzČdzania), to kie-
rujČc siħ peųnionymi przez nie funkcjami ogólnymi, moǏna je sklasyfi kowađ jako:
• identyfi kacyjne, sųuǏČce do prezentacji stanu dowolnego obiektu, procesu lub zja-

wiska,
• diagnostyczne, których gųówne funkcje to ocena stanu faktycznego, analiza przyczy-

nowa bČdǍ badania porównawcze,
• prognostyczne, majČce charakter opinii, przewidywaŷ, takǏe róǏnego rodzaju opra-

cowania planistyczne27.
Nawet jeǏeli uzupeųni siħ powyǏszČ systematyzacjħ o kolejnČ, wedųug Ǎródųa zlecenia 

wykonawstwa, wedųug orientacji, a wreszcie wedųug nowatorstwa i wielkoƑci projektu, 
to i tak trzeba pamiħtađ, Ǐe w przypadku przedsiħwziħđ projektowych (strategicznych, 
taktycznych lub operacyjnych) zawsze pozostaje element niepewnoƑci, ryzyka. Rozpo-
czynajČc prace nad projektem, rzadko siħ bowiem dysponuje peųnymi i sprawdzonymi 
informacjami na jego temat.

Elementy planowania projektu

U polskich autorów w przywoųanej literaturze przedmiotu na temat planowania projek-
tu znaleǍđ moǏna jedynie fragmentaryczne uwagi, i to najczħƑciej jako element opisu 
zarzČdzania projektem. To niedocenianie planowania kontrastuje z podejƑciem auto-
rów niemieckich. Planowanie projektu jest bowiem dla nich tym wyodrħbnionym eta-
pem, od którego – po wstħpnym zdefi niowaniu celów przedsiħwziħcia – rozpoczyna siħ 
projekt28. Manfred Burghardt nie waha siħ nawet napisađ wrħcz, Ǐe to wųaƑnie „na tym 
etapie tworzone sČ warunki przyszųego sukcesu produktu”. I dalej, „zarówno zachowa-
nie terminu oraz kosztów, jak i efektywnoƑđ wykonania zaleǏČ w decydujČcym stopniu 
od jakoƑci planowania projektu”29.

Nie ma przesųanek, aby wČtpiđ w zasadnoƑđ tego twierdzenia. Zwųaszcza, jeƑli 
uwzglħdni siħ chociaǏby wystħpowanie róǏnicy miħdzy zaplanowanymi kosztami, sto-
sownie do podjħtych ustaleŷ projektowych a realnie wydatkowanymi. ZaleǏnoƑđ tħ ilu-
struje wykres 1.

Bųyskotliwie sformuųowany bon mot okreƑla dzisiaj wyųoǏenie planowania jako za-
stħpowanie przypadku Ƒwiadomie zaųoǏonym marginesem popeųnienia bųħdu30. Skoro 
wiħc odchylenia od planu zawsze wystħpujČ, gdyǏ przyszųoƑđ kryje w sobie wiele nie-
wiadomych, to i widzenie oraz rozumienie istoty planu musi podlegađ zmianom. Przede 
wszystkim dlatego, Ǐe plan jest instrumentem:

27 A. Stabryųa, ZarzČdzanie projektami…, s. 32.
28 Tak m.in.: H.-D. Litke, Projektmanagement…, s. 83; G. Patzak, G. RaƩ ay, Projektmanagement…, 

s. 217–218.
29 M. Burghardt, Projektmanagement…, s. 154 [tųum. autora].
30 G. Patzak, G. RaƩ ay, Projektmanagement…, s. 217.
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Wykres 1. WysokoƑđ wydatków planowanych a przebieg projektu

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: M. Burghardt, Projektmanagement…, s. 154.

Wykres 2. CyklicznoƑđ procesu planowania

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: G. Patzak, G. RaƩ ay, Projektmanagement…, s. 312.
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• wyznaczania celów,
• okreƑlania stale wystħpujČcych odstħpstw,
• ustalania optymalnych Ƒrodków do kierowania projektem.

PrzyjmujČc, Ǐe z logicznego i czasowego punktu widzenia przebieg projektu nie 
moǏe byđ (zawsze) przewidywalny, Hans-D. Litke zaproponowaų podziaų planowania na 
przygotowanie: (a) planu projektu oraz (b) planu faz projektu. W pierwszym wypadku 
mowa jest o moǏliwie dokųadnym (za)planowaniu caųoƑci projektu, w drugim natomiast 
jedynie o dokųadnym planowaniu poszczególnych faz, ale postħpujČcym (co niezwykle 
waǏne) stopniowo wraz z przebiegiem danego projektu. Wszystko dlatego, Ǐe planowa-
nie nie jest tutaj pojmowane jako jednorazowy etap na poczČtku przedsiħwziħcia, ale 
stale ponawiane zadanie w trakcie trwania caųego projektu31.

Prezentacja powyǏszych zaųoǏeŷ pozwala sformuųowađ podstawowe zadanie plano-
wania jako doprowadzenie do terminowego oraz wųaƑciwego pod wzglħdem nakųadów 
i kosztów przebiegu projektu. W takim rozumieniu moǏe to zapewniđ jedynie planowa-
nie, które zawiera/obejmuje nastħpujČce elementy:
• strukturħ,
• szacowanie nakųadów,
• sieci zaleǏnoƑci,
• plan pracy (harmonogram),
• techniki wdroǏeniowe,
• kosztorys,
• zarzČdzanie ryzykiem.

Interpretacja planowania projektu w tych kategoriach prowadzi ostatecznie do 
uznania, Ǐe celem planu projektu jest opisanie moǏliwie szczegóųowo proponowanych 
dziaųaŷ przed przystČpieniem do prac wykonawczych. I stČd, Ǐe powinno ono dotyczyđ 
przede wszystkim zakresu, zasobów, w tym równieǏ ludzkich, kosztów oraz czasu trwa-
nia projektu. Wedųug Emila Bukųahy etap ten moǏe przykųadowo obejmowađ:
• organizowanie zespoųu projektowego (okreƑlenie skųadu zespoųu oraz zdefi niowa-

nie dróg komunikacji zespoųowej),
• okreƑlenie struktury projektu (opracowanie listy czynnoƑci, stworzenie struktury 

podziaųu pracy, powiČzaŷ miħdzy czynnoƑciami oraz sieci zaleǏnoƑci),
• planowanie przebiegu projektu (okreƑlenie czasu trwania czynnoƑci oraz ƑcieǏki kry-

tycznej projektu, stworzenie harmonogramu prac oraz obliczenie rezerw czasu),
• planowanie zasobów projektu (okreƑlenie wymaganych zasobów i przydzielenie ich 

do czynnoƑci projektu),
• organizowanie wykonania projektu (pozyskanie Ƒrodków fi nansowych na re-

alizacjħ projektu, zdefi niowanie systemu kontroli postħpów oraz jakoƑci prac 
projektowych)32.
W zestawieniu zadaŷ planowania projektu uwaǏniejsza lektura pozwala wyųuskađ, 

a nastħpnie poddađ bardziej szczegóųowej analizie, zagadnienie struktury planowania. 
Przedstawia ona na ogóų listħ czynnoƑci oraz ich kolejnoƑđ w formie wykresu lub tabeli. 

31 H.-D. Litke, Projektmanagement…, s. 84–85.
32 E. Bukųaha, Inicjowanie…, s. 32–33.
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Ich ustalenie wedųug zasady dedukcyjnej: od ogóųu do szczegóųu (top down), albo in-
dukcyjnej: od fragmentów do caųoƑci (boƩ om up) warunkuje w kolejnym stadium opra-
cowanie harmonogramu (wykresu GanƩ a) prac projektu. PrzyjmujČc róǏne formy gra-
fi czne, sųuǏy on jako uniwersalne narzħdzie planowania i kontroli postħpów w trakcie 
wykonywania projektu. Skutecznie pozwala bowiem na:
• obliczenie przewidywanego caųkowitego czasu trwania projektu,
• informowanie o tym: kto, co i kiedy powinien (z)robiđ,
• kontrolħ efektywnoƑci wydatków projektu.

Wykres 3. WysokoƑđ nakųadów a przebieg procesu planowania

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: M. Burghardt, Projektmanagement…, s. 155.

Byųa juǏ tutaj o tym mowa, Ǐe kaǏdy projekt z defi nicji zawiera w sobie element nie-
pewnoƑci i ryzyka. Dzieje siħ tak dlatego, Ǐe w praktyce nie wystħpujČ projekty, których 
realizacja nie byųaby warunkowana Ǐadnymi wpųywami zewnħtrznymi lub wewnħtrzny-
mi. StČd zarzČdzanie ryzykiem w projekcie, pozwalajČc na osiČganie sukcesów niezaleǏ-
nie od wystħpowania przypadkowych utrudnieŷ, jest dziaųaniem zmierzajČcym do:
• identyfi kacji ryzyka,
• oszacowania skutków i prawdopodobieŷstwa jego zaistnienia,
• przygotowania planów neutralizacji i planów postħpowania na wypadek jego wy-

stČpienia,
• zaplanowania rezerw w zakresie budǏetu i czasu realizacji projektu.

Przy wszystkich tych uwagach nie sposób przemilczeđ jednak i tej, Ǐe problem plano-
wania w projektach polega nie tylko na tym, iǏ kaǏde dziaųanie, które jest wykonywane 
w jego ramach ma za podstawħ ograniczone zasoby, ale Ǐe to wųaƑnie ograniczenie na-
rzuca potrzebħ poszukiwania Ǎródeų fi nansowania projektu. Tylko bowiem czħƑđ projek-
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tów moǏe siħ obyđ bez wsparcia fi nansowego. Tymczasem pozyskanie takiego wsparcia 
tam, gdzie jest ono niezbħdne, jest moǏliwe, ale wųaƑnie pod warunkiem przedstawie-
nia starannie zaplanowanego projektu. I to niezaleǏnie od tego, czy mowa jest tutaj 
o Ƒrodkach sponsorów, kredytach bankowych czy wreszcie dotacjach unijnych.

PojÆcie zarz�dzania projektem

Zastanowienie budzi wstħp do analizy zarzČdzania projektem Hansa-D. Litkego: „wiħcej 
aniǏeli poųowa wszystkich projektów IT spala na panewce – z tendencjČ wzrostowČ”. 
A nastħpnie, Ǐe „tylko powaǏne nakųady dodatkowe umoǏliwiajČ realizacjħ kolejnych 
40% projektów”33. SzukajČc odpowiedzi na pytanie, gdzie leǏČ przyczyny opisanego 
stanu rzeczy, moǏna wskazađ dwie: 1) po stronie defi cytów w zakresie technicznym 
(hard facts) oraz 2) defi cytów w zakresie organizacyjnym (soŌ  facts). To, Ǐe wųaƑnie 
te drugie niedostatki majČ wiħkszy wpųyw na kiepskČ kondycjħ projektów, poƑwiad-
czajČ najdobitniej dane szacunkowe. JeǏeli (niewųaƑciwe) wykonanie projektów wa-
runkuje powody organizacyjne w 80%, to niedostatki techniczne sČ tego przyczynČ 
w zaledwie 20%34.

Nie bħdzie przesadČ sformuųowanie tutaj ogólnego wniosku, Ǐe najczħƑciej napoty-
kanČ przeszkodČ w trakcie realizacji zųoǏonych projektów jest integracja wykonawców 
reprezentujČcych stan obecnej wiedzy z technologiami dnia jutrzejszego, przy zacho-
waniu form organizacyjnych z (przed)wczoraj. _wiadomoƑđ tego rodzaju wyzwaŷ po-
zwala przy rozpatrywaniu pojħcia zarzČdzania projektami widzieđ je zatem jako wyko-
nywanie funkcji zarzČdzajČcych zarówno w pracach przygotowawczych, jak i w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej danego przedsiħwziħcia, jak wreszcie podczas 
samego procesu wdroǏeniowego.

KonsekwencjČ przedstawionego rozumienia zarzČdzania projektami jest wskazanie 
czterech jego wymiarów:
• funkcjonalny (prace przygotowawcze, sterowanie projektem, kontrola realizacji, do-

kumentowanie wyników i ich przekaz),
• instytucjonalny (wybór odpowiedniego modelu organizacyjnego, wųČczenie grupy 

projektowej do struktury zarzČdzania, okreƑlenie instancji decyzyjnych),
• instrumentalny (techniki planowania i kontrolowania, oceny i decydowania),
• personalny (powoųanie kierownika projektu, organizacja wspóųpracy wykonawców 

projektu, w tym sposobów motywowania, rozwiČzywania konfl iktów)35.
Wspomniany problem integracji pozostaje ƑciƑle zwiČzany zarówno z przebiegiem 

realizacji projektu, jak i wykorzystaniem zasobów przeznaczonych do wykonania zadaŷ 
projektu oraz osiČgniħcia przyjħtych celów. Niemniej, jak zwraca na to uwagħ Harold 
Kerzner, realizacja projektów jest waǏnym czynnikiem integrujČcym funkcje wewnħtrz-
ne danej jednostki. StČd lepszemu wykorzystaniu zasobów, jakie ma ona do dyspozycji, 

33 H.-D. Litke, Projektmanagement…, s. 257 [tųum. autora].
34 Ibidem.
35 M. Pawlak, ZarzČdzanie projektami…, s. 28.
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sųuǏy zorganizowanie oprócz pionowego, takǏe poziomego zlecania wykonywania prac 
w ramach istniejČcej struktury organizacyjnej. PodejƑcie takie nie niszczy pionowej li-
niowej zaleǏnoƑci sųuǏbowej, ale wymusza komunikacjħ liniowČ miħdzy kierownikami 
liniowymi, pozwalajČc przez to lepiej wykorzystywađ zasoby danej organizacji36. RóǏnice 
miħdzy zarzČdzaniem projektami a zarzČdzaniem liniowym uzmysųawia poniǏsze zesta-
wienie tabelaryczne.

WyróǏniki zarzČdzania liniowego WyróǏniki zarzČdzania projektami
• nastawiony na zachowanie status quo
• autorytet stanowiska jest okreƑlony przez 

miejsce w strukturze zarzČdzania
• spójny zbiór zadaŷ
• odpowiedzialnoƑđ jest ograniczona do jednej 

podstawowej funkcji
• praca jest realizowana w staųych strukturach 

organizacyjnych
• zadania sČ traktowane jako „utrzymanie” sta-

nu istniejČcego
• gųównym zadaniem jest optymalizacja
• sukces jest okreƑlony przez osiČgniħcie celów 

doraǍnych

• nastawione na wprowadzanie zmian
• modele autorytetów sČ rozmyte
• stale zmieniajČcy siħ zbiór zadaŷ
• odpowiedzialnoƑđ za dziaųania obejmuje wie-

le funkcji
• dziaųanie odbywa siħ w ramach struktur, któ-

re istniejČ jedynie w czasie realizacji projektu
• interesuje siħ gųównie innowacjami
• gųównym zadaniem jest rozwiČzywanie kon-
fl iktów

• sukces jest okreƑlany przez osiČgniħcie zamie-
rzonego celu koŷcowego

• zawiera nieodųČcznČ niepewnoƑđ (ryzyko)

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: M. Pawlak, ZarzČdzanie projektami…, s. 30.

Nie sposób jednak nie dostrzec, Ǐe podobnie jak wykreƑlenie niebudzČcego wČt-
pliwoƑci podziaųu miħdzy zadaniami polegajČcymi na utrzymaniu status quo a zada-
niami innowacyjnymi jest nadzwyczaj trudne, tak samo nie moǏna ujČđ pojmowania 
zarzČdzania projektami w jednoznacznČ defi nicjħ. Dzieje siħ tak dlatego, Ǐe zarzČdzanie 
projektami nie ogranicza siħ jedynie do przedsiħwziħđ o charakterze spektakularnym, 
ale jest podejƑciem o wyraǍnie rozbudowanym spektrum zastosowaŷ. W przypadku 
duǏych i skomplikowanych projektów funkcja zarzČdzania zawiera, przykųadowo, nastħ-
pujČce klasyczne elementy skųadowe:
• zarzČdzanie fi nansowe (przygotowanie planu fi nansowego gwarantujČcego speų-

nienie oczekiwaŷ zawartych w zleceniu projektowym),
• zarzČdzanie personelem (identyfi kacja wymaganych umiejħtnoƑci, wybór wyko-

nawców, ich motywowanie i wynagradzanie),
• zarzČdzanie zaopatrzeniem i logistykČ (identyfi kacja potrzeb w odniesieniu do 

materiaųów i usųug oraz ich dostawców, a takǏe magazynowanie i przewozy 
materiaųów)37.
Realizacja kaǏdego projektu wiČǏe siħ, o czym byųa juǏ tutaj mowa, z wykorzysta-

niem okreƑlonych zasobów fi nansowo-rzeczowych, które zostaųy przeznaczone do wy-
konania zadaŷ oraz celów projektu. ZarzČdzanie projektem limitowane jest przy tym 

36 H. Kerzner, Project Management…, s. 4.
37 Ibidem, s. 31.
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przez czas, jednak nie tylko w rozumieniu linearnym, ale równieǏ progresywnym. JeǏeli 
bowiem w pierwszym wypadku liniowoƑđ czasowa w trakcie realizacji projektu jest caų-
kiem oczywista, tak przy zarzČdzaniu projektem juǏ niekoniecznie.

Wykres 4. Cykl Ǐycia projektu a cykl Ǐycia produktu

�ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: H. Kerzner, Project management…, s. 73.

Tymczasem cykl Ǐycia projektu pokazuje, Ǐe etapom/fazom projektu odpowiadajČ 
róǏne stopnie zapotrzebowania na czas, i tym samym, jego wykorzystanie. Progresja 
czasowa nie jest jednak tutaj rozumiana jako wyųČcznie krzywa rosnČca, ale – odpo-
wiadajČc fazom Ǐycia produktu – równieǏ jako krzywa malejČca. Tak samo bowiem jak 
w przypadku nasycenia rynku maleje sprzedaǏ danego produktu, tak i ostatni etap za-
rzČdzania projektem – wyraǏony funkcjČ czasu – wykazuje siħ tendencjČ spadkowČ. Jest 
truizmem przypomnienie, Ǐe doƑwiadczenie poszerza znakomicie wyobraǍniħ. Kto jej 
bowiem nie ma w dostatecznej mierze, ųudzi siħ, albo poddaje zrzČdzeniom losu. Skoro 
zatem wyobraǍnia jest ograniczona u prawie wszystkich ludzi, to projektujČc, nawet nie-
poradnie, próbuje siħ przynajmniej dotrzymađ kroku tym nielicznym geniuszom nauki 
i sztuki, którym dana byųa siųa wyobraǍni potrafi Čcej widzieđ piekųo, czyƑciec i niebo.
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Pogl�dy studentów prawa na zabójstwo 
i karÆ za zabójstwo przed i po „interwencji edukacyjnej” 

w postaci wyk�adu monograficznego

Wprowadzenie

MoǏna przypuszczađ, Ǐe wykųad akademicki nie tylko poszerza wiedzħ sųuchaczy, ale 
do pewnego stopnia wpųywa teǏ na ich poglČdy. W takim rozumieniu, z punktu widze-
nia pedagogiki i psychologii, wykųad jest swoistČ „interwencjČ edukacyjnČ” (por. niǏej). 
PoniewaǏ wszyscy zwolennicy kary Ƒmierci sČ zgodni co do tego, Ǐe powinna byđ moǏli-
woƑđ wymierzania tej kary za zabójstwo, pytanie o postulowany wymiar kary za zabój-
stwo jest poƑrednio takǏe pytaniem o stosunek do kary Ƒmierci.

Za�o�enia teoretyczne

W Polsce kara Ƒmierci nie jest wykonywana od roku 1988, a zatem juǏ od ponad 20 lat. 
Nie przewiduje tej kary obowiČzujČcy obecnie kodeks karny z 1997 r. Kary Ƒmierci nie 
wykonuje siħ teǏ w wiħkszoƑci paŷstw – wedle danych Amnesty InternaƟ onal, obecnie 
na Ƒwiecie kary Ƒmierci nie wykonuje siħ w 89 paŷstwach, wykonuje siħ jČ natomiast 
w 69 krajach1. Nie ma kary Ƒmierci w Ǐadnym kraju Unii Europejskiej, a niestosowania 
tej kary wymaga siħ od paŷstw czųonkowskich Rady Europy.

Pomimo Ǐe Katechizm KoƑcioųa katolickiego podpisany w 1992 r. przez Jana Pawųa II2, 
dopuszcza wyjČtkowo moǏliwoƑđ stosowania kary Ƒmierci („jeƑli Ƒrodki bezkrwawe nie 
wystarczajČ do obrony przed napastnikiem i do ochrony porzČdku publicznego oraz 
bezpieczeŷstwa osób”), sam Jan Paweų II jednoznacznie siħ wypowiadaų przeciwko tej 
karze. W encyklice Evangelium vitae papieǏ napisaų m.in., Ǐe nie godzi siħ nawet dla 
osiČgniħcia niewČtpliwie dobrego celu, jakim jest zapewnienie spokoju i bezpieczeŷ-
stwa porzČdnej czħƑci spoųeczeŷstwa, posųugiwađ zųym Ƒrodkiem, jakim jest pozbawie-

1 Amnesty InternaƟ onal, www.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng.
2 Katechizm KoƑcioųa katolickiego, Poznaŷ 1994, s. 514–515.
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nie Ǐycia czųowieka. W innym miejscu tej encykliki Jan Paweų II stwierdzių, Ǐe „Bóg jest 
jedynym Panem Ǐycia [i dlatego] czųowiek nie moǏe nim rozporzČdzađ (EV 39). W bo-
Ǐonarodzeniowym orħdziu Urbi et Orbi w 1998 r. Jan Paweų II zaapelowaų do paŷstw 
i narodów, aby znieƑđ karħ Ƒmierci i nie wykonywađ orzeczonych juǏ wyroków3.

Na marginesie warto dodađ, Ǐe Katechizm KoƑcioųa katolickiego uwagi o karze 
Ƒmierci zamieszcza w ustħpie dotyczČcym „Uprawnionej obrony”, traktujČc jČ na jednej 
pųaszczyǍnie z obronČ koniecznČ, jako swoisty przypadek obrony koniecznej wspólnego 
dobra, domagajČcej siħ unieszkodliwienia napastnika. ZaƑ przy obronie koniecznej uǏy-
wanie „wiħkszej siųy niǏ potrzeba” Katechizm uwaǏa, za Ƒw. Tomaszem, za niegodziwe. 
RównoczeƑnie, uprzedzajČc rozwaǏania o racjonalizacji kary (por. niǏej) tenǏe Katechizm 
wymienia jako cele kary kryminalnej zarówno naprawienie porzČdku wywoųanego przez 
przestħpstwo, co ma wartoƑđ zadoƑđuczynienia, jak i ochronħ porzČdku publicznego 
i bezpieczeŷstwa osób, a takǏe „wartoƑđ leczniczČ”: kara powinna w miarħ moǏliwoƑci 
przyczyniđ siħ do poprawy winowajcy4.

Mimo Ǐe Jan Paweų II cieszyų siħ w Polsce, jak mogųoby siħ wydawađ, duǏym auto-
rytetem, to nie wyglČda na to, by w tej kwesƟ i go posųuchano, bowiem w spoųeczeŷ-
stwie liczba zwolenników kary Ƒmierci jest bardzo duǏa. WciČǏ ponad poųowa Polaków 
opowiada siħ za tČ karČ. Stosunek do kary Ƒmierci jest stale monitorowany przez Cen-
trum Badania Opinii Spoųecznej. Wedle badaŷ tego Centrum, stosunek Polaków do 
kary Ƒmierci zmieniaų siħ w latach 1987–2007, lecz zawsze byųo to znacznie ponad 50% 
(z wyjČtkiem roku 1989, kiedy procent ten byų najniǏszy i wynosių zaledwie 52%).

Tabela 1.

Rok
Stosunek do kary Ƒmierci 19

87

19
89

19
90

19
91

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
04

20
07

Zwolennicy (%) 60 52 63 62 56 66 74 74 76 77 77 72 74 77 63
Przeciwnicy (%) 28 27 28 29 28 26 19 20 15 18 19 23 19 19 31
Trudno powiedzieđ (%) 12 21  9  9 16  8  7  6  9  5  4  5  7  4  6

�ródųo: CBOS, Raport „Poczucie zagroǏenia przestħpczoƑciČ i stosunek do kary Ƒmierci”, Komunikat 
z badaŷ, Warszawa, marzec 2004; CBOS, „Opinie o karze Ƒmierci”, Komunikat z badaŷ, Warszawa, ma-
rzec 2007.

Jak wynika z powoųanych badaŷ CBOS, za przywróceniem kary Ƒmierci czħƑciej opo-
wiadajČ siħ mħǏczyǍni niǏ kobiety. Najwiħcej zwolenników kara Ƒmierci ma wƑród osób 
w Ƒrednim wieku, raczej nisko wyksztaųconych, pracowników fi zycznych, rolników, bez-
robotnych oraz uzyskujČcych najniǏsze dochody. Z kolei przeciwnikami kary Ƒmierci sČ 
najczħƑciej ludzie mųodzi (w wieku 18–24 lat), oraz najstarsi (powyǏej 65 roku Ǐycia), 
uczniowie i studenci oraz ludzie z wyǏszym wyksztaųceniem. Wszyscy zwolennicy kary 
Ƒmierci uwaǏajČ, Ǐe powinna ona byđ wymierzana za róǏne rodzaje zabójstw, pewna 

3 Cyt. za: T. _lipko, Kara Ƒmierci z teologicznego i fi lozofi cznego punktu widzenia, Kraków 2000, s. 85.
4 Ibidem, s. 514–515.



Pogl�dy studentów prawa na zabójstwo i karÆ za zabójstwo...

511

czħƑđ z nich uwaǏa jednak, Ǐe kara ta powinna byđ wymierzana takǏe za przestħpstwa 
inne niǏ zabójstwo (za kradzieǏ, handel narkotykami, gwaųt, korupcjħ, czyny nierzČdne 
z dzieđmi). Blisko poųowa zwolenników kary Ƒmierci (46%) uwaǏa, Ǐe karħ tħ powinno 
siħ wymierzađ tylko dorosųym przestħpcom, którzy ukoŷczyli 18 lat. Dalszych 5% uwaǏa, 
Ǐe karħ Ƒmierci moǏna wymierzađ przestħpcom, którzy ukoŷczyli 17 rok Ǐycia, kolejnych 
14% uwaǏa, Ǐe moǏna jČ wymierzađ takǏe nieletnim przestħpcom, którzy ukoŷczyli 16 
rok Ǐycia, a 11% nie ma nic przeciwko temu, aby byųa wymierzana nieletnim przestħp-
com, którzy nie ukoŷczyli nawet 16 roku Ǐycia.

W nauce zwraca siħ uwagħ, Ǐe spoųeczne postawy wobec surowoƑci kar nie sČ 
czymƑ staųym i podlegajČ rozmaitym wpųywom. JeƑli spoųeczeŷstwo ma wysokie poczu-
cie zagroǏenia przestħpczoƑciČ, z reguųy domaga siħ zaostrzenia kar i surowej polityki 
karnej. JeƑli zachodzi zjawisko przeciwne – nie czuje siħ szczególnie zagroǏone przestħp-
czoƑciČ, jest gotowe zaakceptowađ bardziej liberalne, humanitarne i racjonalne podej-
Ƒcie do karania5. Zwraca siħ takǏe uwagħ, Ǐe na to, jak postrzegana jest przestħpczoƑđ, 
a w szczególnoƑci, jakie jest poczucie zagroǏenia: stosunkowo niewielki wpųyw ma real-
ne zagroǏenie przestħpczoƑciČ, a decydujČcy, jak ta przestħpczoƑđ i zagroǏenie niČ jest 
spoųeczeŷstwu przedstawiane6.

Manipulowanie postawami spoųecznymi w tym zakresie przez media i ludzi umie-
jħtnie z nich korzystajČcych jest stosunkowo proste. WychodzČc naprzeciw oczekiwa-
niom spoųecznym, a równoczeƑnie tym samym ksztaųtujČc w pewnym sensie opiniħ 
publicznČ, niektórzy prawicowi politycy i publicyƑci polscy publicznie wypowiadali siħ 
za celowoƑciČ przywrócenia kary Ƒmierci. MajČc jednak na uwadze, miħdzynarodowe 
zobowiČzania Polski w tej kwesƟ i, twierdzili, Ǐe naleǏy wznowiđ debatħ nad moǏliwoƑciČ 
jej przywrócenia w krajach Unii Europejskiej. Lech Kaczyŷski, peųniČc funkcje ministra 
sprawiedliwoƑci i prokuratora generalnego, publicznie domagaų siħ przywrócenia kary 
Ƒmierci i zapowiadaų walkħ o jej przywrócenie7. Popierali go w tym prawicowi publicy-
Ƒci, m.in. A. Hall i R. Ziemkiewicz8.

W lipcu 2004 r. Prawo i SprawiedliwoƑđ zųoǏyųo projekt zmian w kodeksie karnym, 
przewidujČcy m.in. przywrócenie kary Ƒmierci. O tych, którzy bħdČ gųosowali przeciwko 
temu projektowi, Jarosųaw Kaczyŷski mówių, Ǐe sČ sojusznikami morderców9. Z kolei 
Lech Kaczyŷski, juǏ jako prezydent, zabierajČc gųos na forum miħdzynarodowym w Dub-
linie przy okazji dyskusji o przyszųoƑci Europy, stwierdzių, Ǐe

5 G. Kaiser, Kriminologie, Ein Lehrbuch, 2 Aufl ., Heidelberg 1996, s. 1098; J. Czapska, Poczucie spoųecz-
nego zagroǏenia przestħpczoƑciČ, [w:] ZagroǏenie przestħpczoƑciČ, red. J. Bųachut, J. Czapska, J. Wi-
dacki, Warszawa–Kraków 1997, s. 21–28; J. Widacki, Wprowadzenie, [w:] Bezpieczne _wiħtokrzyskie 
dziƑ i jutro, Kielce 2000.

6 K. Sessar, Oī entliche Straf- und Sicherheitsbedurfnisse, „MonatschriŌ  fur Kriminologie und Stra-
frechtsreform” 1993, No. 76, s. 276–289; J. Widacki, Administrator strachu, „Polityka”, 18 listopada 
2000; K. Krajewski, PunitywnoƑđ spoųeczeŷstwa polskiego, [w:] Mit represyjnoƑci albo o znaczeniu 
prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, H. Kury, Kraków 2002, s. 173 i nast.; H. Kury, Postawy puni-
tywne i ich znaczenie, [w:] Mit represyjnoƑci…, s. 107 i nast.

7 „�ycie”, 28 stycznia 2001; „Rzeczpospolita”, 27–28 stycznia 2001.
8 „Dziennik Baųtycki”, 7 lutego 2002.
9 wp.pl, 15 lipca 2004.
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zakaz wykonywania kary Ƒmierci w krajach Unii Europejskiej jest niemoralny i jest on wyni-
kiem intelektualnej mody, która przeminie. […] w relacji kat–ofi ara brak kary Ƒmierci daje 
niewyobraǏalnČ przewagħ temu, kto jest katem10.

Na marginesie warto zauwaǏyđ, Ǐe do pewnego stopnia liczba osób opowiadajČ-
cych siħ za karČ Ƒmierci zmienia siħ proporcjonalnie do liczby osób, majČcych wysokie 
poczucie zagroǏenia przestħpczoƑciČ, czyli niskie poczucie bezpieczeŷstwa, co zdaje siħ 
dodatkowo byđ w proporcji do poczucia alienacji politycznej11. MoǏna wiħc sČdziđ, Ǐe na 
ksztaųt tych trzech zjawisk istotny wpųyw ma co najmniej czħƑđ tych samych lub podob-
nych czynników. Rzecz wymaga jednak odrħbnych badaŷ.

Filozofi a prawa karnego wypracowaųa przez wieki rozmaite teorie kary, róǏnie okre-
ƑlajČce jej istotħ i przypisujČce jej róǏne funkcje. U autorów staroǏytnych kara nie tyle 
miaųa wystħpowađ przeciwko juǏ popeųnionym przestħpstwom, ile dČǏyđ do zapobie-
Ǐenia im na przyszųoƑđ12. PodejƑcie do kary zmieniųo siħ dopiero pod wpųywem chrzeƑ-
cijaŷstwa. Zarówno u Ƒw. Augustyna, jak i Ƒw. Tomasza z Akwinu kara byųa narzħdziem 
pokuty, a jej celem byųo przywrócenie grzesznikowi utraconej ųaski BoǏej. Peųne, syste-
matyczne teorie kary pojawiųy siħ dopiero w czasach nowoǏytnych, gųównie za sprawČ 
Grocjusza (De iure belli ac pacis 1625). Grocjusz odróǏniaų karħ idealnČ i karħ rozumia-
nČ jako narzħdzie sprawiedliwoƑci spoųecznej. Kara idealna, bezwzglħdna, jest konse-
kwencjČ faktu popeųnienia przestħpstwa i stopnia winy przestħpcy. Jednak wymiar tej 
kary przysųuguje tylko Bogu, bo tylko on jest w stanie dokųadnie oceniđ winħ. Ale jak 
twierdzių Grocjusz, kara musi prowadziđ do celów rozumnych, czyli musi byđ nie tylko 
sųuszna, sprawiedliwa, ale takǏe uǏyteczna. Po Grocjuszu wyodrħbniųy siħ 3 zasadnicze 
teorie kary:
1) teorie bezwzglħdne, czyli odwetowe, oparte na zasadzie sųusznoƑci (sprawiedliwo-

Ƒci),
2) teorie karne wzglħdne, czyli utylitarne, oparte na zasadzie uǏytecznoƑci,
3) teorie karne mieszane, czyli uwzglħdniajČce w róǏnym stopniu pierwiastek sųuszno-

Ƒci i uǏytecznoƑci.
Klasycznym przykųadem teorii karnej bezwzglħdnej moǏe byđ teoria odwetu moral-

nego Kanta. Wedle niej, kara ma swe Ǎródųo w nakazie kategorycznym powinnoƑci bez-
wzglħdnej spoczywajČcej na paŷstwie. Nie ma Ǐadnego znaczenia, czy kara ta przyniesie 
jakČkolwiek korzyƑđ przestħpcy lub spoųeczeŷstwu. Teorie utylitarne zakųadajČ, Ǐe kara 
jest sprawiedliwa nie dlatego, Ǐe ktoƑ wedle jakichƑ kryteriów moralnych na niČ zasųu-
Ǐyų, ale dlatego, Ǐe jej wymierzenie ma przynieƑđ jakČƑ poǏČdanČ korzyƑđ. MoǏe to byđ 
korzyƑđ, jakČ odniesie paŷstwo, spoųeczeŷstwo lub sam przestħpca. Teorie mieszane 
starajČ siħ pogodziđ i poųČczyđ elementy teorii bezwzglħdnych i utylitarnych. We wspóų-
czesnej nauce prawa karnego sprawiedliwoƑciowe racjonalizacje kary, czyli uznanie, Ǐe 
celem kary jest wymierzenie „czystej sprawiedliwoƑci”, nazywa siħ zwykle podejƑciem 

10 dziennik.pl, 20 lutego 2007.
11 Zob.: J. Widacki, Polscy politycy o bezpieczeŷstwie, [w:] Mit represyjnoƑci..., s. 97; K. Korzeniowski, 

Alienacja polityczna. Analiza psychologiczna, [w:] Potoczne wyobraǏenia o demokracji. Psycholo-
giczne uwarunkowania i konsekwencje, red. J. Reykowski, Warszawa 1995.

12 E. Krzymuski, Zarys ogólnych instytucji prawa karnego, Kraków 1918, s. 6.
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klasycznym. Z kolei celowoƑciowe racjonalizacje, uznajČce, Ǐe kara ma do speųnienia 
jakiƑ cel praktyczny, nazywa siħ podejƑciem utylitarnym13. Klasyczne podejƑcie do kary, 
zakųadajČce, Ǐe jest ona sprawiedliwČ odpųatČ, ųČczy siħ zwykle z poglČdem, Ǐe za za-
bójstwo karČ adekwatnČ, sprawiedliwČ jest kara Ƒmierci. Z kolei podejƑcie utylitarne 
z reguųy ųČczy siħ z poglČdem, Ǐe kara Ƒmierci, realizujČc cel, jakim jest ochrona spoųe-
czeŷstwa przed przestħpcČ, z samej istoty wyklucza drugi z celów kary, czyli resocjali-
zacjħ przestħpcy.

Badanie pogl�dów studentów przed i po „interwencji edukacyjnej”

Istota interwencji edukacyjnej
Przeprowadzono badania studentów III i IV roku studium dziennego prawa – sųucha-
czy 30-godzinnego wykųadu monografi cznego pod tytuųem „Zabójstwo i jego sprawca”. 
Zgodnie z programem, wykųad ten zapoznawaų sųuchaczy z problematykČ przestħpstwa 
zabójstwa w ujħciu fi lozofi cznym, prawno-dogmatycznym (czħƑciowo takǏe prawno-
-porównawczym), a takǏe kryminologicznym. Szczególnie w tym ostatnim zakresie za-
poznano studentów z danymi statystycznymi dotyczČcymi przestħpstwa zabójstwa (tak 
w Polsce, jak i na Ƒwiecie) na tle danych dotyczČcych przestħpczoƑci w ogóle. Sprawcy 
zabójstw przedstawieni zostali w Ƒwietle wyników badaŷ psychologicznych, psychia-
trycznych, z uwzglħdnieniem socjologicznej analizy Ƒrodowisk i warunków, w jakich 
wzrastali i w jakich funkcjonowali. Omówiono teǏ wymiar kary za zabójstwo w Polsce 
i wybranych krajach Ƒwiata. Ponadto zapoznano sųuchaczy z aspektami wiktymologicz-
nymi przestħpstwa zabójstwa.

Zgodnie z programem studiów, sųuchacze tego wykųadu monografi cznego juǏ wczeƑ-
niej wysųuchali wykųadu z prawa karnego materialnego, odbyli przepisane programem 
đwiczenia z tego przedmiotu i zųoǏyli egzamin. Równolegle z wykųadem monografi cz-
nym nie byų prowadzony Ǐaden inny wykųad dotyczČcy problematyki przestħpstwa 
i kary. Nie miaųo równieǏ w tym czasie miejsca jakieƑ spektakularne zdarzenie, które by 
mogųo wpųynČđ na zmianħ spoųecznego stosunku do zabójcy czy kary za zabójstwo. Nie 
toczyųa siħ teǏ w mediach Ǐadna kampania dotyczČca tych kwesƟ i. Pozwala to na przy-
jħcie tezy, Ǐe gųównym czynnikiem wpųywajČcym na ewentualne zmiany poglČdów byųa 
rzeczywiƑcie „interwencja edukacyjna” w postaci wykųadu monografi cznego o tytule 
„Zabójstwo i jego sprawca”.

Celem badania byųo sprawdzenie, jakie sČ poglČdy studentów prawa na karħ Ƒmier-
ci, czy pozostajČ one w zwiČzku z zaakceptowanČ uprzednio koncepcjČ kary, czy sČ wyni-
kiem jakiejƑ gųħbszej refl eksji, czy teǏ bardziej efektem powierzchownego przyswojenia 
sobie pewnych funkcjonujČcych w Ƒrodowisku spoųecznym schematów. Na koniec ce-
lem badania byųo sprawdzenie, na ile wysųuchanie wykųadu moǏe wpųynČđ na poglČdy 
studentów, na ile zaƑ sČ one utrwalone tak dalece, Ǐe akademickie argumenty nie sČ 

13 K. Buchaųa, W. Wolter, Wykųad prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r., cz. 1: CzħƑđ 
ogólna, z. 2: Nauka o karze, Kraków 1972, s. 13 i nast.; A. Marek, Prawo karne, wyd. 5, Warszawa 
2004, s. 236–237.
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w stanie ich zmieniđ. W tym ujħciu, z punktu widzenia psychologii rozwojowej i peda-
gogiki, wykųad byų tzw. „interwencjČ edukacyjnČ”, której celem jest nauczenie lepszego 
rozumienia niektórych pojħđ i relacji w ich kontekƑcie spoųeczno-moralnym14.

ZaųoǏenia i metoda badaŷ
Badanie polegaųo na przeprowadzeniu anonimowej ankiety, identycznej na pierwszym 
i na ostatnim wykųadzie. Studenci ankiety te wypeųniali w odstħpie 4 miesiħcy. Wpraw-
dzie liczby wypeųniajČcych ankietħ na pierwszym i na ostatnim wykųadzie nieco siħ róǏ-
niųy (co byųo wynikiem niestaųej frekwencji na wykųadach), ale moǏna zaųoǏyđ, Ǐe czħƑđ 
studentów (26 osób) wypeųniajČcych ankiety na ostatnim wykųadzie, nie uczestniczyųa 
w pierwszym i nie wypeųniųa pierwszej z ankiet, ale wysųuchaųa wiħkszoƑci wykųadów. 
Natomiast prawie wszyscy wypeųniajČcy pierwszČ ankietħ, wypeųnili teǏ ankietħ drugČ. 
Wszyscy oni wielokrotnie przy okazji wykųadów rozmawiali zarówno z wykųadowcČ, jak 
i miħdzy sobČ o tematyce bħdČcej przedmiotem wykųadu. Wszyscy teǏ przygotowywali 
siħ do egzaminu z tego przedmiotu. MoǏna zatem przyjČđ, Ǐe wyniki obydwu ankiet 
odzwierciedlaųy aktualne w chwili ich wypeųniania poglČdy studentów.

ZnajČc wyniki badaŷ CBOS, moǏna byųo wstħpnie przyjČđ zaųoǏenie, Ǐe studenci, 
szczególnie studenci prawa, bħdČ mniej represyjnie (punitywnie) nastawieni niǏ ogóų 
populacji. Uprawnione teǏ byųo przypuszczenie, Ǐe ich stosunek do kary Ƒmierci uza-
sadniony bħdzie uprzednim wyborem i zaakceptowaniem jakiejƑ konkretnej koncepcji 
kary, dokonanym w czasie zajħđ akademickich z prawa karnego i dyscyplin pokrewnych. 
MoǏna teǏ byųo zaųoǏyđ, Ǐe na ich postawy wpųynie wiedza na temat fenomenu zabój-
stwa i wiħksza od przeciħtnej w spoųeczeŷstwie wiedza o zabójcy. Przedmiotem badaŷ 
byų ewentualny wpųyw zdobytej w czasie wykųadu wiedzy o fenomenie zabójstwa i za-
bójcy na poglČdy na temat kary, a w szczególnoƑci na temat kary Ƒmierci.

Materiaų
W pierwszym badaniu uczestniczyųo 127 studentów, w tym 61 mħǏczyzn i 66 kobiet. 
W badaniu drugim uczestniczyųy ųČcznie 153 osoby, w tym 73 mħǏczyzn i 80 kobiet. 
Wszyscy badani byli w wieku 21–24 lata, wszyscy byli studentami wydziaųu prawa.

Wyniki

Akceptacja teorii kary
Badani mieli moǏliwoƑđ opowiedzenia siħ, która z dwóch podstawowych racjonalizacji 
kary jest im bliǏsza: sprawiedliwoƑciowa czy utylitarna. Mogli teǏ wybrađ opcjħ „nie 
mam zdania”. W pierwszym badaniu, przeprowadzonym na pierwszym wykųadzie spo-
Ƒród 127 badanych, aǏ 106 osób (83%) opowiedziaųo siħ za racjonalizacjČ sprawied-

14 W. Krupiarz, „Znaczenie etyki zawodowej dla zarzČdzania StraǏČ MiejskČ. Badanie w latach 1999–
–2000 nad spoųeczno-moralnym rozwojem funkcjonariuszy”, niepubl. rozprawa doktorska, Kraków 
2003, s. 46; L. Kohlberg, Essays on Moral Development, Vol. 1: The Philosophy of Moral Develop-
ment, New York 1981.
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liwoƑciowČ kary. Za racjonalizacjČ utylitarnČ opowiedziaųo siħ tylko 15 osób (12%), 
a 6 osób nie miaųo w tej kwesƟ i zdania. Za racjonalizacjČ sprawiedliwoƑciowČ opowie-
dziaųy siħ przede wszystkim kobiety – 64 (97%). Za takČ racjonalizacjČ kary opowiedziaųo 
siħ o wiele mniej mħǏczyzn, bo tylko 42 (69%). Za racjonalizacjČ utylitarnČ opowiedziaųo 
siħ 14 mħǏczyzn (23%) i tylko 1 kobieta (1,5%). Szczegóųowo odpowiedzi na pytanie 
o wybór racjonalizacji kary w pierwszym badaniu ankietowym przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

Rodzaj racjonalizacji kary MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)
SprawiedliwoƑciowa 42 (69%) 64 (97%) 106 (83%)
utylitarna 14 (23%) 1 (1,5%) 15 (12%)
Brak zdania 5 (8%) 1 (1,5%) 6 (5%)
Razem 61 (100%) 66 (100%) 127 (100%)

W badaniu drugim uzyskane wyniki byųy nieco inne. Zmalaųa liczba zwolenników 
racjonalizacji sprawiedliwoƑciowej. Z ųČcznej liczby 153 badanych, byųo ich 113 (74,5%), 
z tego 65 kobiet (81%) i 48 mħǏczyzn (66%). Wzrosųa liczba zwolenników racjonalizacji 
utylitarnej. Byųo ich ųČcznie 38 osób (25%), z tego 23 mħǏczyzn (31%) i 15 kobiet (19%). 
Zmalaųa teǏ nieco liczba osób, które nie miaųy zdania. Szczegóųowo odpowiedzi na pyta-
nie o wybór racjonalizacji kary w drugim badaniu przedstawia tabela 3.

Tabela 3.

Rodzaj racjonalizacji kary MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)
SprawiedliwoƑciowa 48 (66%) 65 (81%) 113 (74%)
Utylitarna 23 (31%) 15 (19%) 38 (25%)
Brak zdania 2 (3%) 0 2 (1%)
Razem 73 (100%) 80 (100%) 153 (100%)

Jak siħ okazuje, po wysųuchaniu wykųadu wzrosųa liczba osób odwoųujČcych siħ do 
racjonalizacji utylitarnej kary, jednak i tak wiħkszoƑđ (74%) odwoųywaųa siħ do racjo-
nalizacji sprawiedliwoƑciowej. Porównanie akceptacji dla poszczególnych racjonalizacji 
kary, przed i po wysųuchaniu wykųadu pokazuje tabela 4.

Tabela 4.

Porównanie akceptacji Przed wykųadem Po wykųadzie
Racjonalizacja sprawiedliwoƑciowa 106 (83%) 113 (74%)
Racjonalizacja utylitarna 15 (12%) 38(25%)
Brak zdania 6 (5%) 2 (1%)
Razem 127 (100%) 153 (100%)
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Po wysųuchaniu wykųadu zmalaųa (o 9%) liczba zwolenników sprawiedliwoƑciowej 
racjonalizacji kary, wzrosųa (o 13%) liczba zwolenników utylitarnej racjonalizacji kary, 
zmalaųa teǏ (o 4%) liczba osób, które w tej kwesƟ i nie miaųy swojego zdania. Wzrost 
liczby zwolenników utylitarnej racjonalizacji kary byų statystycznie istotny (na poziomie 
0,05, a nawet 0,01). Zastanawia mimo wszystko stosunkowo bardzo wysoki odsetek 
zwolenników sprawiedliwoƑciowej racjonalizacji kary, tak w pierwszym, jak i drugim 
badaniu.

Stosunek do kary Ƒmierci za zabójstwo
Z uwagi na fakt, Ǐe sprawiedliwoƑciowe, klasyczne podeƑcie do kary – zakųadajČce, Ǐe 
jest ona przede wszystkim sprawiedliwČ odpųatČ za czyn – ųČczy siħ zwykle z poglČdem, 
Ǐe karČ adekwatnČ do zabójstwa jest kara Ƒmierci, moǏna siħ byųo spodziewađ, Ǐe za 
takČ karČ opowie siħ znaczny, proporcjonalny w stosunku do liczby zwolenników racjo-
nalizacji sprawiedliwoƑciowej kary, odsetek badanych. Badania pokazaųy, Ǐe tak nie jest. 
W pierwszym badaniu, na 127 badanych osób, mimo, Ǐe 106 osób (83%) opowiada-
ųo siħ za racjonalizacjČ sprawiedliwoƑciowČ, tylko 72 (57%) uwaǏaųo, Ǐe za zabójstwo 
powinna byđ moǏliwoƑđ wymierzenia kary Ƒmierci. Odsetek zwolenników kary Ƒmierci 
wyǏszy byų wƑród kobiet (62%) niǏ wƑród mħǏczyzn (52%). Mimo Ǐe wiħcej badanych 
byųo za moǏliwoƑciČ wymierzania kary Ƒmierci niǏ przeciw takiej moǏliwoƑci, odsetek ich 
i tak byų znacznie niǏszy niǏ w caųej populacji, gdzie wynosių on 63% (por. wyǏej). Szcze-
góųowe dane dotyczČce stosunku do moǏliwoƑci wymierzania kary Ƒmierci za zabójstwo 
ujħte w pierwszym badaniu prezentuje tabela 5.

Tabela 5.

Stosunek do kary Ƒmierci za zabójstwo MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)
Powinna byđ wymierzana 32 (52%) 40 (62%) 72 (57%)
Nie powinna byđ wymierzana 29 (48%) 26 (38%) 55 (43%)
Razem 61 (100%) 66 (100%) 127 (100%)

Brak konsekwencji miħdzy wyborem sposobu racjonalizacji kary a stosunkiem do 
kary Ƒmierci, Ƒwiadczyđ moǏe o tym, Ǐe albo stosunek do kary Ƒmierci nie jest u ba-
danych konsekwencjČ Ƒwiadomego wyboru koncepcji kary, albo teǏ, co moǏna podej-
rzewađ, co najmniej czħƑđ badanych, mimo Ǐe miaųa za sobČ zajħcia z prawa karnego 
i egzamin z tego przedmiotu, nie bardzo rozumiaųa znaczenie pojħđ „racjonalizacja spra-
wiedliwoƑciowa” i „racjonalizacja utylitarna” i byđ moǏe wybierali raczej racjonalizacjħ 
„sprawiedliwoƑciowČ” – z uwagi na pozytywne konotacje sųowa „sprawiedliwoƑđ”.

Po wysųuchaniu wykųadu istotnie zmienių siħ stosunek studentów do kary Ƒmierci. 
O ile w pierwszym badaniu wiħkszoƑđ z nich opowiadaųa siħ za moǏliwoƑciČ wymie-
rzenia kary Ƒmierci za zabójstwo (57%), o tyle w drugim badaniu wiħkszoƑđ byųa ka-
rze Ƒmierci przeciwna. Przeciw karze Ƒmierci w drugim badaniu opowiedziaųo siħ 52% 
badanych, za tylko 48%. RównieǏ w tym badaniu odsetek kobiet opowiadajČcych siħ 
za karČ Ƒmierci (49%) byų wyǏszy niǏ odsetek mħǏczyzn opowiadajČcych siħ za tČ karČ 
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(46,5%). Szczegóųowe dane dotyczČce stosunku do kary Ƒmierci, ujawnione w drugim 
badaniu prezentuje tabela 6.

Tabela 6.

Stosunek do kary Ƒmierci za zabójstwo MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)
Powinna byđ wymierzana 34 (46,5%) 39 (49%) 73 (48%)
Nie powinna byđ wymierzana 39 (53,5%) 41 (51%) 80 (52%)
Razem 73 (100%) 80 (100%) 153 (100%)

Jak widađ, po „interwencji edukacyjnej”, jakČ byų cykl wykųadów, wzrosųa liczba 
przeciwników kary Ƒmierci – kosztem liczby zwolenników. Szczegóųowe przedstawienie 
wyników badania pierwszego i drugiego prezentuje tabela 7.

Tabela 7.

Stosunek do kary Ƒmierci za zabójstwo Pierwsze badanie Drugie badanie RóǏnica
Powinna byđ wymierzana 72 (57%) 73 (48%) –9%
Nie powinna byđ wymierzana 55 (43%) 80 (52%) +9%
Razem 127 (100%) 153 (0%)

Wprawdzie liczba studentów przeciwnych karze Ƒmierci wzrosųa o 9%, nie byųa jed-
nak statystycznie istotna, na poziomie 0,05. Wynik ten naleǏy jednak interpretowađ 
wspólnie wynikami badaŷ dotyczČcymi stosunku do kary Ƒmierci w krajach Unii Euro-
pejskiej (por. niǏej).

Stosunek do zniesienia kary Ƒmierci w krajach Unii Europejskiej
Kara Ƒmierci zostaųa zniesiona we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a przynaleǏnoƑđ 
Polski do Unii jest w naszym spoųeczeŷstwie powszechnie akceptowana. Zapytano ba-
danych, czy ich zdaniem kara Ƒmierci sųusznie zostaųa zniesiona w krajach UE i co kraje 
Unii powinny uczyniđ: czy powinny przemyƑleđ sprawħ raz jeszcze, jak im to niedawno 
zasugerowaų przedstawiciel Polski (o czym byųa mowa wyǏej). Czy moǏe naleǏy pogo-
dziđ siħ z tym faktem i zaakceptowađ status quo? A moǏe kraje UE powinny po prostu 
przywróciđ u siebie karħ Ƒmierci? Czy moǏe przeciwnie, to dobrze, Ǐe kraje UE zniosųy 
karħ Ƒmierci? W pierwszym badaniu 46% mħǏczyzn i 33% kobiet uznaųo, Ǐe kraje Unii 
sųusznie zniosųy karħ Ƒmierci. Dalszych 8% kobiet uznaųo, Ǐe skoro karħ Ƒmierci w krajach 
Unii zniesiono, to niech tak juǏ zostanie. Takiego rozwiČzania nie wybraų Ǐaden z mħǏ-
czyzn. Stosunkowo znaczČcy procent badanych byų zdania, Ǐe zakaz kary Ƒmierci kraje 
UE powinny raz jeszcze przemyƑleđ. UwaǏaųo tak 28% mħǏczyzn i 39% kobiet. Kolej-
nych 26% mħǏczyzn i 20% kobiet uwaǏaųo, Ǐe kraje UE powinny przywróciđ karħ Ƒmierci. 
Szczegóųowe dane dotyczČce poglČdów na zakaz wymierzania kary Ƒmierci w krajach 
Unii Europejskiej przedstawia tabela 8.
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Tabela 8.

UwaǏam, Ǐe w UE: MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)
Sųusznie zniesiono karħ Ƒmierci 28 (46%) 22 (33%) 50 (39%)
Niepotrzebnie zniesiono karħ Ƒmierci, ale niech 
tak zostanie

0 5 (8%) 5 (4%)

Raz jeszcze naleǏy przemyƑleđ zakaz kary Ƒmierci 17 (28%) 26 (39%) 43 (34%)
Powinno siħ przywróciđ karħ Ƒmierci 16 (26%) 13 (20%) 29 (23%)
Razem 61 (100%) 66 (100%) 127 (100%)

PoglČdy na zakaz stosowania kary Ƒmierci w krajach Unii Europejskiej, zgodnie 
z oczekiwaniami, pozostawaųy w zgodnoƑci z poglČdami na karħ Ƒmierci jako ewentu-
alnČ karħ za zabójstwo. Przypomnieđ naleǏy, Ǐe w pierwszym badaniu za moǏliwoƑciČ 
wymierzenia kary Ƒmierci opowiedziaųo siħ 57% badanych. Identyczny procent bada-
nych uwaǏaų, Ǐe w krajach UE powinna byđ przywrócona kara Ƒmierci (23%), bČdǍ kraje 
te powinny raz jeszcze przemyƑleđ zasadnoƑđ jej zniesienia (34%). RównieǏ procent ba-
danych przeciwnych karze Ƒmierci (43%) byų identyczny z procentem badanych, uwaǏa-
jČcych, Ǐe kraje UE sųusznie zniosųy karħ Ƒmierci (39%), bČdǍ nawet, jeƑli niepotrzebnie 
karħ tħ zniesiono, to niech juǏ tak zostanie (4%).

W drugim badaniu 54% badanych uznaųo, Ǐe w krajach UE sųusznie zniesiono karħ 
Ƒmierci, a 4% badanych uwaǏaųo, Ǐe wprawdzie zrobiono to niesųusznie, ale „niech juǏ 
tak zostanie”. BČcznie daje to 58% badanych, czyli o 6% wiħcej, niǏ opowiedziaųo siħ 
przeciwko karze Ƒmierci za zabójstwo w Polsce. Za przywróceniem kary Ƒmierci w kra-
jach UE opowiedziaųo siħ tylko 7% badanych, ale dalsze 35% uwaǏa, Ǐe UE powinna 
ten problem jeszcze raz przemyƑleđ. Szczegóųowe wyniki drugiego badania prezentuje 
tabela 9.

Tabela 9.

UwaǏam, Ǐe w UE: MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)
Sųusznie zniesiono karħ Ƒmierci 39 (53,5%) 44 (55%) 83 (54%)
Niepotrzebnie zniesiono karħ Ƒmierci, ale niech 
tak zostanie

3 (4%) 3 (4%) 6 (4%)

Raz jeszcze naleǏy przemyƑleđ zakaz kary Ƒmierci 25 (34,5%) 29 (36%) 53 (35%)
Powinno siħ przywróciđ karħ Ƒmierci 6 (8%) 4 (5%) 10 (7%)
Razem 73 (100%) 80 (100%) 153 (100%)

Zestawienie wyników przedstawiajČcych zmiany poglČdów, jakie nastČpiųy po „in-
terwencji edukacyjnej”, ukazuje tabela 10.
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Tabela 10.

UwaǏam, Ǐe w UE: Przed wykųadem Po wykųadzie RóǏnica (w%)
Sųusznie zniesiono karħ Ƒmierci 50 (39%) 83 (54%) +33%
Niepotrzebnie zniesiono karħ Ƒmierci, ale niech 
tak zostanie

5 (4%) 6 (4%) 0%

Raz jeszcze naleǏy przemyƑleđ zakaz kary Ƒmierci 43 (34%) 53 (35%) +1%
Powinno siħ przywróciđ karħ Ƒmierci 29 (23%) 10 (7%) –16%
Razem 127 (100%) 153(100%)

Liczba zwolenników poglČdu, Ǐe w krajach Unii Europejskiej sųusznie zniesiono 
karħ Ƒmierci, wzrosųa w sposób statystycznie istotny (na poziomie istotnoƑci 0,01), 
w konsekwencji podobnie, równieǏ w sposób statystycznie istotny, zmalaųa liczba zwo-
lenników poglČdu, Ǐe w krajach Unii powinno siħ przywróciđ karħ Ƒmierci (na poziomie 
istotnoƑci 0,05).

Przekonanie odnoƑnie do tego, czy zabójcy mogČ zasųugiwađ na wspóųczucie
Kolejne dwa pytania, jakie zadano badanym, miaųy sprawdziđ, czy, i ewentualnie na 
ile, ich oceny zwiČzane z karČ za zabójstwo majČ zwiČzek z gųħbszČ refl eksjČ nad fe-
nomenem zabójstwa i zabójcy, na ile zaƑ sČ jedynie wynikiem nieprzemyƑlanego, po-
wierzchownego traktowania zagadnienia i poddawania siħ powszechnie panujČcym 
stereotypom.

OtóǏ wbrew oczekiwaniom, na pytanie, czy zdaniem badanego, sČ sytuacje, 
w których zabójca zasųuguje nie tylko na potħpienie, ale takǏe na wspóųczucie, zdecy-
dowana wiħkszoƑđ badanych (86%) odpowiedziaųa twierdzČco. Przekonanie to musiaųo 
byđ bardzo mocno ugruntowane juǏ wczeƑniej, wyniki bowiem kolejnych badaŷ, przed 
i po „interwencji edukacyjnej” siħ nie zmieniųy. Wyniki pierwszego badania przedstawia 
tabela 11.

Tabela 11.

Czy sČ takie sytuacje, w których zabójca zasųuguje 
na wspóųczucie 

MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)

SČ takie sytuacje 53 (87%) 56 (85%) 109 (86%)
Nie ma takich sytuacji 8 (13%) 10 (15%) 18 (14%)
Razem 61 (100%) 66 (100%) 127 (100%)

Identyczne byųy tu wyniki uzyskane w drugim badaniu. Przedstawia je tabela 12.
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Tabela 12.

Czy sČ takie sytuacje, w których zabójca zasųuguje 
na wspóųczucie 

MħǏczyǍni Kobiety Razem

SČ takie sytuacje 67 (92%) 65 (81%) 132 (86%)
Nie ma takich sytuacji 6 (8%) 15 (19%) 21 (14%)
Razem 73 (100%) 80 (100%) 153 (100%)

Jak widađ, poglČdy studentów na temat sytuacji, w których zabójca obok potħpie-
nia, zasųuguje teǏ na wspóųczucie, nie zmieniųy siħ pod wpųywem wykųadów. Procento-
wo sČ identyczne. RównoczeƑnie odnotowađ naleǏy, Ǐe procent badanych, uznajČcych 
moǏliwoƑđ wspóųczucia zabójcom jest bardzo wysoki, wynosi bowiem 86%. Jak widađ, 
stosunkowo wysoki procent opowiadajČcych siħ za moǏliwoƑciČ wymierzenia zabójcom 
kary Ƒmierci, gotowych jest równoczeƑnie im wspóųczuđ.

Przekonanie badanych co do tego, czy w pewnych okolicznoƑciach potrafi liby 
zabiđ czųowieka
Kolejne pytanie miaųo sprawdziđ, czy zdobycie wiħkszej liczby informacji na temat fe-
nomenu zabójstw i zabójców zmieni przekonanie badanych co do tego, Ǐe zabójcy nie 
stanowiČ odrħbnej kategorii ludzi i Ǐe w pewnych okolicznoƑciach dokonađ zabójstwa 
mogČ tzw. zwykli ludzie. Pytanie miaųo charakter osobisty, a odpowiedǍ na nie, jak za-
kųadano, wymagaųa dokonania gųħbokiej refl eksji. JuǏ w pierwszym badaniu, znaczČca 
wiħkszoƑđ badanych stwierdziųa, Ǐe mogČ sobie wyobraziđ takČ sytuacjħ, w której by-
liby w stanie zabiđ czųowieka. Sytuacjħ takČ byųoby sobie w stanie wyobraziđ aǏ 83% 
badanych mħǏczyzn i 65% kobiet. Szczegóųowe wyniki pierwszego badania tej kwesƟ i 
przedstawia tabela 13.

Tabela 13.

Czy potrafi sz sobie wyobraziđ takČ sytuacjħ, w której 
mógųbyƑ (mogųabyƑ) zabiđ czųowieka?

MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)

Tak 51 (83%) 43 (65%) 94 (74%)
Nie 10 (17%) 23 (35%) 33 (26%)
Razem 61 (100%) 66 (100%) 127 (100%)

ZaskakujČcy byų natomiast wynik drugiego badania. Okazaųo siħ, Ǐe po „interwencji 
edukacyjnej” liczba osób, które potrafi ųy sobie wyobraziđ sytuacjħ, w której byųyby zdol-
ne do zabicia czųowieka, zmalaųa. Wyniki drugiego badania ukazuje tabela 14.
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Tabela 14.

Czy potrafi sz sobie wyobraziđ takČ sytuacjħ, 
w której mógųbyƑ (mogųabyƑ) zabiđ czųowieka? 

MħǏczyǍni Kobiety Razem (M + K)

Tak 62 (75%) 42 (52,5%) 104 (68%)
Nie 11 (15%) 38 (47,5%) 48 (32%)
Razem 73 (100%) 80 (100%) 153 (100%)

Zestawienie wyników pierwszego i drugiego badania ukazuje tabela 15.

Tabela 15.

Czy potrafi sz sobie wyobraziđ takČ sytuacjħ, 
w którejƑ mógųbyƑ (mogųabyƑ) zabiđ 
czųowieka 

Przed wykųadem (A) Po wykųadzie (B) RóǏnica A–B

Tak 94 (74%) 104 (68%) –6%
Nie 33 (26%) 49 (32%) +16%
Razem 127 (100%) 153 (100%)

Jedna z hipotez po analizie tych badaŷ brzmi, Ǐe poznanie szczegóųów dotyczČcych 
cech osobniczych zabójców rodzi przekonanie, Ǐe sČ oni jednak kategoriČ odrħbnČ 
i badani mniej siħ z nimi identyfi kujČ.

Podsumowanie

Badania zmierzaųy do sprawdzenia, czy wykųad moǏe nie tylko zmieniđ stan wiedzy 
sųuchaczy, ale takǏe, w pewnym ograniczonym zakresie, zmieniđ ich poglČdy – czy za-
tem interwencja pedagogiczna w postaci wykųadu moǏe byđ skuteczna. Wydaje siħ, Ǐe 
wykųad moǏe zmieniđ poglČdy studentów pod pewnymi wszakǏe warunkami, ma on 
mniejszy wpųyw w szczególnoƑci na tħ czħƑđ poglČdów, która jest mocno utrwalona na 
podstawie wiedzy pozaakademickiej, wynikajČcej z silnych przekonaŷ nabytych w Ƒro-
dowisku pozaakademickim.

Fakt, Ǐe zmiana poglČdów na karħ Ƒmierci za zabójstwo w badanej grupie ulegųa 
zmianie jedynie w sposób statystycznie nieistotny (na poziomie istotnoƑci przyjħtym 
w naukach spoųecznych < lub = 0,05, a dopiero istotny na niesatysfakcjonujČcym na 
ogóų w naukach spoųecznych poziomie 0,10), nie oznacza, Ǐe poglČdy te nie ulegųy zmia-
nie, a jedynie, Ǐe nie da siħ wykluczyđ, iǏ uzyskany wynik jest przypadkowy.

NaleǏy przy tym pamiħtađ, Ǐe w sposób statystycznie istotny zmieniųy siħ w badanej 
grupie poglČdy na temat zniesienia kary Ƒmierci w krajach Unii Europejskiej. Wzrosųa 
bowiem liczba zwolenników poglČdu o sųusznoƑci zniesienia kary Ƒmierci w tych kra-
jach, zmalaųa natomiast liczba zwolenników poglČdu o celowoƑci przywrócenia tam 
kary Ƒmierci. Logicznie rzecz biorČc, poglČdy na temat kary Ƒmierci w Unii Europejskiej 
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powinny wspóųbrzmieđ z poglČdem o celowoƑci zniesienia kary Ƒmierci w Polsce. Zatem 
twierdzenie o nieprzypadkowoƑci uzyskanego wyniku (mimo braku statystycznej istot-
noƑci) uzyskuje dodatkowy argument.

Analiza poglČdów studentów przed i po wysųuchaniu wykųadu akademickiego po-
twierdza, Ǐe wykųad taki moǏe nie tylko zmieniđ stan wiedzy studentów, ale takǏe zna-
czČco wpųynČđ na ich poglČdy. Potwierdza zatem, Ǐe postulat edukacji akademickiej, 
jako zmierzajČcej nie tylko do poszerzania i pogųħbiana wiedzy, ale takǏe do ksztaųtowa-
nia postaw, jest moǏliwy do osiČgniħcia.



O MEDYCYNIE





Jan Kulig, Janusz Legutko

Chirurgia wczoraj, dzisiaj i jutro

Najtrudniejsze w Ǐyciu jest dokonanie wyboru.
George Moore

Do najtrudniejszych zadaŷ dla kaǏdego czųowieka naleǏy wybór zawodu. Jednak spo-
Ƒród róǏnych zawodów dwa majČ szczególne znaczenie: prawnika i lekarza – nie tyl-
ko ze wzglħdu na trudne studia, ale takǏe najwiħkszČ odpowiedzialnoƑđ wobec ludzi 
i paŷstwa. Nieprzypadkowo wiħc pierwszymi wydziaųami najstarszej polskiej uczelni, 
Uniwersytetu Jagielloŷskiego, byųy prawo i medycyna. Te dwie dziedziny odegraųy bo-
wiem w dziejach krakowskiej Alma Mater szczególnČ rolħ. Nic teǏ dziwnego, Ǐe lekarze 
i prawnicy szanujČ siħ wzajemnie, szczególnym zaƑ zaszczytem dla lekarza jest napisanie 
artykuųu w ksiħdze pamiČtkowej poƑwiħconej wybitnemu prawnikowi – prof. Jackowi 
Majchrowskiemu.

Medycyna naleǏy do najstarszych dziedzin wiedzy. Szczególne w niej miejsce przy-
sųuguje chirurgii. Chirurgia towarzyszy czųowiekowi od poczČtku jego dziejów i zwiČzana 
jest przede wszystkim z opatrywaniem ran i obraǏeŷ. JuǏ Hipokrates (460–370 r. p.n.e.), 
zwany ojcem medycyny, mówių: „JeƑli chcesz siħ nauczyđ chirurgii, to idǍ na wojnħ”. 
Wymagane, obok wiedzy medycznej, takǏe umiejħtnoƑci manualne zwiČzane z wyko-
nywaniem zabiegów chirurgicznych spowodowaųy, Ǐe juǏ w czasach staroǏytnych tylko 
niektórzy lekarze zajmowali siħ chirurgiČ. Z tego teǏ powodu chirurgia odsuwana byųa 
na plan dalszy, co doprowadziųo do wyodrħbnienia cechu rzemieƑlniczego cyrulików 
majČcego niewiele wspólnego z medycynČ. W Kodeksie Baltazara Behema z 1505 r. 
na liƑcie cechów rzemieƑlniczych Krakowa, cech cyrulików, balwierzy i chirurgów byų 
wymieniany na ostatnim, najmniej zaszczytnym miejscu.

Dopiero w drugiej poųowie XVIII w. chirurgia staųa siħ uniwersyteckČ dziedzinČ na-
uki. Reformator uniwersytetu krakowskiego ks. Hugo KoųųČtaj sprowadzių do Krakowa 
Rafaųa Czerwiakowskiego, który w 1779 r. zostaų profesorem chirurgii, anatomii i po-
ųoǏnictwa Szkoųy Gųównej Koronnej, jak wówczas zwano uniwersytet. O wysokiej po-
zycji pierwszego profesora chirurgii w Krakowie Ƒwiadczy takǏe fakt powierzenia mu 
wygųoszenia przemówienia powitalnego z okazji wizyty króla Stanisųawa Augusta Po-
niatowskiego w uczelni krakowskiej. Prof. Czerwiakowski byų teǏ autorem pierwszego 
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polskiego podrħcznika chirurgii i nie tylko z tego powodu przysųuguje mu tytuų „ojca 
chirurgii polskiej”.

Postħp w chirurgii przyczynių siħ do pierwszej rewolucji w tej dziedzinie dopiero 
w drugiej poųowie XIX w., gdy wprowadzono znieczulenie i antyseptykħ. Pierwsze na 
ziemiach polskich znieczulenie eterowe wprowadzių prof. Ludwik Bierkowski, w krót-
kim czasie po przyjħciu tej metody w USA. Natomiast prof. Antoni Bryk rozpropagowaų 
antyseptykħ, która byųa pierwszČ metodČ zapobiegajČcČ zakaǏeniom pooperacyjnym. 
Dziħki tym osiČgniħciom rozpoczČų siħ nowy etap w chirurgii, a znaczČcČ w nim rolħ 
odegrali chirurdzy krakowscy: Jan Mikulicz-Radecki, Ludwik Rydygier, Alfred Obaliŷski 
i Bronisųaw Kader. Ich nazwiska znane byųy w ówczesnym Ƒwiecie, a od ich czasów za-
czħto mówiđ o krakowskiej szkole chirurgicznej. Kolejni profesorowie w okresie miħdzy-
wojennym i powojennym dalej rozwijali chirurgiħ, która obecnie naleǏy do najbardziej 
znanych w Polsce i Europie.

Ten krótki wstħp historyczny jest bardzo waǏny. ParafrazujČc sųowa jednego z naj-
sųynniejszych chirurgów XIX w. prof. Theodora Billrotha z Wiednia, moǏna powiedzieđ, 
Ǐe: „Tylko czųowiek, który zna sztuki i nauki z przeszųoƑci, moǏe mieđ wpųyw na ich po-
stħp w przyszųoƑci”.

Moje dzieje jako lekarza rozpoczynajČ siħ w latach 70. XX w., gdy po skoŷczeniu 
studiów medycznych w uczelni krakowskiej postanowiųem zostađ chirurgiem. Chirur-
gia osiČgnħųa wtedy wysoki poziom i miaųem wraǏenie, Ǐe w zakresie chirurgii przewo-
du pokarmowego moǏna zdziaųađ juǏ wiele. Operowano chorych z chorobČ wrzodo-
wČ szczególnie dwunastnicy, poniewaǏ nawroty choroby po leczeniu zachowawczym 
siħgaųy 60–80% w ciČgu roku. Pamiħtam chorego, który w wieku 26 lat miaų juǏ kilka 
nawrotów aktywnego wrzodu. Z tego teǏ powodu nie mógų wyjechađ na kontrakt. 
Wykonanie u tego chorego wysoce wybiórczej wagotomii rozwiČzaųo problem. Chory 
wrócių po kilku latach, a poza granicami kraju nie miaų ani jednego nawrotu. Operacja 
ta, wprowadzona w róǏnych odmianach przez Duŷczyków (E. Amdrup i M.E. Jensen), 
Anglików (D. Johnson i A.R. Wilkinson) oraz Niemców (F. Holle i W. Hart), byųa najwiħk-
szym osiČgniħciem chirurgii, bowiem precyzyjnie wykonana, minimalizowaųa czħstoƑđ 
nawrotów przy równoczesnym braku skutków ubocznych.

Do chirurgów naleǏaųo takǏe operowanie chorych z kamicČ ǏóųciowČ, wszelkie bo-
wiem próby nieoperacyjnego leczenia tej choroby, a szczególnie jej powikųaŷ, koŷczyųy 
siħ niepowodzeniem. Chirurdzy operowali nie tylko kamicħ ǏóųciowČ oraz jej powikųa-
nia, ale takǏe chorych (to gųównie choroba kobiet) ze szkodami po wczeƑniejszych ope-
racjach. KaǏdy zabieg operacyjny byų zwiČzany z otwarciem brzucha, a rany goiųy siħ 
przez 5–7 dni. Gdy konieczna byųa rewizja dróg Ǐóųciowych z powodu najczħƑciej kamicy 
przewodowej, pobyt w szpitalu wydųuǏaų siħ nawet do 14 dni. Konieczne byųo zakųada-
nie drenu do dróg Ǐóųciowych (T-dren), który nastħpnie usuwano.

Postħp w chirurgii raka ǏoųČdka zaowocowaų opracowaniem pierwszego w Polsce 
programu leczenia tej choroby, który potem juǏ jako program rzČdowy byų realizowany 
przez wiele lat i przyczynių siħ do uzyskania wysokiej pozycji wƑród chirurgów zajmujČ-
cych siħ tym nowotworem nie tylko w Europie, ale takǏe na caųym Ƒwiecie. Udaųo siħ 
wtedy poprawiđ wykrywalnoƑđ wczesnego raka ǏoųČdka, poniewaǏ tylko wczesny rak 
ǏoųČdka moǏe byđ skutecznie leczony chirurgicznie. Pamiħtam chorych z wczesnym ra-
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kiem ǏoųČdka, którzy nie mogli uwierzyđ, Ǐe sČ wyleczeni, ale takǏe szczególnie chorych 
z zaawansowanym rakiem, którzy niestety umierali, chociaǏ próbowano róǏnych me-
tod, nie tylko chirurgicznych, ale takǏe chemioterapii czy immunoterapii.

W latach 80. XX w. coraz czħƑciej pojawiali siħ chorzy z rakiem jelita grubego, 
a takǏe trzustki, poniewaǏ w tym ostatnim przypadku Kraków staų siħ jednym z gųów-
nych oƑrodków w Polsce, w którym leczono ten nowotwór. W profi lu Kliniki na pierw-
szym miejscu byųa choroba wrzodowa ǏoųČdka i dwunastnicy. W tych burzliwych 
czasach okresowo rosųa liczba powikųaŷ tej choroby, wywoųana sytuacjami stresowy-
mi, ale wielokrotnie operowano takǏe chorych z niepowikųanČ postaciČ tej choroby. 
Jednak najwiħkszym problemem byųy powikųania. Pamiħtam, Ǐe szczególnie trudne 
byųy krwawienia z wrzodu ǏoųČdka i dwunastnicy, które operowali najstarsi lekarze na 
„ostrym dyǏurze”, a ƑmiertelnoƑđ przekraczaųa 20%. Osobnym problemem byųo ostre 
zapalenie trzustki w przebiegu kamicy Ǐóųciowej lub z powodu naduǏywania alkoholu. 
Niestety, wielokrotnie koŷczyųo siħ to tragicznie dla chorego, poniewaǏ byųa to nieno-
wotworowa choroba jamy brzusznej o najwyǏszej ƑmiertelnoƑci. U chorych z nowo-
tworami przewodu pokarmowego nie obserwowano znaczČcego postħpu. U chorych 
z rakiem ǏoųČdka realizowano program rzČdowy, który objČų gųówne oƑrodki caųego 
kraju, a poprawa dotyczyųa jedynie ujednolicenia zasad postħpowania z chorymi z tym 
nowotworem. Byųo to bardzo waǏne, poniewaǏ chorzy w duǏej czħƑci Polski byli po-
dobnie diagnozowani i leczeni, a rak ǏoųČdka naleǏaų do nowotworów zųoƑliwych nie 
tylko o duǏej czħstoƑci, ale przede wszystkim o wysokiej ƑmiertelnoƑci. W tych latach 
nastČpių takǏe postħp chemioterapii i radioterapii nowotworów, chociaǏ stosowane 
leki byųy bardzo toksyczne i nie wydųuǏaųy Ǐycia chorych. Z tych teǏ czasów pochodzi 
opinia o ciħǏkich skutkach ubocznych chemioterapii, po której wyųysienie naleǏy do 
najlǏejszych.

W latach 90. XX w. nastČpių radykalny przeųom w leczeniu choroby wrzodowej Ǐo-
ųČdka i dwunastnicy. Dotychczas uwaǏano, Ǐe przyczynČ choroby jest nadmierna pro-
dukcja kwasu solnego i enzymu pepsyny (czynniki agresji), które uszkadzajČ bųonħ Ƒlu-
zowČ ǏoųČdka i dwunastnicy, powodujČc owrzodzenia, natomiast mniejsze znaczenie 
przypisywano czynnikom obrony, które poznano w niewielkim stopniu. Stwierdzono, Ǐe 
przyczynČ tej choroby jest zapalenie w wyniku zakaǏenia bakteriami Helicobacter pylo-
ri, a eradykacja (usuniħcie) tych bakterii minimalizuje czħstoƑđ nawrotów. CzħstoƑđ na-
wrotów wrzodu ǏoųČdka lub dwunastnicy po leczeniu przeciwwrzodowym poųČczonym 
z eradykacjČ wspomnianych bakterii zmniejszyųa siħ do 2–3%, czyli do poziomu rzadko 
osiČganego po leczeniu operacyjnym. Obecnie chory z wykrytym wrzodem dwunastni-
cy trafi a do gastrologa (rzadziej), bČdǍ lekarza rodzinnego (czħƑciej), którzy wczeƑniej 
lub póǍniej uzyskujČ eradykacjħ bakterii i tym samym minimalizujČ czħstoƑđ nawrotów 
choroby wrzodowej ǏoųČdka i dwunastnicy. U chorych z wrzodem ǏoųČdka obowiČzu-
je jednak weryfi kacja, czy wrzód nie wystħpuje w obrħbie raka, co niestety czħsto siħ 
zdarza. Pamiħtam pielħgniarkħ, prezentowanČ na jednej z konferencji w Katowicach, 
której intensywne leczenie przeciwwrzodowe przy nieprecyzyjnej diagnostyce zaowo-
cowaųo zaawansowanym rakiem ǏoųČdka. W tych teǏ czasach coraz wiħksza liczba, nie 
tylko moich pacjentów, zaczħųa „uciekađ od noǏa”, zmuszeni wiħc zostaliƑmy do zmiany 
postħpowania.
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PrzestaliƑmy operowađ chorych z niepowikųanČ chorobČ wrzodowČ ǏoųČdka i dwu-
nastnicy, ale teǏ nastČpiųa zmiana w postħpowaniu z powikųaniem choroby wrzodowej, 
jakČ byųo krwawienie z wrzodu. Dziħki postħpowi w endoskopii przewodu pokarmowe-
go zaczħto nie tylko ustalađ miejsce krwawienia, ale takǏe je zatrzymywađ, bez koniecz-
noƑci leczenia operacyjnego. Pierwszy lekarz dyǏurny na „ostrym dyǏurze” mógų spađ 
spokojnie, poniewaǏ tylko nie wiħcej niǏ 10% chorych wymagaųo leczenia operacyjne-
go, a nieliczni z nich na „ostrym dyǏurze”.

Niestety, nadal nie obserwowano postħpu w leczeniu nowotworów przewodu 
pokarmowego, chociaǏ juǏ wtedy staųo siħ wiadome, Ǐe chirurgia osiČgnħųa najwyǏ-
szy poziom swoich moǏliwoƑci. Problem polegaų na tym, Ǐe wykrywalnoƑđ nowotwo-
rów we wczesnych stadiach zaawansowania nie wzrastaųa, mimo znacznego postħpu 
w diagnostyce (wprowadzanie nowych metod i doskonalenie juǏ stosowanych). U cho-
rych z rakiem rozsianym chirurg mógų usunČđ tylko te tkanki nowotworowe, które byųy 
w zasiħgu jego wzroku. Z tego teǏ powodu konieczne staųo siħ wsparcie dziaųaŷ chirurga 
przez radioterapiħ i chemioterapiħ, czyli leczenie skojarzone. W USA, w przypadku raka 
ǏoųČdka J.S. MacDonald i jego zespóų wykazaų, Ǐe radioterapia stanowiČca uzupeųnie-
nie leczenia chirurgicznego poprawia przeǏycie u chorych z rakiem ǏoųČdka. NiezaleǏnie 
jednak od moǏliwoƑci leczenia operacyjnego, podstawowym problemem wykrywalno-
Ƒci nowotworów przewodu pokarmowego staųo siħ zbyt póǍne wykrywanie nowotwo-
rów zųoƑliwych.

Z kolei u chorych z ostrym zapaleniem trzustki istotnym postħpem byųo wprowa-
dzenie endoskopowego odbarczania dróg Ǐóųciowych przez wykonanie endoskopowe-
go naciħcia, czyli papillotomii brodawki Abrahama Vatera, na powierzchni której Ǐóųđ 
uchodzi do dwunastnicy. Zabieg ten, niewymagajČcy otwarcia brzucha, uųatwiaų odpųyw 
Ǐóųci, ale tylko u chorych z Ǐóųciopochodnym zapaleniem trzustki. Natomiast u chorych 
z powikųaniami ostrego zapalenia trzustki wielokrotne otwarcia jamy brzusznej, któ-
rČ zamykano na zamek bųyskawiczny, umoǏliwiųy skuteczne leczenie chorych, których 
wczeƑniej nie moǏna byųo uratowađ.

Nie moǏna tu pominČđ znaczČcej roli ultrasonografi i, która w latach 70. XX w. sųuǏyųa 
tylko do wykrywania kamicy dróg Ǐóųciowych, natomiast w latach 80., a zwųaszcza w la-
tach 90. staųa siħ juǏ podstawowČ metodČ diagnostycznČ wielu chorób jamy brzusznej, 
w tym raka trzustki i jego powikųaŷ. Obecnie stanowi ona potħǏny orħǏ w rħku chirurga, 
nie tylko przed, ale takǏe w czasie operacji, a jako metoda operacyjna umoǏliwia nawet 
wykonanie drenaǏu zbiornika pųynu lub ropnia bez koniecznoƑci wykonywania operacji. 
Nowoczesna ultrasonografi a umoǏliwia takǏe leczenie przerzutów raka do wČtroby bez 
koniecznoƑci otwierania brzucha (termoablacja przezskórna).

Jednak najwiħkszym osiČgniħciem lat 90. XX w. staųo siħ wprowadzenie laparosko-
pii, otwierajČcej erħ chirurgii minimalnie inwazyjnej. Wprawdzie juǏ wczeƑniej chirurgia 
endoskopowa zasųuǏyųa sobie na miano chirurgii minimalnie inwazyjnej, ale byųa ona 
dostħpna tylko dla odpowiednio wyszkolonej grupy chirurgów oraz gastroenterologów. 
Szeroka dostħpnoƑđ laparoskopii spowodowaųa, Ǐe w wybranych jednostkach chorobo-
wych jest ona podstawowČ metodČ postħpowania chirurgicznego.

Pamiħtam chore (jak wspomniano, kamica Ǐóųciowa zdecydowanie czħƑciej wystħ-
puje u kobiet niǏ u mħǏczyzn), dla których problemem byųo leǏenie w szpitalu Ƒrednio 
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5 do 7 dni po operacji, bez moǏliwoƑci skorzystania z wųasnej ųazienki, bolesna rana po-
operacyjna, nie zawsze gojČca siħ prawidųowo, a przede wszystkim wydųuǏone leczenie, 
gdy Ƒródoperacyjnie konieczna byųa rewizja dróg Ǐóųciowych i zaųoǏenie tzw. drenu Han-
sa Kehra. Natomiast po wyciħciu pħcherzyka Ǐóųciowego chora juǏ w drugim dniu moǏe 
odbyđ kČpiel w ųazience w swoim domu. WczeƑniejsze endoskopowe usuniħcie kamieni 
z dróg Ǐóųciowych rozwiČzuje takǏe problem Ƒródoperacyjnej rewizji dróg Ǐóųciowych.

Z laparoskopiČ wiČǏe siħ takǏe rewolucyjna zmiana w postħpowaniu chirurgicznym 
w czasie operacji. WczeƑniej chirurg kierowaų wzrok na swoje rħce, a w trakcie lapa-
roskopii manewruje rħkami wpatrzony w monitor. Nic teǏ dziwnego, Ǐe laparoskopii 
szybciej nauczyli siħ lekarze mųodzi, korzystajČcy z doƑwiadczenia nabytego w obsųudze 
komputerów. Niestety, sprawnoƑđ ta nie równowaǏy doƑwiadczenia nabytego w chirur-
gii otwartej, a w przypadku konwersji laparoskopii (czyli zamiany) na zabieg otwarty, 
niezbħdna jest pomoc starszych kolegów.

Rewolucja w chirurgii postħpuje nadal. Sama minimalnie inwazyjna laparoskopia 
i chirurgia endoskopowa juǏ nie wystarczajČ. PojawiajČ siħ metody hybrydowe, czyli po-
ųČczenie laparoskopii z endoskopiČ. Takim przykųadem jest obecnie endoskopowe usu-
niħcie wczesnego raka ǏoųČdka, a nastħpnie laparoskopowe usuniħcie wħzųów chųon-
nych, gdy obecne sČ przerzuty. Pozostaje wtedy choremu caųy ǏoųČdek.

Olbrzymim przeųomem w dziedzinach zabiegowych staųo siħ nowe podejƑcie do 
jednego z istotnych problemów chirurgicznych, jakim jest zwalczanie bólu przed- i po-
operacyjnego. O ile zabieg operacyjny czħsto sam likwiduje przyczynħ bólu przedope-
racyjnego, o tyle ból pooperacyjny chirurg po czħƑci sam wywoųuje swojČ dziaųalnoƑciČ. 
ToteǏ zwalczanie bólu pooperacyjnego byųo problemem od czasów staroǏytnych. Na 
przeųomie XX i XXI w. nastČpių w tej dziedzinie istotny postħp. Zwalczaniem bólu za-
jħli siħ anestezjolodzy. Obecnie nie ma usprawiedliwienia dla utrzymywania siħ bólu 
u pacjenta, chociaǏ niejednokrotnie dopiero zwalczenie choroby podstawowej likwidu-
je caųkowicie ból.

W XXI w. postħp chirurgii zaowocowaų rozwojem robotyki i chirurgii przez otwo-
ry naturalne. Dotychczas chirurg operowaų, wykorzystujČc swoje 10 palców. Niestety, 
matka natura nie przewidziaųa, aby jej wybraŷcy zajmujČcy siħ chirurgiČ byli wyposaǏe-
ni lepiej od pozostaųych czųonków rodzaju ludzkiego. Nowoczesna chirurgia rozwiČzaųa 
ten problem. Zostaų stworzony robot, którego liczba palców w praktyce jest nieogra-
niczona. Co wiħcej, na ich koŷcach moǏna umieƑciđ endoskop, gųowicħ USG, a zatem 
sprowadziđ chirurgiħ do mikroskopijnych rozmiarów, których nie tylko rħka, ale i oko 
chirurga bez odpowiedniego uzbrojenia nie jest w stanie osiČgnČđ. Roboty umieszczone 
w róǏnych salach operacyjnych (nawet na róǏnych kontynentach) umoǏliwiajČ wyko-
nywanie operacji przez specjalistów nie opuszczajČcych wųasnego szpitala. Za przykųad 
moǏe sųuǏyđ wykonanie operacji przez chirurgów francuskich w Kanadzie.

Jest stosunkowo wiele rzadkich chorób, które wymagajČ leczenia chirurgicznego, 
jednak specjaliƑci sČ rozsiani w róǏnych krajach. Dziħki telemedycynie chirurg moǏe kie-
rowađ operacjČ wykonywanČ w innym szpitalu, nawet w innym kraju, nie opuszczajČc 
swojego szpitala. Pamiħtam operacje wykonywane w Klinice w Krakowie, a konsulto-
wane Ƒródoperacyjnie przez chirurga przebywajČcego w tym czasie w Wiedniu. Koszt 
poųČczeŷ nie przekroczyų 400 zųotych, czyli znacznie mniej niǏ jego koszty przyjazdu 
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i pobytu w Krakowie. Jeszcze taŷsze jest korzystanie z Internetu, a jedynym problemem 
jest odpowiednie wyposaǏenie techniczne. We wspomnianym przypadku mniej byųo 
problemów z wyposaǏeniem technicznym w Krakowie niǏ w Wiedniu.

Dalszy postħp chirurgii zmierza takǏe do maksymalizacji chirurgii minimalnie inwa-
zyjnej. JuǏ nie tylko minimalna rana (miejsca wkųucia trokarów niezbħdnych do manipu-
lacji wewnČtrzbrzusznych), ale takǏe operacje bez otwierania brzucha stajČ siħ obecnie 
przedmiotem zainteresowania chirurgów. W konsekwencji nie ma na brzuchu Ǐadnej 
blizny. CaųČ operacjħ wykonuje siħ przez ǏoųČdek, pochwħ, odbytnicħ, a nawet pħcherz 
moczowy. Gdy chory ma liczne blizny powųok brzucha (skutek dotychczasowych ope-
racji), to tego typu operacja jest w peųni uzasadniona, ale jeƑli sČ to tylko wzglħdy este-
tyczne (Ǐadnych blizn na brzuchu), to jeszcze za wczeƑnie na tego typu operacje.

Generalnie zakres dziaųaŷ chirurgii obecnie ulega istotnym zmianom, bowiem od 
operacji inwazyjnych przechodzi siħ do operacji minimalnie inwazyjnych, do których 
muszČ byđ jasno sprecyzowane wskazania. Problem polega na tym, Ǐe pomijajČc róǏne 
kwesƟ e organizacyjne, diagnostyka nadal nie jest wystarczajČca. Pamiħtam pacjenta, 
u którego rozpoznano nieoperacyjnego raka trzustki i z tym rozpoznaniem chory wħ-
drowaų od szpitala do szpitala. Wiadomo, Ǐe chory z nieoperacyjnym rakiem trzustki Ǐyų 
do niedawna nie dųuǏej niǏ trzy miesiČce, a ten chory Ǐyų ponad rok. ZdecydowaliƑmy siħ 
na operacjħ. Stwierdzono torbiel wrodzonČ imitujČcČ nowotwór zųoƑliwy. Chory zostaų 
radykalnie wyleczony. Z tych teǏ powodów, ostatecznym atutem chirurga pozostaje na-
dal zwiadowcze otwarcie jamy brzusznej, chociaǏ niewČtpliwie wykonuje siħ je obecnie 
rzadziej niǏ w latach poprzednich.

Postħp cywilizacyjny zaowocowaų takǏe zmianami w chirurgii, które wynikajČ ze 
zmian epidemiologicznych róǏnych chorób. Zmniejszeniu czħstoƑci zachorowaŷ na 
chorobħ wrzodowČ ǏoųČdka i dwunastnicy spowodowane poprawČ higieny (mniej-
sza czħstoƑđ zakaǏeŷ Helicobacter pylori) towarzyszy zwiħkszenie czħstoƑci zachoro-
waŷ na chorobħ refl uksowČ (niewydolnoƑđ dolnego zwieracza przeųyku), której trwa-
ųe wyleczenie zapewnia tylko chirurg (w ostatnim czasie stosowane sČ róǏne metody 
endoskopowe).

Innym przykųadem postħpu cywilizacyjnego jest takǏe wzrost otyųoƑci (Polska takǏe 
dostČpiųa wČtpliwego zaszczytu przynaleǏnoƑci do krajów, w których roƑnie liczba ludzi 
otyųych). Operacje bariatryczne majČ pomagađ w leczeniu otyųoƑci. Zmniejszenie ob-
jħtoƑci ǏoųČdka ma ograniczyđ iloƑđ przyswajanego pokarmu. BiorČc pod uwagħ liczbħ 
chorych otyųych w Polsce, chirurdzy majČ zapewniony byt na wiele lat.

Najwiħkszy przeųom nastČpių w leczeniu nowotworów zųoƑliwych. WiČǏe siħ on prze-
de wszystkim ze zmianČ w myƑleniu. Wprowadzone na przeųomie XX i XXI w. leczenie 
skojarzone nowotworów obejmuje obecnie nie tylko leczenie chirurgiczne i radiote-
rapiħ, ale takǏe chemioterapiħ i hormonoterapiħ. Coraz wiħksza liczba nowotworów 
zųoƑliwych jest obecnie zaliczana do chorób przewlekųych, a to oznacza caųkiem inne 
podejƑcie do chorób nowotworowych. Obecnie rozpoznanie nowotworu zųoƑliwego 
(z wyjČtkiem kraŷcowych jego stadiów) stanowi podstawħ do leczenia, a nie wyroko-
wania rychųej Ƒmierci. OczywiƑcie proza Ǐycia nie jest tak optymistyczna, ale po pierw-
sze, nadal szwankuje diagnostyka, poniewaǏ wiħkszoƑđ wykrytych raków to nowotwory 
zaawansowane, których leczenie nie jest skuteczne. Badania genetyczne dopiero wy-
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kraczajČ poza zakres prac naukowych. To samo dotyczy prac z zakresu biologii moleku-
larnej oraz chemioterapii celowanej. Leki stosowane szczególnie w chemioterapii celo-
wanej sČ bardzo drogie i nie zawsze uzasadniajČ ich stosowanie w codziennej praktyce 
klinicznej. Dodatkowo obarczone sČ licznymi skutkami ubocznymi zawħǏajČcymi zakres 
ich stosowania.

KaǏdy czųowiek jest inny, dlatego, gdy zachoruje, nie moǏna wobec niego stosowađ 
jednego schematu leczenia. Opracowane standardy postħpowania muszČ byđ indywi-
dualnie dostosowane do kaǏdego chorego. Jednak potrzebne jest zaangaǏowanie spe-
cjalistów z róǏnych dziedzin. Aby uniknČđ wħdrowania chorego do specjalistów róǏnych 
dziedzin, tworzy siħ zespoųy lekarzy, którzy wspólnie naradzajČ siħ nad kaǏdym cho-
rym – sČ to tzw. zespoųy wielodyscyplinarne. Chory zgųasza siħ na jednČ wizytħ, a jej 
wynikiem jest ustalony indywidualny sposób leczenia realizowany w jednym oƑrodku, 
a czħsto tylko przez lekarza rodzinnego.

W przyszųoƑci sytuacja ulegnie zmianie. Poznanie genomu czųowieka, czyli jego indy-
widualnego zapisu genetycznego pozwoli na okreƑlenie predyspozycji pacjenta do pew-
nych chorób oraz reakcji na najczħƑciej stosowane leki. KaǏdy czųowiek bħdzie posiadaų 
kartħ z zapisem genetycznym, w której zostanie podane, na jakie choroby z okreƑlonym 
stopniem ryzyka moǏe zachorowađ, a takǏe które leki bħdČ w jego przypadku niesku-
teczne. Bħdzie to tzw. medycyna spersonalizowana. Badania w tym zakresie obecnie 
realizuje siħ tylko w ramach programów naukowych, poniewaǏ sČ zbyt drogie. Koszt 
poznania genomu pierwszego prywatnego pacjenta wyniósų 1 milion dolarów, ale te-
raz obniǏyų siħ juǏ do 50 tysiħcy dolarów, a kwota ta nadal maleje. W niedųugim czasie 
osiČgnie prawdopodobnie tylko 2 tysiČce dolarów.

W jakim kierunku bħdzie zmierzađ chirurgia, trudno okreƑliđ, bowiem szalony po-
stħp techniczny i technologiczny narzuca nowe rozwiČzania, które nie zawsze czųowiek 
moǏe sobie wyobraziđ, ale którym musi sprostađ. Dobrze, Ǐe wiħkszoƑđ rozwiČzaŷ sųuǏy 
czųowiekowi, ale jest takǏe wiele takich, którym lekarze razem z prawnikami muszČ siħ 
przeciwstawiđ. Potrzebne do tego sČ bardzo dobre relacje miħdzy lekarzami i prawni-
kami, a takǏe politykami.

Na zakoŷczenie warto przytoczyđ cytat sųynnego angielskiego chirurga i historyka 
medycyny sir D’Arcy Powera (1855–1941), który powiedziaų:

Narkoza, antyseptyka i aseptyka stworzyųy mocne podwaliny dla rozwoju chirurgii. 
Z chwilČ ich wprowadzenia, a byųy to lata osiemdziesiČte XIX w., gdy ustČpių odwieczny lħk 
przed zakaǏeniem, otworzyųa siħ dla chirurgów droga operacyjnego leczenia poszczegól-
nych narzČdów i ukųadów. Rozpoczħųa siħ walka o usuniħcie biaųych plam z mapy organizmu 
czųowieka. Nietkniħte do tej pory narzČdy, a wiħc wČtroba, serce pųuca, tarczyca, czy peųne 
tajemnic obszary mózgowia, rdzenia krħgowego, nerwów obwodowych, kolejno otwieraųy 
przed skalpelem zamkniħte dotČd wrota. Dla chirurgów we wszystkich czħƑciach Ƒwiata byųo 
to wezwanie do rozpoczħcia ponadnarodowych zmagaŷ na arenie ich dziaųalnoƑci.

Politycy i historycy uczČ nas o mocarstwach Ƒwiatowych, utworzonych przez potħgi mi-
litarne i gospodarcze, a reprezentowanych przez dyplomatów, Ǐoųnierzy i magnatów fi nan-
sowych. Stwierdzam, Ǐe istnieje takǏe inny typ mocarstwa. Mocarstwo to powstaųo w walce 
o ludzkie Ǐycie, a reprezentowane jest przez lekarzy. Stanowi ono czħƑđ bardziej jeszcze rozle-
gųego paŷstwa, Paŷstwa Nauki, które jako pierwsze wyszųo poza wytyczone granice politycz-
ne i objħųo wszystkie kontynenty. Nazywam je „Imperium Chirurgów”.
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Historia i tera|niejszoyÂ Ma�opolskiego Programu 
Interwencyjnego Leczenia Zawa�u Serca 
– doywiadczenia Zak�adu Hemodynamiki 

i Angiokardiografii Uniwersytetu JagielloÍskiego 
Collegium Medicum

Wedųug danych Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespoųów Wieŷcowych, w Polsce 
hospitalizuje siħ rocznie okoųo 140 tys. pacjentów z rozpoznaniem ostrego zespoųu 
wieŷcowego, w tym okoųo 80 tys. pacjentów z zawaųem serca. Dlatego zapobieganie, 
wczesna diagnostyka i leczenie schorzeŷ ukųadu sercowo-naczyniowego, w tym ostrych 
zespoųów wieŷcowych, jest obecnie najwiħkszym wyzwaniem medycyny XXI w.

NajskuteczniejszČ metodČ leczenia zawaųu serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) 
jest pierwotna angioplastyka wieŷcowa (pierwotna PCI). W porównaniu z leczeniem 
trombolitycznym zapewnia ona niǏszČ ƑmiertelnoƑđ, mniejsze ryzyko ponownych na-
wrotów niedokrwienia i powikųaŷ krwotocznych, w tym udarów krwotocznych mózgu. 
Ponadto zapewnia wiħkszČ skutecznoƑđ w udroǏnieniu tħtnicy odpowiedzialnej za za-
waų serca. Warunkiem skutecznoƑci leczenia zabiegowego jest jednak duǏe doƑwiad-
czenie operatorów wykonujČcych zabiegi oraz czas upųywajČcy od rozpoznania zawa-
ųu serca do mechanicznego udroǏnienia tħtnicy odpowiedzialnej za zawaų – poniǏej 
90–120 minut.

Rozwój oyrodków kardiologii inwazyjnej w latach 1999–2009 i jego wp�yw 
na redukcjÆ ymiertelnoyci w zawale serca w Ma�opolsce

W 1999 r. w Instytucie Kardiologii w Krakowie (Szpital im. Jana Pawųa II, Szpital Uni-
wersytecki) wprowadzono metodħ pierwotnej angioplastyki wieŷcowej do leczenia 
pacjentów z zawaųem serca (STEMI) zamieszkujČcych miasto Kraków i najbliǏsze okolice 
(spodziewany czas od pierwszego kontaktu medycznego do PCI poniǏej 90 minut). Jest 
to tzw. 1. Etap Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawaųu Serca. Dziħki 
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wprowadzeniu tej metody leczenia udaųo siħ obniǏyđ ƑmiertelnoƑđ chorych zamiesz-
kujČcych Maųopolskħ i leczonych inwazyjnie z powodu STEMI do okoųo 3,5%1, w po-
równaniu z wynikiem okoųo 15,5% dla pacjentów leczonych zachowawczo w szpitalach 
maųopolskich oddalonych od Instytutu Kardiologii w Krakowie2.

Rysunek 1. Organizacja 1. Etapu Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia 
Zawaųu Serca w latach 1999–2001

W latach 2001–2003 w celu zmniejszenia raǏČcych dysproporcji w dostħpnoƑci do 
najskuteczniejszej metody leczenia zawaųu serca pomiħdzy poszczególnymi powiatami, 
upowszechniono w Maųopolsce model mechanicznego udraǏniania tħtnic wieŷcowych, 
transportujČc pacjentów z zawaųem serca (STEMI) ze wszystkich 23 szpitali rejonowych 
województwa maųopolskiego do Instytutu Kardiologii w Krakowie po zastosowaniu 
wspomagajČcej farmakoterapii (1/2 dawki tPA + peųna dawka abciximabu). Stanowi 
to 2. Etap Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawaųu Serca. Ten etap 
programu zostaų opracowany i wdroǏony przez Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiel-
loŷskiego Collegium Medicum, przy wydatnej pomocy logistycznej i fi nansowej Regio-
nalnej Maųopolskiej Kasy Chorych, a nastħpnie Wojewódzkiego Oddziaųu Narodowego 
Funduszu Zdrowia, i wspóųpracy z wųadzami miejskimi i wojewódzkimi. Zastosowanie 
tej strategii umoǏliwiųo w wybranej grupie chorych bez przeciwwskazaŷ do leczenia 
fi brynolitycznego i transportu poprawħ wyników leczenia pacjentów z zawaųem ser-

1 D. Dudek et al., TransportaƟ on with Very Long Transfer Delays (> 90 min) for Facilitated PCI with 
Reduced-dose Fibrinolysis in PaƟ ents with ST-segment ElevaƟ on Myocardial InfarcƟ on: The Krakow 
Network, „InternaƟ onal Journal of Cardiology” 2010, No. 139, s. 218–227.

2 D. Dudek et al., Zawaų Ƒciany dolnej z zajħciem i bez zajħcia prawej komory – leczenie i przebieg 
kliniczny w obserwacji szpitalnej, „Kardiologia Polska” 2006, nr 64, s. 1053–1060.
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ca, przyjmowanych do szpitali oddalonych od Krakowa, ze ƑmiertelnoƑciČ 30-dniowČ 
w grupie chorych bez wstrzČsu kardiogennego wynoszČcČ okoųo 3,5%, czyli identycz-
nČ z grupČ chorych z Krakowa i okolic leczonych pierwotnČ angioplastykČ wieŷcowČ3. 
Jednak w tym czasie rocznie zabiegi pierwotnej PCI wykonywano zaledwie u okoųo 350 
pacjentów na 1 mln mieszkaŷców.

Rysunek 2. Organizacja 2. Etapu Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia 
Zawaųu Serca w latach 2001–2005

Pomimo ogromnego postħpu w opiece zawaųowej po wprowadzeniu 2. Etapu, istot-
nym ograniczeniem takiego modelu organizacji opieki zawaųowej w Maųopolsce byųa 
duǏa liczba chorych niekwalifi kujČcych siħ z róǏnych przyczyn do zastosowania terapii 
litycznej lub transportu (okoųo 40–60% chorych z zawaųem serca) oraz znaczČca liczba 
powikųaŷ krwotocznych. Dlatego w 2005 r. zdecydowano o koniecznoƑci uruchomie-
nia dodatkowych oƑrodków peųniČcych caųodobowe dyǏury hemodynamiczne w Tar-
nowie (2005), Nowym SČczu (2005) i Nowym Targu (2007). Celem tego zadania byųo 
zwiħkszenie dostħpnoƑci do leczenia inwazyjnego zawaųu serca dla kaǏdego mieszkaŷca 
Maųopolski z 15% (torowana angioplastyka) do ponad 80% zalecanych przez wytyczne 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. OƑrodki te, wspóųpracujČc z Instytutem 
Kardiologii w Krakowie zapewniaųy w latach 2005–2009 (dla populacji obejmujČcej 
1 300 000 mieszkaŷców) caųodobowy dostħp do diagnostyki i leczenia inwazyjnego 
w stanach zagroǏenia Ǐycia.

3 D. Dudek et al., Facilitated Percutaneous Coronary IntervenƟ on in PaƟ ents with Acute Myocardi-
al InfarcƟ on Transferred from Remote Hospitals, „American Journal of Cardiology” 2003, No. 91, 
s. 227–229.
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Rysunek 3. Organizacja 3. Etapu Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia 
Zawaųu Serca w latach 2005–2009

Szybko siħ okazaųo, Ǐe taki model znaczČco zwiħksza dostħp chorych z zawaųem ser-
ca do zabiegów rewaskularyzacji (z 15% w latach 2002–20034, do 88% w sieci Nowy 
SČcz i 78% w sieci Tarnów w roku 2005)5.

Instytut Kardiologii w Krakowie, jako jedno z pierwszych centrów referencyjnych 
w Polsce, wprowadzių monitorowanie wyników leczenia w rejonowych oƑrodkach kar-
diologii interwencyjnej Maųopolski oraz czasu od rozpoznania zawaųu do leczenia inter-
wencyjnego. Zwiħkszona dostħpnoƑđ do zabiegów rewaskularyzacji przeųoǏyųa siħ na 
zmniejszenie ƑmiertelnoƑci. W 2007 r. w oddziale Kardiologii Inwazyjnej w Nowym SČ-
czu ƑmiertelnoƑđ wewnČtrzszpitalna wyniosųa odpowiednio 3,2% dla pacjentów STEMI 
i 2,0% dla pacjentów NSTEMI, a 86% pacjentów z zawaųem serca byųo poddanych rewa-
skularyzacji w czasie krótszym niǏ zalecane przez standardy 90 minut6.

4 D. Dudek et al., Zawaų Ƒciany dolnej z zajħciem i bez zajħcia prawej komory..., s. 1053–1060.
5 D. Dudek et al., Eī ects of Early Abciximab AdministraƟ on before Primary Percutaneous Coronary In-

tervenƟ on on LeŌ  Ventricular FuncƟ on Assessed by Cardiac MagneƟ c Resonance/Wpųyw wczesnego 
podania abciksimabu przed zabiegami pierwotnej angioplastyki wieŷcowej na funkcjħ lewej komory 
serca ocenianČ w badaniu sercowego rezonansu magnetycznego, „Kardiologia Polska” 2008, nr 66 
(5), s. 489–497.

6 J. Legutko, „Ocena wyników klinicznych Oddziaųu Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii 
NZOZ w Nowym SČczu w roku 2007”.
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Rysunek 4. Poprawa dostħpnoƑci pacjentów z zawaųem serca hospitalizowanych 
w oƑrodkach rejonowych (z czasem transportu do Krakowa powyǏej 90 minut), 
poddawanych pierwotnej PCI na poszczególnych etapach funkcjonowania 
Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawaųu Serca

Dziħki utworzeniu sieci zakųadów opieki zdrowotnej peųniČcych caųodobowy dyǏur 
hemodynamiczny dla pacjentów z ostrymi zespoųami wieŷcowymi, udaųo siħ w latach 
2005–2008 przekroczyđ w województwie maųopolskim wymagany przez Europejskie 
Towarzystwo Kardiologiczne odsetek pacjentów ze STEMI poddawanych reperfuzji 
(wedųug ESC > 80%).

Rysunek 5. Zmniejszenie ƑmiertelnoƑci z powodu zawaųu serca na poszczególnych 
etapach funkcjonowania Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia 
Zawaųu Serca
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_miertelnoƑđ szpitalna w zawale serca
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DoƑwiadczenia Instytutu Kardiologii UJ CM w leczeniu zawaųu serca byųy wielokrot-
nie prezentowane na najwiħkszych krajowych i Ƒwiatowych kongresach kardiologicz-
nych, doczekaųy siħ takǏe licznych publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach 
medycznych. OƑrodek maųopolski staų siħ miejscem szkolenia lekarzy z Polski i Unii 
Europejskiej w zakresie nowoczesnych technik zabiegowych i organizacji sieci szpitali 
i oƑrodków kardiologii inwazyjnej zajmujČcych siħ leczeniem ostrych zespoųów wieŷco-
wych. Z pracowni hemodynamiki Instytutu Kardiologii w Krakowie transmitowane sČ 
zabiegi PCI w ostrych zespoųach wieŷcowych na najwiħkszy europejski (EuroPCR) oraz 
amerykaŷski (TCT) kongres kardiologii interwencyjnej. Zespóų kardiologów inwazyjnych 
Instytutu Kardiologii w Krakowie jest zapraszany do przewodniczenia sesjom oraz wy-
gųaszania wykųadów na temat leczenia zawaųu serca podczas najwiħkszych kongresów 
kardiologicznych organizowanych przez europejskie (ESC) i amerykaŷskie (AHA, ACC) 
towarzystwa kardiologiczne. PoczČwszy od grudnia 1999 r. organizuje równieǏ dorocz-
ny miħdzynarodowy kongres kardiologii interwencyjnej New FronƟ ers in IntervenƟ onal 
Cardiology (NFIC), który gromadzi ponad 1000 uczestników z Polski, Europy, Stanów 
Zjednoczonych i Japonii.

Podsumowanie doywiadczeÍ Ma�opolskiego Programu Interwencyjnego 
Leczenia Zawa�u Serca w latach 1999–2009

NajwaǏniejsze korzyƑci z wdroǏenia i realizacji Maųopolskiego Programu Interwencyjne-
go Leczenia Zawaųu Serca w województwie maųopolskim w latach 1999–2009 i utwo-
rzenia sieci publicznych/niepublicznych zakųadów opieki zdrowotnej, peųniČcych caųo-
dobowe dyǏury hemodynamiczne:
1. Utworzenie modelowej dla Polski i Ƒwiata sieci pracowni hemodynamicznych, przy 

wspóųpracy ze szpitalnymi oddziaųami ratunkowymi (SOR), oddziaųami kardiologicz-
nymi i internistycznymi w województwie maųopolskim w celu optymalizacji logistyki 
leczenia pacjentów z zawaųem serca;

2. Zwiħkszenie dostħpnoƑci pacjentów z zawaųem serca do pierwotnej angioplastyki 
wieŷcowej do poziomu zalecanego przez Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardio-
logiczne (>80%);

3. Zapewnienie szybkiego, zgodnego z zaleceniami Europejskiego i Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego dostħpu do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia 
zawaųu serca dla wszystkich mieszkaŷców Maųopolski, niezaleǏnie od miejsca za-
mieszkania (czas od rozpoznania zawaųu serca do interwencji poniǏej 90 minut);

4. W wyniku tych dziaųaŷ – zmniejszenie ƑmiertelnoƑci szpitalnej pacjentów z zawaųem 
serca z 15% przy leczeniu zachowawczym i fi brynolitycznym (lata 1999–2003), do 
okoųo 5% przy leczeniu interwencyjnym (lata 2005–2009).
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Sytuacja aktualna – 4. Etap Ma�opolskiego Programu Interwencyjnego 
Leczenia zawa�u serca (na lata 2009–2011)

Obecnie w województwie maųopolskim funkcjonuje sieđ szpitali wytypowanych do 
leczenia zawaųu serca (Kraków, Tarnów, Nowy SČcz, Nowy Targ, Zakopane, OƑwiħcim, 
Chrzanów) oraz sieđ szpitali wspóųpracujČcych z Instytutem Kardiologii w Krakowie 
– jako oƑrodkiem referencyjnym w leczeniu chorych wysokiego ryzyka, ze zwħǏeniem 
pnia gųównego lewej tħtnicy wieŷcowej, wielonaczyniowČ chorobČ wieŷcowČ, chorych 
wymagajČcych nowoczesnej diagnostyki obrazowej (IVUS, VH, OCT, MRI). Dodatkowo, 
w 2008 r. zainicjowano program kwalifi kacji chorych do wszczepiania przezskórnych 
i przezkoniuszkowych zastawek aortalnych.

Rysunek 6. Organizacja Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawaųu 
Serca od roku 2009

W celu optymalizacji istniejČcej sieci oƑrodków kardiologii inwazyjnej oraz wspóų-
pracujČcych z nimi szpitali rejonowych i dalszego zmniejszenia ƑmiertelnoƑci z przyczyn 
sercowo-naczyniowych, w Maųopolsce wprowadzony zostaų 4. Etap Maųopolskiego Pro-
gramu Interwencyjnego Leczenia zawaųu serca na lata 2009–2011. Gųówne jego zaųo-
Ǐenia dotyczČ:

Etap 4a – upowszechnienie natychmiastowego transportu wszystkich chorych z roz-
poznaniem STEMI bezpoƑrednio z miejsca pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzem, do 
oƑrodka kardiologii inwazyjnej peųniČcego caųodobowy dyǏur zawaųowy (z pominiħciem 
SOR-ów oraz Izb Przyjħđ szpitali niemajČcych dostħpu do leczenia inwazyjnego);

Etap 4b – upowszechnienie bezpoƑredniego transportu pacjentów z ostrym zespo-
ųem wieŷcowym bez uniesienia odcinka ST wysokiego ryzyka z SOR-ów oraz izb przyjħđ 
szpitali rejonowych do oƑrodków kardiologii inwazyjnej w czasie poniǏej 24 godzin;
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Etap 4c – uruchomienie Centrum Koordynacji Leczenia Zawaųu Serca na terenie 
miasta Kraków (rok 2011) oraz w poszczególnych regionalnych sieciach leczenia zawaųu 
serca na terenie województwa maųopolskiego. Centrum Koordynacji Leczenia Zawaųu 
Serca dysponowaųoby sieciČ wųasnych karetek zawaųowych, które transportowaųyby pa-
cjenta do najbliǏszej jednostki specjalistycznej albo Pracowni Hemodynamiki w oparciu 
o korektħ dostħpnoƑci ųóǏek intensywnej opieki kardiologicznej oraz na zasadzie ko-
ordynacji transportu karetkami ratownictwa medycznego lub Centrum Zawaųowego 
(w zaleǏnoƑci od wyliczonego szybszego spodziewanego czasu transportu).

Rysunek 7. ZaųoǏenia 4. Etapu Maųopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia 
Zawaųu Serca w latach 2009–2011

Wedųug opinii krajowych i miħdzynarodowych ekspertów, Maųopolska Sieđ Leczenia 
Ostrych Zespoųów Wieŷcowych, oparta na wspóųpracy oƑrodka referencyjnego – Insty-
tutu Kardiologii UJ CM w Krakowie z sieciČ publicznych i niepublicznych zakųadów opieki 
zdrowotnej peųniČcych caųodobowe dyǏury hemodynamiczne dla pacjentów z ostry-
mi zespoųami wieŷcowymi, jest modelowČ dla Polski, Europy i Ƒwiata. DoƑwiadczenia 
maųopolskie staųy siħ równieǏ podstawČ do opracowania aktualnych zaleceŷ odnoƑnie 
do organizacji interwencyjnego leczenia pacjentów z zawaųem serca (STEMI i NSTEMI) 
w Polsce7, które w latach 2010–2011 bħdČ upowszechniane na terenie caųego kraju 
przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

7 D. Dudek et al., Organizacja interwencyjnego leczenia pacjentów z zawaųem serca STEMI i NSTEMI 
w Polsce, „Kardiologia Polska” 2010, nr 68, s. 618–624.
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Wprowadzenie

Ciħcie cesarskie jest operacjČ chirurgicznČ, podczas której lekarz poųoǏnik dokonuje roz-
ciħcia powųok brzusznych rodzČcej i macicy w celu urodzenia (wyjħcia) dziecka. Zgodnie 
ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), ciħcie cesarskie jako 
operacja poųoǏnicza ma na celu ukoŷczenie ciČǏy lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na 
ich naturalne zakoŷczenie przedstawia niebezpieczeŷstwo dla matki i/lub dziecka. Na-
leǏy podkreƑliđ znaczenie fi lozofi i takiego podejƑcia, w której zarówno zdrowie matki, 
jak i dziecka stawiane jest na tym samym poziomie waǏnoƑci, podczas gdy w przeszųoƑci 
zdrowie matki, a nawet jej Ǐycie, byųo w niektórych przypadkach mniej waǏnČ stawkČ 
w walce o Ǐycie dziecka. W tym kontekƑcie to lekarz, podejmujČc decyzjħ o sposobie 
przeprowadzenia porodu, musi dokonađ konfrontacji zagroǏeŷ matki, dziecka, a takǏe 
swoich umiejħtnoƑci. PTG, wychodzČc naprzeciw prawidųowemu podejmowaniu decy-
zji przez lekarzy poųoǏników, opracowaųo wskazania dla wykonywania cesarskiego ciħcia 
i nie rekomenduje wykonywania go na Ǐyczenie rodzČcych, czyli bez wskazaŷ medycz-
nych. RównieǏ wedųug Miħdzynarodowej Federacji Ginekologów i PoųoǏników (FIGO), 
„wykonywanie ciħcia cesarskiego ze wskazaŷ innych niǏ medyczne – jest nieetyczne”1. 
Stwierdzenie to pozostaje w caųkowitej zgodzie z artykuųem 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej, 
który stanowi, Ǐe „Lekarz powinien ograniczyđ czynnoƑci medyczne do rzeczywiƑcie po-
trzebnych choremu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy”2.

Pomimo to, w ciČgu ostatnich dwudziestu lat na Ƒwiecie obserwuje siħ tendencjħ 
wzrostowČ w przypadku ciħđ cesarskich. Zastħpowanie porodu siųami natury porodem 
za pomocČ cesarskiego ciħcia nosi juǏ znamiona epidemii. NaleǏy przyjČđ, Ǐe ciħǏarne 
kobiety nie zdajČ sobie sprawy z ujemnych skutków stosowania ciħcia cesarskiego za-
równo dla nich, jak i dla dziecka. Ten brak powszechnej ƑwiadomoƑci zagroǏeŷ i ujem-
nych skutków ciħcia cesarskiego, oraz coraz czħƑciej powtarzajČce siħ ǏČdania rodzČ-
cych jego wykonania bez wskazaŷ medycznych, sČ Ƒwiadectwem drogi, jakČ przebyųo 
poųoǏnictwo na przestrzeni wieków.

1 FIGO CommiƩ ee for the Ethical Aspects of Human ReproducƟ on and Women’s Health: Ethical As-
pects Regarding Cesarean Delivery for Non-Medical Reasons, „InternaƟ onal Journal of Gynecology 
& Obstetrics” 1999, Vol. 64, s. 317–322.

2 Ibidem.
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Historycy medycyny nie potrafi li wskazađ ani miejsca, ani czasu, ani lekarza, który 
jako pierwszy zdecydowaų siħ na zastosowanie operacyjnego sposobu rozwiČzania ciČ-
Ǐy. Snute sČ róǏne przypuszczenia dotyczČce Ǎródeų tego pomysųu. Byđ moǏe staųo siħ 
to podczas porodu, gdy macica rodzČcej kobiety pħkųa3. A moǏe, jak siħ sugeruje, Ǎród-
ųem byų widok zarzynanych zwierzČt ofi arnych, w których ciele niekiedy znajdowaųy siħ 
pųody. Wiadomo jednakǏe, Ǐe cesarskie ciħcie byųo przez tysiČclecia symbolem Ƒmier-
telnego sposobu dawania Ǐycia. Wzmianki o tym znajdujČ siħ juǏ w Rygwedzie, jednej 
z sanhitów – hymnów wchodzČcych w skųad Wed, najstarszego indoaryjskiego zabytku 
literackiego4. Powstađ on mógų okoųo XIV w. p.n.e., jeszcze przed wejƑciem Ariów do 
Indii. Wedųug wierzeŷ Hindusów, Budda przyszedų na Ƒwiat wyjħty z ųona matki „nie 
zabrudzony wodČ, nie zabrudzony Ƒluzem, nie zabrudzony krwiČ”. O cesarskim ciħciu 
wspomina siħ takǏe w prawnych tekstach Hammurabiego, króla Babilonu (1795–1750 
p.n.e.), oraz w Ƒwiadectwach Greków, Rzymian, Arabów i w Ǐydowskim Talmudzie. Zna-
na jest teǏ wzmianka o ciħciu cesarskim w greckich przekazach mitologicznych5. Oto 
Hermes miaų wydobyđ Dionizosa z ciaųa zmarųej Semele, Apollo ocalių Ǐycie swojego 
syna Asklepiosa, wydobywajČc go ze zmarųej w pųomieniach Koronis; stČd pochodzi 
zwyczaj poƑwiħcania Apollinowi dzieci urodzonych przez ciħcie cesarskie6.

Cesarskie ciħcie wykonywane na umierajČcej lub dopiero co zmarųej kobiecie staųo 
siħ nawet przedmiotem prawodawstwa staroǏytnego Rzymu. Prawo królewskie (Lex 
regia) Numy Pompiliusza, który byų królem Rzymu w latach 715–673 p.n.e., zostaųo za-
pisane w kodeksie prawa cywilnego Corpus iuris civilis z VI stulecia n.e. przez cesarza 
bizantyjskiego Justyniana I Wielkiego: „Kobieta zmarųa podczas porodu nie mogųa byđ 
pochowana bez uprzedniego rozwiČzania ciħciem cesarskim”. Pliniusz Starszy7 w swym 
dziele Historia naturalis podaje, Ǐe ųaciŷski wyraz Caesar pochodzi od sųowa caedere 
(‘ciČđ’) i zwiČzany jest z przekazem, Ǐe pierwszy z cezarów – Gajusz Juliusz Cezar – zo-
staų wydobyty ciħciem z ųona matki. Matka Cezara operacjħ przeǏyųa i zmarųa dopiero 
10 lat przed ƑmierciČ swojego syna. Obecnie legenda ta jest podawana w wČtpliwoƑđ. 
Z przekazu Pliniusza wynika równieǏ, Ǐe przez ciħcie cesarskie zostali urodzeni Scypion 
Starszy oraz Maniliusz8.

3 J. P. Boley, The History of Cesarean SecƟ on, „Canadian Medical AssociaƟ on Journal” 1991, Vol. 145, 
No. 4, s. 319–322; R. Nowacki, Od mitologii do wspóųczesnoƑci – z historii ciħcia cesarskiego, „Peri-
natologia, Neonatologia i Ginekologia” 2008, t. 1, z. 1, s. 5–7.

4 D. Todman, A History of Caesarean SecƟ on: From Ancient World to the Modern Era, „Australian and 
New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology” 2007, Vol. 47 (5), s. 357–361.

5 S. Lurie, The Changing MoƟ ves of Cesarean SecƟ on: From the Ancient World to the Twenty-First 
Century, „Archives of Gynecology and Obstetrics” 2005, Vol. 271 (4), s. 281–285; S. Lurie, M. Glezer-
man, The History of Cesarean Technique, „American Journal of Obstetrics and Gynecology” 2003, 
Vol. 189, Issue 6, s. 1803–1806.

6 R. Nowacki, Od mitologii…, s. 5–7.
7 Ur. 23 r. n.e. w Comum Novum, dzisiaj Como we Wųoszech, zm. 25 sierpnia 79 r. n.e. w Estabii, dzisiaj 

Castellamare di Stabia.
8 C. Iavazzo, C. Trompoukis, T. Sardi, M. E. Falagas, ConcepƟ on, Complicated Pregnancy, and Labour of 

Gods and Heroes in Greek Mythology, „ReproducƟ ve Bomedicine Online” 2008, Vol. 17, Suppl. 1, 
s. 11–14; R. Nowacki, Od mitologii…, s. 5–7; M. Rucker, P. E. M. Rucker, A Librarian Looks at Cesarean 
SecƟ on, „BulleƟ n of the History of Medicine” 1951, March, s. 132–148.



Historia cesarskiego ciÆcia

545

Ryc. 1. Poród Asklepiosa (A. Benedeƫ  , De re Medice, Basel 1549)

 

Ryc. 2. Poród Juliusza Cezara (Gajus Swetoniusz Trankwillus, �ywoty dwunastu 
Cezarów, Wrocųaw 1972)
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Wydobycie pųodu przez przeciħcie powųoki brzusznej i macicy na zmarųej kobiecie 
nakazywaųy hinduskie Wedy i Ǐydowski Talmud, a postħpowanie to, jak juǏ wspomnia-
no, wynikaųo z obserwacji zwierzČt ofi arnych, których pųody po Ƒmierci matki wyka-
zywaųy objawy Ǐycia. Talmud zezwalaų wrħcz na wykonanie ciħcia cesarskiego nawet 
w szabat. W zbiorze nauk Misznajot, ksiħdze powstaųej ok. 140 r. n.e., uczeni Ǐydow-
scy opisujČ ciħcie cesarskie wykonane u ǏyjČcej kobiety; o tym fakcie wspomniaų takǏe 
w 1824 r. Mansfeld i jest to pierwsze pewne Ƒwiadectwo dotyczČce wykonania ciħcia 
cesarskiego na ǏyjČcej kobiecie9.

kredniowiecze

Jak juǏ powiedziano, poczČtkowo, do ok. 1500 r. zabieg ciħcia cesarskiego wykonywano 
tylko na umierajČcych lub dopiero zmarųych kobietach dla ratowania dziecka. Nic wiħc 
dziwnego, Ǐe od zarania dziejów ludzie, bħdČc bezradnymi w obliczu cierpienia rodzČ-
cych, chcieli przynajmniej uratowađ dziecko. W Ƒredniowieczu ciħcie cesarskie okre-
Ƒlano mianem „zabiegu diabelskiego”. Zapewne dlatego, Ǐe prawie zawsze koŷczyų siħ 
ƑmierciČ matki, a lekarz byų tym, który ten zgon powodowaų10.

Zgodnie z zaleceniem chirurga Heistera z 1752 r. zalecaųo siħ, aby „podejmowađ ciħ-
cie tylko u królowych i ksiħǏnych, poniewaǏ w tych przypadkach chodzi przede wszyst-
kim o otrzymanie dziedzica, nawet gdyby matka miaųa poǏegnađ siħ z tym Ƒwiatem”. 
Byųy jednak przypadki szczħƑliwego zakoŷczenia operacji ciħcia cesarskiego, kiedy to 
zarówno dziecko, jak i matka przeǏyųy. Taki przypadek z roku 1500 podaje Caspar Bau-
chin, tųumacz podrħcznika Rousseta (o którym poniǏej) na ųacinħ. Opisuje on przypadek 
trzebiciela Ƒwiŷ Jacoba Nufera z Sigershausen w Szwajcarii, który widzČc Ǐonħ wijČcČ 
siħ w strasznych bólach, wykonaų ciħcie cesarskie i uratowaų Ǐycie zarówno matce, jak 
i dziecku. Podobno dziecko doǏyųo 77. roku Ǐycia, a matka rodziųa jeszcze piħciokrotnie 
szczħƑliwie i drogami natury11.

Pierwsze wzmianki o ciħciach cesarskich na ǏyjČcej kobiecie ukazaųy siħ w 1581 r. 
w ParyǏu, jej autorem byų François Rousset, lekarz przyboczny ksiħcia Sabaudii. W pracy 
Traite nouveau de l’hysterotomotokie ou enfantement caesarien, opisujČc wykonanie 
ciħcia cesarskiego na ǏyjČcej kobiecie, zawarų przyczyny trudnych porodów. Wymienių 
w niej nadmiernČ wielkoƑđ pųodu, nieprawidųowe jego poųoǏenie, zwħǏenie dróg rod-
nych, a takǏe zbyt mųody lub zbyt zaawansowany wiek rodzČcej. Rousset zalecaų wy-
konanie ciħcia cesarskiego przy pojawieniu siħ wszelkich trudnoƑci porodowych. Podaų 
wskazówki, jak naleǏy ciħcie wykonađ. Zalecaų przeciČđ macicħ, wyjČđ dziecko i ųoǏysko 
goųymi rħkami, a pokrywħ brzusznČ zamknČđ szwami i plastrami. WyjaƑniaų teǏ, Ǐe prze-
ciħcia samej macicy nie naleǏy zszywađ, poniewaǏ jej miħƑnie sČ tak silne, Ǐe same przez 
siħ zamknČ otwór ciħcia. Twierdzių, Ǐe „w czasie operacji nie ma krwawienia, poniewaǏ 
dziecko w ciele matki przez dųugi czas ciČǏy wessaųo w siebie jej krew. Reszta zamieni-

9 D. Trolle, The History of Caesarean SecƟ on, Copenhagen 1982.
10 J. Thorwald, Stulecie chirurgów, tųum. K. Bunsch, Kraków 2008.
11 Ibidem.
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ųa siħ w mleko”12. Podrħcznik ten byų jedynym dotyczČcym techniki ciħcia cesarskiego 
przez nastħpne kilkaset lat. Jednak juǏ nawet wspóųczeƑni jemu poųoǏnicy podali w wČt-
pliwoƑđ kwalifi kacje autora, sugerujČc, Ǐe nigdy nie byų nawet Ƒwiadkiem takiego wy-
darzenia. JednakǏe nikt nie odwaǏyų siħ spróbowađ wyjaƑniđ przyczyn, dla których ko-
biety operowane tym sposobem nadal umieraųy. Najpewniej wierzono w zapewnienie, 
Ǐe „ból na skutek ciħcia jest nieznaczny w stosunku do mħki, jakČ rodzČca wycierpiaųa 
w trakcie uprzednich prób rodzenia”. Nie trzeba przypominađ, Ǐe w owym czasie nie 
znano znieczulenia.

Przyjmuje siħ, Ǐe pierwsze cesarskie ciħcie, ratujČce Ǐycie zarówno dziecka, jak 
i matki, wykonaų chirurg Jeremiasz Trautmann pod kierunkiem lekarzy Sennerta i Tan-
dlera i w obecnoƑci archidiakona koƑcioųa parafi alnego Silbermanna. Zdarzyųo siħ to 22 
kwietnia 1610 r. w WiƩ enberdze. Operacjħ wykonano zgodnie z procedurČ Rousseta.

Szekspir i ciÆcie cesarskie

W wydanym w 1605 r. Makbecie William Szekspir rozwiČzanie ciħciem cesarskim uczynių 
elementem dramatycznego przebiegu konfl iktu. Makbet zdaų siħ na fragment przepo-
wiedni wróǏek, które zapowiedziaųy, Ǐe nie moǏe zginČđ, gdyǏ „Moje Ǐycie zaczarowane, 
nikt urodzony przez kobietħ nie zdoųa mi go odjČđ”. Makbet zginČų jednak od Makdufa, 
o którym nie wiedziaų „Ǐe przedwczeƑnie z ųona matki byų wypruty”.

Okazuje siħ, Ǐe duǏo wczeƑniej niǏ w czasach Szekspira, w Niemczech cesarskie ciħ-
cia na ǏyjČcej kobiecie wykonywaųy poųoǏne. Zostaųo to potwierdzone badaniami prze-
prowadzonymi przez Elseluisa Hamberlinga. Technika tej operacji byųa dziedziczona 
z poųoǏnej na poųoǏnČ.

kmiertelnoyÂ rodz�cych w dawnych latach

Statystyki przeǏycia kobiet, u których wykonano ciħcie cesarskie, aǏ do koŷca XIX w. byųy 
przeraǏajČce. _miertelnoƑđ wynosiųa od 54 do 100%. W 1876 r. w ParyǏu – jak podaje 
Gueniot – wykonano 40 ciħđ cesarskich, wszystkie kobiety zmarųy. W latach 1750–1809 
w Niemczech wykonano 338 operacji ciħcia cesarskiego – zmarųy wszystkie matki i 1/3 
dzieci, zaƑ w XIX w. na 125 operacji Naegele okreƑlių umieralnoƑđ matek na poziomie 
60%. W latach 1738–1849 Thomas Radford okreƑlių umieralnoƑđ matek w Anglii i Irlan-
dii w zwiČzku z wykonanym ciħciem cesarskim na 73%. Stadfeldt w tym samym czasie 
podaje, Ǐe w krajach Europy Póųnocnej odsetek ten wynosių 95%13.

Po operacji ciħcia cesarskiego kobiety umieraųy z powodu wewnħtrznego wykrwa-
wienia oraz – gųównie – zapalenia otrzewnej. Nadal uwaǏano wówczas, Ǐe cesarskie 

12 J. H. Young, Caesarean SecƟ on: The History and Development of the OperaƟ on from Early Times, 
London 1944.

13 A. Harvey, History and Development of Cesarean OperaƟ on, „Obstetrics & Gynecology Clinics of 
North America” 1988, Vol. 15, No. 4, s. 591–605.
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Ryc. 3. Operacja ciħcia cesarskiego, 1666 r.

 

Ryc. 4. Zakoŷczony powodzeniem poród w 1879 r. za pomocČ ciħcia cesarskiego 
w Kahura w Ugandzie, obserwowany przez R. W. Felkina
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ciħcie ma polegađ na podųuǏnym naciħciu przedniej Ƒciany macicy, a póǍniejsze szycie 
miħƑnia macicy jest niezasadne. NaleǏy odnotowađ, Ǐe w 1806 r. Fritz Frank przeprowa-
dzių po raz pierwszy ciħcie z dostħpu pozaotrzewnowego.

Istotny postħp wprowadzių dopiero Edward Porro, poųoǏnik z Mediolanu, który 
w 1876 r. w pracy Della amputazione uter-ovario come complemento del taglio cesareo 
(O amputacji macicy i jajnika jako uzupeųnieniu cesarskiego ciħcia) polecių przy wykony-
waniu ciħcia nadszyjkowe odciħcie macicy i wszycie kikuta szyjki do powųok brzusznych, 
co ograniczaųo moǏliwoƑđ rozwoju infekcji. Spowodowaųo to obniǏenie ƑmiertelnoƑci 
rodzČcych do ok. 60%, co w tamtych czasach byųo przeųomem14.

Ulepszenie techniki operacyjnej

Poprawa wyników w zakresie ƑmiertelnoƑci matek nastČpiųa dziħki trzem waǏnym od-
kryciom: wprowadzenie w 1847 r. przez I. F. Semmelweisa poųoǏniczej i chirurgicznej 
aseptyki, a nastħpnie ulepszenie techniki szycia macicy przez A. Kehrera w 1881 r., 
M. Sängera w 1882 r. i Ch. G. Leopolda w 1882 r., oraz przez nacinanie miħƑnia maci-
cy poprzecznie w dolnym odcinku, a nie jak poprzednio, podųuǏnie w trzonie macicy 
(A. Kehrer w 1882 r., M. Kerr w 1926 r., H. Doerfl er w 1929 r.)15. Punktem zwrotnym 
w postħpie ciħcia cesarskiego byųa praca Maksa Sängera z 1882 r.16 Stwierdzių w niej, 
Ǐe zszycie macicy jest niezbħdne i wprowadzių skuteczny srebrny szew, który minima-
lizowaų negatywne skutki dla tkanek. Obecnie sČdzi siħ, Ǐe pierwszym lekarzem, który 
cztery lata przed Maksem Sängerem, w 1878 r., sugerowaų koniecznoƑđ szycia macicy, 
przynajmniej w pewnych przypadkach, byų amerykaŷski chirurg Robert Harris. WczeƑ-
niej, bo w 1832 r. Aleksander Le Brun odkryų chloroform jako Ƒrodek znieczulajČcy, 
a w 1846 r. dentysta w MassachuseƩ s General Hospital, William T. G. Morton jako 
pierwszy uǏyų eteru etylowego jako Ƒrodka znieczulajČcego do operacji guza twarzy. 
Znieczulenia w poųoǏnictwie zostaųy wprowadzone znacznie póǍniej, z powodu przeko-
nania o koniecznoƑci rodzenia w bólach w celu przebųagania za grzech Ewy17.

Na uwagħ zasųuguje opisany w 1879 r. przez brytyjskiego podróǏnika R. W. Felki-
na, przebieg udanego ciħcia cesarskiego w Kahura w Ugandzie. Uzdrowiciel uǏyų wina 
z bananów do upicia kobiety, a takǏe do umycia rČk i brzucha przed porodem. Dokonaų 
pionowego ciħcia przez Ƒrodek brzucha i macicħ z przypaleniem rany w celu zminima-
lizowania krwawienia. Nastħpnie masowaų macicħ, powodujČc jej skurcze i jej nie zszy-
waų. Po operacji brzuch spinaų stalowymi igųami i obųoǏyų maƑciČ z korzeni.

14 J. F. O’Sullivan, Caesarean Birth, „The Ulster Medical Journal” 1990, Vol. 59 (1), s. 1–10.
15 H. Speert, Obstetrics and Gynecology in America: A History, BalƟ more 1980.
16 C. S. Field, Surgical Techniques for Cesarean SecƟ on, „Obstetrics & Gynecology Clinics of North 

America” 1988, Vol. 15, s. 657–672.
17 D. Todman, A History…, s. 357–361.
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CiÆcia cesarskie w Polsce

Na przeųomie XIX i XX w. poųoǏnictwo polskie wykazywaųo zbieǏnoƑđ ze stanem 
wiedzy europejskiej, pojawiųy siħ pierwsze próby ustalenia wskazaŷ wzglħdnych. 
W 1878 r. Adam Gliszczyŷski wykonaų ciħcie cesarskie ze wzglħdu na obfi te krwawienie. 
Zdecydowaų siħ wtedy na zszycie macicy, dziħki czemu pacjentka przeǏyųa. W 1891 r. 
Heliodor _wiħcicki wykonaų w Poznaniu ciħcie cesarskie, do którego wskazaniem byųa 
rzucawka18. W 1899 r. w piƑmiennictwie polskim ustalono jako wskazanie do ciħcia 
cesarskiego „pragnienie posiadania dziecka” – zyskujČce w miarħ upųywu czasu wie-
lu zwolenników, a potem zostaųo przeformuųowane na „chħđ posiadania zdrowego 
dziecka”19.

W drugiej poųowie XX w. nastČpių rozwój krwiolecznictwa, anestezjologii, antybioty-
koterapii oraz techniki operacyjnej, co przyczyniųo siħ do poszerzenia wskazaŷ do ciħcia, 
czyniČc tħ operacjħ bezpieczniejszČ20. Obecnie operacjħ cesarskiego ciħcia wykonuje 
siħ przy wykorzystaniu metody Misgav Ladach, zwanej teǏ metodČ Starka (pochodzi od 
lekarza Michaela Starka, który po raz pierwszy jČ wykonaų w szpitalu pod takČ nazwČ 
w Jerozolimie)21.

W Polsce zespóų ekspertów opracowaų rekomendacje Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego, które dotyczČ: wskazaŷ do ciħcia cesarskiego, rodzajów ciħđ cesarskich, 
metod znieczulenia do ciħcia cesarskiego, ciħcia cesarskiego na Ǐyczenie, czyli bez wska-
zaŷ medycznych, a takǏe formularza Ƒwiadomej zgody rodzČcej na ciħcie cesarskie.

Obecnie okoųo jedna trzecia ciħđ cesarskich jest wykonywana z powodu uprzednio 
wykonanego ciħcia cesarskiego. Jednak mimo postħpu w dziedzinie chirurgii i aneste-
zjologii, ƑmiertelnoƑđ matek jest nadal znaczČco wyǏsza podczas ciħcia cesarskiego niǏ 
w trakcie porodu drogami natury (22–28/100000 vs 4/100000), kilkukrotnie wyǏszy jest 
równieǏ odsetek powikųaŷ infekcyjnych22.

Dlaczego wiħc tak czħsto dochodzi do wykonania cesarskiego ciħcia na Ǐyczenie? 
Wynika to z niewiedzy rodzČcych kobiet, od których siħ sųyszy, Ǐe ciħcie cesarskie jest 
bezpieczniejsze i wygodniejsze dla matki i dziecka. Nie jest to jednak prawda. Nie bez 
wpųywu jest równieǏ postawa niektórych poųoǏników – zbyt ųatwo ulegajČcych namo-
wom pacjentek, skutkujČca de facto upadkiem sztuki poųoǏniczej. Wymaga to ciČgųej 
edukacji i zwracania uwagi na znaczČcy problem, jakim jest wzrastajČcy odsetek ciħđ 
cesarskich na Ƒwiecie i – niestety – równieǏ w naszym kraju.

18 R. Nowacki, Od mitologii…, s. 5–7.
19 G. MarƟ us, Operacje w poųoǏnictwie i perinatologii, Warszawa 1995.
20 J. Low, Caesarean SecƟ on-Past and Present, „Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada” 2009, 

Vol. 31 (12), s. 1131–1136; idem, OperaƟ ve Delivery: Yesterday and Today, „Journal of Obstetrics 
and Gynaecology Canada” 2009, Vol. 31 (2), s. 132–141.

21 D. Federici, B. Lacelli, L. Muggiasca, A. Agarossi, L. Cipolla, M. ConƟ , Cesarean SecƟ on Using the Mis-
gav Ladach Method, „InternaƟ onal Journal of Gynecology & Obstetrics” 1997, Vol. 57, s. 273–279.

22 E. Hillan, PostoperaƟ ve Morbidity Following Cesarean Delivery, „Journal of Advanced Nursing” 
1995, Vol. 22, s. 1035–1042.
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Ciħcie cesarskie na ǏČdanie skraca czas trwania ciČǏy, a tym samym zmniejsza masħ 
dziecka po urodzeniu i jego dojrzaųoƑđ. Wzrost czħstoƑci ciħđ cesarskich na ǏČdanie po-
woduje kilkukrotny wzrost ƑmiertelnoƑci matek i wielokrotny wzrost liczby powikųaŷ 
w porównaniu z porodem drogami natury i dlatego cesarskie ciħcie na Ǐyczenie nie 
powinno byđ wykonywane.





O GOSPODARCE





Klemens Budzowski

Problemy komplementarnoyci i specjalizacji produkcji 
w teorii ekonomii

Klasyczna komplementarnoƑđ, zdefi niowana prawdopodobnie w 1892 r. przez J. Fishe-
ra, a rozwiniħta przez J. R. Hicksa, R. G. Allena, dotyczy zaleǏnoƑci zachodzČcych miħdzy 
dobrami (towarami)1. Zdaniem V. Pareto, F. Y. Edgewortha i J. Fishera, zaleǏnoƑci miħdzy 
dobrami mogČ mieđ charakter komplementarny2, substytucyjny lub niezaleǏny.

W teorii stosunków miħdzynarodowych komplementarnoƑđ rozumiana jest nato-
miast jako zróǏnicowanie struktur gospodarczych, sprzyjajČce wspóųpracy z partnerem 
zagranicznym. P. BoǏyk napisaų, Ǐe

komplementarnoƑđ moǏe byđ traktowana jako stan (stopieŷ dopasowania struktur) i jako 
proces okreƑlajČcy zmiany komplementarnoƑci zachodzČce pod wpųywem czynników deter-
minujČcych miħdzynarodowy podziaų pracy3.

Zdaniem wielu autorów, wspóųpraca gospodarcza miħdzy krajami moǏe mieđ miej-
sce tylko wtedy, gdy struktury gospodarcze sČ komplementarne lub odwrotnie, wy-
stħpowanie handlu miħdzynarodowego Ƒwiadczy o tym, Ǐe miħdzy partnerami istnie-
jČ zaleǏnoƑci typu komplementarnego. KomplementarnoƑđ jest w pewnym stopniu 
zdeterminowana warunkami naturalnymi krajów, strukturČ zasobów surowcowych, 
technicznymi moǏliwoƑciami ich eksploatacji, warunkami klimatycznymi w odniesie-
niu do produktów rolnych. Tradycyjny, uksztaųtowany w poprzednich okresach rozwo-
ju, miħdzynarodowy podziaų pracy byų w znacznym stopniu okreƑlony przez warunki 
i zasoby naturalne poszczególnych krajów. KomplementarnoƑđ krajów w zakresie su-

1 Por. K. Budzowski, Niektóre problemy komplementarnoƑci powiČzaŷ gospodarczych pomiħdzy kra-
jami w literaturze ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1983, 
nr 171, s. 47–59.

2 KomplementarnoƑđ rozumiana jest jako wzajemne uzupeųnianie siħ (dopeųnianie) dóbr w produkcji 
i konsumpcji. W teorii popytu defi niowano jČ przy zastosowaniu mieszanej pochodnej funkcji uǏy-
tecznoƑci dla dwóch dóbr. P.A. Samuelson w artykule Complementarity – An Essey on the 40th An-
niversary of Hichs-Allen RevoluƟ on in Demand Theory, „Journal of Economic Literature” 1974, Vol. 
XII, No. 4, omawia róǏne defi nicje komplementarnoƑci dóbr.

3 P. BoǏyk, Miħdzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 23–25.



Klemens Budzowski

556

rowców, energii, produktów rolnych sprzyja rozwijaniu wspóųpracy i wymiany handlo-
wej. Uksztaųtowany w okresie rewolucji przemysųowej XVIII i XIX w. miħdzynarodowy 
podziaų pracy, który doprowadzių do znacznego zróǏnicowania krajów pod wzglħdem 
rozwoju gospodarczego, byų w znacznym stopniu zdeterminowany przez komplemen-
tarnoƑđ wynikajČcČ z przesųanek naturalnych, klimatycznych, demografi cznych, a takǏe 
historycznych.

KomplementarnoƑđ podzieliđ zatem moǏna na: naturalnČ (uksztaųtowanČ przez 
warunki naturalne, klimatyczne, glebowe, ale przede wszystkim przez strukturħ posia-
danych zasobów naturalnych, warunki ich wydobycia i eksploatacji, dostħpnoƑđ zųóǏ 
i koszty ich wydobycia i dostarczenia do miejsca wykorzystania); komplementarnoƑđ 
w zakresie siųy roboczej (nie tylko pod wzglħdem obfi toƑci zasobów, zdolnoƑci do jej 
wykorzystania, ale takǏe w zakresie kwalifi kacji, mobilnoƑci i jakoƑci, predyspozycji do 
innowacyjnoƑci, itp.); oraz komplementarnoƑđ w zakresie obfi toƑci i struktury posiada-
nego kapitaųu. KomplementarnoƑđ w zakresie struktury produkcji moǏna z kolei nato-
miast podzieliđ na komplementarnoƑđ miħdzygaųħziowČ, zdeterminowanČ warunkami 
naturalnymi, kierunkami rozwoju gospodarczego w poprzednich okresach oraz komple-
mentarnoƑđ wewnČtrzgaųħziowČ, uksztaųtowanČ w gųównej mierze przez procesy spe-
cjalizacji w produkcji i wymianie4. Czasami przyjmuje siħ takǏe, Ǐe komplementarnoƑđ 
w ramach okreƑlonej gaųħzi produkcji wynika ze specjalizacji w produkcji, czħƑci, podze-
spoųów, elementów do produkcji i wyposaǏenia.

Kryterium wyboru specjalizacji wewnČtrzgaųħziowej moǏna zdefi niowađ w sposób 
nastħpujČcy: jeƑli suma korzyƑci uzyskanych z produkcji pierwszego dobra w kraju X 
i drugiego dobra w kraju Y jest wiħksza od korzyƑci z produkcji tych dóbr ųČcznie w jed-
nym z krajów (X lub Y), to w produkcji tych dóbr kraje te sČ komplementarne i korzystnČ 
stanie siħ specjalizacja produkcji, a wiħc podziaų pracy miħdzy nimi5.

Wspóųczesny miħdzynarodowy podziaų pracy ksztaųtowany jest przez postħp nauko-
wo-techniczny, wiedzħ, innowacje. O ile w poprzednich okresach rozwoju gospodarcze-
go o miejscu kraju w podziale pracy w znacznej mierze decydowaųy warunki naturalne, 
o tyle wspóųczeƑnie czynnikiem decydujČcym jest wiedza, kwalifi kacje, zdolnoƑđ do 
tworzenia innowacji, osiČgniħcia naukowe, techniczne, technologiczne. WspóųczeƑnie 
miejsce produkcji, zwųaszcza produktów kapitaųochųonnych, innowacyjnych, wymaga-
jČcych okreƑlonego wysokiego poziomu wiedzy technicznej, organizacyjnej, marke-
Ɵ ngowej okreƑlone jest nie przez miejsce wydobycia surowców czy energii, ale przez 
lokalizacjħ oƑrodka naukowego, badawczego, a bardzo czħsto przez lokalizacjħ oƑrodka 
uniwersyteckiego, parku technologicznego czy teǏ klastra technicznego.

Czasami twierdzi siħ, Ǐe wszelka konkurencyjnoƑđ, rywalizacja jest mniej korzystna 
od komplementarnoƑci, wspóųpracy. Zdaniem J. Vienera, takǏe w procesie tworzenia 
unii celnej, korzystniejszČ jest sytuacja, jeƑli miħdzy integrujČcymi siħ krajami istnieje 
komplementarnoƑđ aniǏeli konkurencyjnoƑđ w sferze produkcji lub wymiany6. Równo-

4 P. BoǏyk twierdzi wrħcz, Ǐe u podųoǏa komplementarnoƑci wewnČtrzgaųħziowej znajdujČ siħ róǏnice 
w wydajnoƑci czynników produkcji. Ibidem, s. 24.

5 P. A. Samuelson, Complementarity…, s. 1255–1289.
6 J. Viner, The Customs Union Issue, New York 1950, s. 51.
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czeƑnie jednak zwraca uwagħ na fakt, Ǐe im mniejszy jest poziom komplementarnoƑci 
przed powstaniem unii celnej dwóch i wiħcej krajów (lub odwrotnie, im wiħkszy jest po-
ziom konkurencyjnoƑci miħdzy tymi krajami), tym wiħksze sČ i bħdČ korzyƑci z utworze-
nia unii celnej tych krajów7, pod warunkiem przeksztaųcenia struktur wspóųpracujČcych 
krajów w struktury typu komplementarnego.

Zwolennicy protekcjonizmu zakųadali, Ǐe stworzenie miħdzy krajami zwiČzków typu 
komplementarnego bħdzie prowadziđ do pogųħbienia wzajemnych zaleǏnoƑci we-
wnČtrz danej grupy krajów, rozszerzenia wewnħtrznej wymiany handlowej. Komple-
mentarnoƑđ w rozumieniu protekcjonistów oznacza wiħc takČ strukturħ wzajemnych 
zaleǏnoƑci, która nawet w warunkach autarkii gospodarczej, bħdzie sprawnie funkcjo-
nowađ z korzyƑciČ dla wspóųpracujČcych partnerów. Tak defi niowana komplementar-
noƑđ oznacza wiħc strukturħ, która stwarza przesųanki do wspóųpracy w ramach okre-
Ƒlonej grupy krajów nawet w sytuacji, gdy otoczenie zewnħtrzne bħdzie ksztaųtowađ 
siħ niekorzystnie dla danej grupy krajów. KomplementarnoƑđ tak defi niowana ozna-
cza wiħc taki ukųad powiČzaŷ gospodarczych, który pozwala na funkcjonowanie nawet 
w oderwaniu od realiów gospodarki zewnħtrznej.

Zdaniem zwolenników wolnego handlu, o istnieniu zaleǏnoƑci typu komplementar-
nego (lub konkurencyjnego) decydujČ koszty produkcji (wytworzenia). Komplementar-
noƑđ krajów jest czynnikiem stymulujČcym procesy wspóųpracy, poniewaǏ pozwala na 
uzyskanie znacznych korzyƑci wynikajČcych z róǏnic w kosztach wytwarzania.

Zdaniem G. Haberlera i W. Hoī mana, róǏnice w kosztach produkcji miħdzy krajami 
komplementarnymi sČ znacznie wiħksze niǏ miħdzy krajami, które sČ konkurencyjne, 
majČ podobne struktury wytwarzania8. ZakųadajČc wiħc racjonalnoƑđ podejmowanych 
decyzji oraz liberalizm w skali miħdzynarodowej, kryterium wyboru specjalizacji kraju 
w skali miħdzynarodowej stajČ siħ koszty absolutne. Oznacza to, Ǐe dany kraj bħdzie 
rozwijaų takie dziedziny wytwarzania, w których ma przewagħ nad zagranicČ, czyli takie 
dziedziny produkcji, w których ma najniǏsze koszty produkcji. KorzyƑci z wymiany we-
dųug A. Smitha, powstajČ w wyniku specjalizacji krajów w produkcji na potrzeby wųasne 
i na eksport. Kryterium decydujČcym o specjalizacji w produkcji okreƑlonych dóbr byųy 
koszty produkcji, a wiħc kraj wytwarzajČcy najtaniej powinien siħ specjalizowađ w pro-
dukcji towarów na wųasne potrzeby i na potrzeby innych krajów. Kryterium specjalizacji 
w skali miħdzynarodowej byųy zatem róǏnice w kosztach absolutnych miħdzy krajami9. 
RównoczeƑnie zaƑ w tym kraju produkty o wysokich kosztach wytwarzania zostanČ wy-
parte przez taŷsze produkty zagraniczne. Kryterium kosztów absolutnych nie moǏe byđ 

7 B. Balassa, The Theory of Economic IntegraƟ on, London 1962, s. 30.
8 G. Haberler, The PoliƟ cal Economy of Regional or ConƟ nental Blocks. Postwar Economic Problems, 

New York 1943; W. Hoī man, Die IntegraƟ on der VolkswirtschaŌ en als dynamisches problem, „Eco-
nomia InternaƟ onale” 1950, Vol. 3, No. 3.

9 A. Smith, Badania nad naturČ i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954; E. Taylor, Historia 
rozwoju ekonomiki, t. 1, Warszawa 1957, s. 20; J. K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka 
historyczna, Warszawa 1991, s. 83–83; J. Soųdaczuk, J. Misala, Historia handlu miħdzynarodowego, 
Warszawa 2001, s. 65.
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i nie jest podstawČ wyboru specjalizacji produkcji w skali miħdzynarodowej10. Kryterium 
kosztów absolutnych moǏe byđ pomocne przy wyborze partnera do kooperacji produk-
cji lub podziaųu pracy tylko wtedy, gdy partnerzy reprezentujČ jednakowy poziom roz-
woju, uprzemysųowienia, a przede wszystkim nie ma miħdzy nimi róǏnic w poziomie 
spoųecznej wydajnoƑci, co wydaje siħ zaųoǏeniem czysto teoretycznym. Gdyby koszty 
absolutne byųy podstawowym kryterium podziaųu pracy, to szanse zmiany wųasnej po-
zycji w miħdzynarodowym podziale pracy byųyby praktycznie niewielkie.

Wady kryterium kosztów absolutnych11 sČ w literaturze ekonomicznej powszechnie 
znane juǏ od czasów R. Torrensa12, D. Ricardo13, J. S. Milla14 i innych autorów15, a wiħc od 
momentu pojawienia siħ teorii kosztów komparatywnych. Teoria kosztów wzglħdnych, 
komparatywnych opracowana zostaųa przy zaųoǏeniu, Ǐe dwa towary sČ przedmiotem 
wymiany miħdzy dwoma krajami. Jednak, zdaniem J. S. Milla,

Handel miħdzy kaǏdČ liczbČ krajów i kaǏdČ iloƑciČ dóbr musi odbywađ siħ na tych samych za-
sadach, jak handel miħdzy dwoma krajami i dwoma dobrami. Wprowadzenie wiħkszej liczby 
czynników ƑciƑle podobnych nie moǏe zmieniđ praw ich dziaųania, tak jak kųadzenie dodat-
kowych odwaǏników na dwie szale wagi nie zmienia prawa ciČǏenia. ZmieniajČ siħ wtedy 
jedynie liczbowe wyniki16.

AnalizujČc róǏne koncepcje komplementarnoƑci, B. Balassa stwierdzių, Ǐe komple-
mentarnoƑđ i konkurencyjnoƑđ odnoszČ siħ do róǏnic w kosztach komparatywnych, 
i Ǐe za komplementarne moǏna uznađ te ekonomiki, w których porównywalne koszty 
produkcji (wyraǏone we wspólnej jednostce) wykazujČ duǏe rozbieǏnoƑci dla wiħkszo-
Ƒci towarów17. Teoria kosztów komparatywnych pozwala na okreƑlenie skali preferencji 
w produkcji w kaǏdym z analizowanych krajów dla potrzeb wymiany miħdzynarodowej 
w danym okreƑlonym momencie czasu i danych relacjach handlowych miħdzy partnera-
mi. Zmiana kierunku ruchu towaru, stanu stosunków handlowych spowoduje okreƑlo-
nČ zmianħ relatywnych korzyƑci i zmianħ miejsca na skali preferencji18. Teoria kosztów 
komparatywnych z uwagi na ceteris paribus, niezmiennoƑđ warunków wytwarzania, 
informuje o moǏliwoƑci podziaųu pracy i specjalizacji produkcji w danym momencie 

10 Por. K. Budzowski, Kryteria wyboru i korzyƑci z miħdzynarodowej specjalizacji produkcji, „Zeszyty 
Naukowe AE w Krakowie” 1978, nr 107.

11 Por. J. Lajugie, Ewolucja teorii komparatywnych kosztów produkcji. Teoria wartoƑci miħdzynarodo-
wej, [w:] Teoria i polityka handlu miħdzynarodowego w kapitalizmie, Warszawa 1960, s. 47–79.

12 Zdaniem J. S. Chipmana, pierwszeŷstwo w sformuųowaniu zasady kosztów komparatywnych naleǏy 
przyznađ R. Torrensowi, który w pracach The Economic Refuted, Londyn 1808 oraz An Essay on the 
External Trade, Londyn 1815, przedstawių zaųoǏenia kosztów komparatywnych, analizujČc warunki 
wymiany sukna i zboǏa miħdzy AngliČ a PolskČ. Por. J. S. Chipman, A Survey of the Theory of Inter-
naƟ onal Trade, „Econometrica” 1965, July; cyt. za: W. Piaszczyŷski, Matematyczne modele teorii 
handlu miħdzynarodowego, Warszawa 1974, s. 19.

13 D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957.
14 J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1960.
15 J. Lajugie, Ewolucja teorii komparatywnych kosztów produkcji…, s. 47–79.
16 J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej, t. 2, Warszawa 1966, s. 242.
17 B. Balassa, The Theory of Economic IntegraƟ on, London 1962, s. 30.
18 J. Lajugie, Ewolucja teorii komparatywnych kosztów produkcji…, s. 78.
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i w okreƑlonych warunkach spoųeczno-ekonomicznych i handlowych. Warto jednak 
podkreƑliđ, Ǐe warunkiem osiČgniħcia korzyƑci ze specjalizacji w produkcji i wymianie 
w skali miħdzynarodowej jest prowadzenie polityki wolnego handlu, która poprzez 
mechanizm konkurencji stwarza warunki do powstawania optymalnego miħdzynaro-
dowego podziaųu pracy19. Trudno jednak przyjmowađ bezkrytycznie, Ǐe istniejČca struk-
tura specjalizacji w produkcji jest optymalna i korzystna dla wszystkich jej uczestników. 
Procesy zmian instytucjonalnych, technologicznych, technicznych w handlu i produkcji, 
jakie majČ miejsce na rynku miħdzynarodowym, powodujČ, Ǐe takǏe klasyczna teoria 
kosztów komparatywnych czy teǏ jej wspóųczesna wersja, która przy zastosowaniu pro-
gramowania i teorii analizy dziaųalnoƑci (acƟ vity analysis), pozwala na uwzglħdnienie 
dowolnej liczby krajów i towarów20, nie moǏe byđ podstawowym kryterium okreƑla-
jČcym miejsce danego kraju w miħdzynarodowym podziale pracy21. Postħp naukowo-
-techniczny, zmiany jakoƑciowe wynikajČce z rozwoju nauki, techniki, innowacji, pod-
niesienia kwalifi kacji pracowników, wpųywajČ na ksztaųtowanie siħ struktury produkcji, 
a tym samym na strukturħ wytwarzania. W wyniku postħpu technicznego wprowadze-
nia innowacji, komplementarne uprzednio struktury partnerów mogČ i bardzo czħsto 
stajČ siħ strukturami konkurencyjnymi, i odwrotnie. Przykųadem sČ zmiany w struktu-
rze handlu wskutek efektu kreacji (trade creaƟ ng eī ect) i efektu przesuniħcia (trade 
diverƟ ng eī ect), jakie bardzo czħsto wystħpujČ w procesie tworzenia unii celnej lub 
strefy wolnego handlu. KomplementarnoƑđ rozumiana jako zróǏnicowanie kosztów 
produkcji bħdzie miaųa korzystna, jeƑli przed powstaniem unii oba kraje produkowaųy 
dany towar. J. E. Meade okreƑlių to mianem komplementarnoƑci potencjalnej (potenƟ al 
complementarity), przeciwstawiajČc jČ komplementarnoƑci rzeczywistej, bieǏČcej (ac-
tual complementarity), w której wykluczony zostanie z produkcji najtaŷszy producent 
(sytuacja taka moǏe mieđ miejsce, gdy kreujČc nowČ strukturħ, unia celna tworzy nowy 
optymalny z punktu widzenia caųej grupy krajów system wzajemnych powiČzaŷ, w któ-
rym moǏe nie byđ miejsca dla dotychczasowego najtaŷszego producenta)22. Hipoteza 
J. E. Meade’a o moǏliwoƑci pojawienia siħ komplementarnoƑci niekorzystnej dla part-

19 J. Soųdaczuk, Z. Kamecki, P. BoǏyk, Miħdzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, Warsza-
wa 1987; J. Misala, Teorie miħdzynarodowej wymiany gospodarczej, Warszawa 1990, s. 45–52.

20 L. McKenzie, On Equilibrium in Graham’s Model in World Trade and Other CompeƟ Ɵ ve Systems, 
„Econometrica” 1954, April; J. S. Chipman, A Survey of the Theory of InternaƟ onal Trade, „Econo-
metrica” 1965, July; R. Dorfman, P. A. Samuelson, R. M. Solow, Linear Programming and Economic 
Analysis, New York 1958; W. Piaszczyŷski, Matematyczne modele…, s. 20–21.

21 Sųabe strony teorii kosztów wzglħdnych omawiajČ miħdzy innymi: J. Soųdaczuk, Handel zagraniczny 
a problematyka wzrostu gospodarczego we wspóųczesnej burǏuazyjnej literaturze ekonomicznej, 
[w:] idem, Teoria wzrostu ekonomicznego a wspóųczesny kapitalizm, Warszawa 1962; L. Jankowiak, 
Klasyczna doktryna kosztów komparatywnych w teorii handlu zagranicznego, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 1959, nr 4; G. Myrdal, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwiniħte, 
Warszawa 1958; R. Nurske, Wpųyw obrotów miħdzynarodowych na rozwój gospodarczy, Warszawa 
1963; M. Guzek, Zasada kosztów komparatywnych a problemy RWPG, Warszawa 1967; Gospodarka 
Ƒwiatowa, red. P. BoǏyk, Warszawa 1991; J. K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka histo-
ryczna, Warszawa 1991.

22 J. E. Meade, The Theory of Customs Union, Amsterdam 1955, cyt. za: B. Balassa, The Theory of Eco-
nomic IntegraƟ on, London 1962, s. 30–31.
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nera, wskazuje na koniecznoƑđ uwzglħdniania w procesie tworzenia struktur interesów 
kaǏdego, nawet najmniejszego partnera. Kraj, producent zrezygnuje w procesie inte-
gracyjnym z wytwarzania dobra, w produkcji którego ma komparatywnČ przewagħ tyl-
ko wtedy, gdy uzyska rekompensatħ poniesionych strat, ale przede wszystkim w wyniku 
nowej alokacji produkcji, uzyska moǏliwoƑđ wyspecjalizowania siħ w nowych atrakcyj-
nych w skali ugrupowania dziedzin wytwarzania.

J. Grieco, który w swoich pracach przeanalizowaų koszty wzglħdne i absolutne23; na-
pisaų, Ǐe paŷstwa sČ zainteresowane zwiħkszeniem swej siųy i swoich wpųywów (korzyƑci 
absolutne, absolute gains) i dlatego bħdČ wspóųpracowađ z paŷstwami lub innymi ak-
torami systemu, aby zwiħkszyđ swe zdolnoƑci (potencjaų). Stwierdzių takǏe, Ǐe paŷstwa 
interesujČ siħ równieǏ tym, jak wiele siųy i wpųywów zdoųajČ zgromadziđ inne paŷstwa 
(korzyƑci wzglħdne, relaƟ ve gains) w wyniku wspóųpracy24.

Nieco odmienny poglČd w zakresie komplementarnoƑci zaprezentowali H. Mako-
wer i G. Morton, piszČc, Ǐe jeƑli dwa zwiČzki oferujČ korzyƑđ, wówczas ten, który ofe-
ruje wiħkszČ korzyƑđ, jest zwiČzkiem miħdzy bardziej komplementarnČ parČ krajów lub 
gdy dwa zwiČzki przynoszČ stratħ, to ten zwiČzek, który przynosi mniejszČ stratħ, jest 
zwiČzkiem komplementarnym25. MoǏna wiħc przyjČđ, Ǐe jeƑli przynaleǏnoƑđ do okre-
Ƒlonego zwiČzku przynosi danemu czųonkowi korzyƑci, to miħdzy danym krajem a po-
zostaųymi czųonkami unii (ugrupowania) istniejČ zaleǏnoƑci typu komplementarnego. 
Im wiħksze korzyƑci, tym wiħksza komplementarnoƑđ i odwrotnie, brak korzyƑci Ƒwiad-
czy o konkurencyjnych strukturach partnerów. RozwaǏania H. Makowera i G. Mortona 
majČ charakter statyczny, nie uwzglħdniajČ moǏliwoƑci zmian w procesie tworzenia siħ 
specjalizacji wewnČtrzgaųħziowej, ale przede wszystkim, ich zdaniem, wspóųpraca jest 
moǏliwa miħdzy komplementarnymi partnerami a konkurencyjnoƑđ struktur wyklucza 
wspóųpracħ. Tymczasem, w dųuǏszym okresie istniejČ moǏliwoƑci dostosowania struktur 
produkcyjnych do poziomu optymalnego w skali ugrupowania, moǏliwoƑci optymaliza-
cji podziaųu pracy w skali miħdzynarodowej. O ile H. Makower i G. Morton wykluczajČ 
zwiČzek miħdzy krajami posiadajČcymi identyczne lub podobne struktury wytwarzania, 
o tyle zdaniem J. Vienera, zwiČzek krajów o podobnej strukturze nie tylko jest moǏliwy, 
ale nawet poǏČdany, gdyǏ w procesie podziaųu pracy miħdzy konkurencyjnymi gospo-
darkami stworzone zostanČ komplementarne struktury. KonkurencyjnoƑđ w zakresie 
produkcji (rozumiana przez J. Vienera jako nakųadanie siħ jednorodnej produkcji), jeƑli 
tylko istniejČ róǏnice w jednostkowych kosztach produkcji, zgodnie z zasadČ kosztów 
komparatywnych, nie wyklucza moǏliwoƑci tworzenia podziaųu pracy. PoglČd J. Viene-
ra wydaje siħ racjonalny takǏe z tego wzglħdu, Ǐe wspóųczeƑnie trudno byųoby znaleǍđ 
dwa kraje o identycznych lub bardzo zbliǏonych strukturach wytwarzania, identycznych

23 J. Grieco, Anarchy and the Limits of CooperaƟ on: A realist CriƟ que of the Newest Liberal InsƟ tuƟ on, 
„InternaƟ onal OrganizaƟ on” 1988, No. 42, s. 485–507; Globalizacja polityki Ƒwiatowej. Wprowadze-
nie do stosunków miħdzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, P. Owens, Kraków 2008, s. 255.

24 Ibidem.
25 H. Makower, G. Morton, A ContribuƟ on Towards a Theory of Customs Unions, „The Economic Jour-

nal” 1953, Vol. 63, No. 249.
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kosztach produkcji, identycznym wykorzystaniu czynników wytwórczych w procesie 
produkcyjnym26.

F. V. Meyer, analizujČc zaleǏnoƑci miħdzy komplementarnoƑciČ a ksztaųtowaniem 
siħ obrotów handlowych, podzielių komplementarnoƑđ na pozytywnČ i negatywnČ 
(substytucjħ), stwierdzajČc, Ǐe korzyƑci z handlu wynikajČ przede wszystkim z komple-
mentarnoƑci towarów27. Koncepcja F. V. Meyera, ale takǏe rozwaǏania H. Makowera 
i G. Mortona zwiČzane sČ z teoriČ popytu, w myƑl której kaǏda zmiana popytu wynikajČ-
ca ze zmian zachodzČcych w preferencjach konsumentów (ale takǏe ze zmian wynikajČ-
cych z rozwoju naukowo-technicznego) moǏe prowadziđ do zmian w zakresie komple-
mentarnoƑci28. Zbyt wČska interpretacja tej koncepcji moǏe prowadziđ do stwierdzenia, 
Ǐe bardziej opųacalny jest handel z gospodarkČ komplementarnČ niǏ konkurencyjnČ. 
Import z krajów komplementarnych prowadzi bowiem do rozszerzenia asortymen-
tu towarów pozostajČcych w dyspozycji danego kraju, eksport pozwala natomiast na 
upųynnienie nadwyǏek. Zdaniem F. V. Meyera, wymiana typu nadwyǏki towarowe za 
brakujČce towary podnosi marginalnČ wartoƑđ kapitaųu29. Ograniczenie eksportu tylko 
do sprzedaǏy nadwyǏek wystħpujČcych na rynku jest zbytnim uproszczeniem, a przede 
wszystkim nie odpowiada realnej rzeczywistoƑci. Dlatego analizujČc proces integracji, 
Meyer przyznaų, Ǐe moǏe mieđ miejsce alokacja czynników produkcji w skali miħdzy-
narodowej, a unia celna prowadzi do znacznego zintensyfi kowania handlu wzajemne-
go partnerów i kreuje nowe strumienie obrotów towarowych. F. V. Meyer, podobnie 
jak J. Viener, przyznaų, Ǐe z punktu widzenia kreacji handlu, korzyƑci z unii kilku krajów 
bħdČ tym wiħksze, im wiħksza byųa miħdzy nimi konkurencyjnoƑđ przed powstaniem 
zwiČzku (unii)30.

W procesie integracji nastħpuje stopniowe zbliǏanie struktur gospodarczych wspóų-
pracujČcych krajów, czego przejawem moǏe byđ pojawienie siħ nowych moǏliwoƑci wy-
miany handlowej, co moǏe wskazywađ na pojawienie siħ nowych zaleǏnoƑci typu kom-
plementarnego lub pogųħbienie specjalizacji wewnČtrzgaųħziowej. B. Balassa, analizujČc 
korelacjħ miħdzy integracjČ a wydajnoƑciČ produkcji napisaų, Ǐe przy zaųoǏeniu ceteris 
paribus, wpųyw unii na wydajnoƑđ ƑwiatowČ bħdzie korzystniejszy, gdy struktury krajów 
uczestniczČcych bħdČ konkurencyjne, gdy wystČpiČ duǏe róǏnice w kosztach produkcji 
przed utworzeniem zwiČzku, oraz gdy bħdzie duǏy zasiħg i bliskoƑđ geografi czna uczest-
ników, istotne bħdČ równieǏ wysokoƑđ taryf celnych i poziom wzajemnych powiČzaŷ 
krajów przed powstaniem zwiČzku31. Przy czym B. Balassa bardzo wyraǍnie zaakcen-

26 J. E. Meade napisaų, Ǐe róǏnice w kosztach produkcji sČ czynnikiem wpųywajČcym na komplemen-
tarnoƑđ, J. E. Meade, The Removal of Trade Barriers: The Regional versus the Universal Aproach, 
„Economica” 1951, Vol. 18, No. 70, s. 187–190.

27 F. V. Meyer, Complementarity and the Lowering of Tariī s, „The American Economic Review” 1956, 
June, Vol. 46, No. 3, s. 323–335.

28 Zgodnie z teoriČ popytu zmiana trzeciego dobra wystħpujČcego w charakterze pieniČdza moǏe do-
prowadziđ do przeksztaųcenia zwiČzku typu komplementarnego w substytucyjny lub niezaleǏny. P. A. 
Samuelson, Complementarity …, s. 1255–1289.

29 F. V. Meyer, Complementarity..., s. 323–335.
30 Ibidem.
31 B. Balassa, The Theory of Economic IntegraƟ on, London 1962, s. 30–31.
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towaų fakt, Ǐe proces integracji krajów jest zjawiskiem bardzo pozytywnym z punktu 
widzenia rozwoju handlu Ƒwiatowego32.

Obiektywny rachunek ekonomiczny powinien umoǏliwiđ precyzyjne okreƑlenie 
efektów (lub ich brak) ze specjalizacji produkcji z punktu widzenia handlu miħdzynaro-
dowego. W literaturze najczħƑciej korzyƑci z tego tytuųu dzieli siħ na korzyƑci wynikajČce 
z produkcji na wielkČ skalħ i korzyƑci wynikajČce z dostosowania struktury wytwarza-
nia (specjalizacji) wųasnego potencjaųu spoųecznego i gospodarczego do potrzeb wy-
nikajČcych z rynku miħdzynarodowego. Zdaniem B. Ohlina, „nie ulega wČtpliwoƑci, Ǐe 
w wiħkszoƑci przypadków podziaų pracy wynika gųównie – jeƑli nie wyųČcznie – z ko-
rzyƑci, jakie daje produkcja masowa”33. KorzyƑci z produkcji masowej wynikajČ nato-
miast z niepodzielnoƑci czynników produkcji. Barierħ niepodzielnoƑci czynników moǏ-
na zlikwidowađ przez wųČczenie siħ w miħdzynarodowy podziaų pracy34. Specjalizacja 
w okreƑlonej dziedzinie pozwala na rozwiniħcie masowej skali produkcji, koncentra-
cjħ badaŷ naukowo-technicznych, wzrost wydajnoƑci pracy, obniǏenie jednostkowego 
kosztu produkcji przez zmniejszenie udziaųu kosztów staųych w kosztach wytwarzania 
danego produktu. Postħp naukowo-techniczny, z uwagi na wysokČ kapitaųochųonnoƑđ 
nakųadów na badania naukowe i ich wdroǏenie, wymusza wydųuǏenie serii produkcyj-
nej. TakǏe automatyzacja produkcji jest czħsto moǏliwa, jeƑli produkcja stanie siħ seryj-
na. Wielka skala produkcji bardzo czħsto determinuje koniecznoƑđ poszukiwania ryn-
ków zbytu za granicČ.

Klasyczne teorie handlu miħdzynarodowego opieraųy siħ na zaųoǏeniu, Ǐe funkcje 
produkcji sČ róǏne w róǏnych krajach, jednostkowe koszty produkcji sČ staųe i zaleǏne od 
iloƑci pracy, natomiast czynniki produkcji sČ przenoƑne jedynie wewnČtrz kraju i caųko-
wicie nieprzenoƑne miħdzy krajami. Jedynie towary uznawano za przenoƑne wewnČtrz 
i miħdzy krajami35. W rezultacie przyjmowano, Ǐe tylko towary mogČ byđ przedmiotem 
wymiany z zagranicČ, a warunki wymiany okreƑlone zostanČ przez mechanizmy rynku 
miħdzynarodowego. Kryterium specjalizacji w modelach byųo bardzo róǏnie defi niowa-
ne. W teorii kosztów komparatywnych o specjalizacji w produkcji okreƑlonych wyrobów 
decydowađ powinno kryterium kosztów wzglħdnych, komparatywnych. W teorii pro-
porcji czynników kryterium podziaųu pracy stanowiųy relacje zasobochųonnoƑci, nato-
miast w modelach optymalizacji handlu opracowanych przede wszystkim dla potrzeb 
gospodarki socjalistycznej, kryterium decydujČcym o specjalizacji, wyborze okreƑlonej 
dziedziny produkcji i handlu miaųy decydowađ róǏnego rodzaju wskaǍniki, które wobec 
braku obiektywnych parametrów ekonomicznych, takich jak ceny czy kurs walutowy, 
umoǏliwiađ miaųy wybór wųaƑciwej strategii gospodarowania, w tym wybór kierunków 
eksportu i importu, okreƑlenie kierunków specjalizacji w produkcji i wymianie36. W mo-

32 Idem, Trade CreaƟ on and Trade Diversion in European Common Market. An Appraisal of the Evi-
dence, „The Manchester School of Economic and Social Studies” 1974, Vol. 42, No. 2; European 
Economic IntegraƟ on, red. B. Balassa, Amsterdam–New York 1975.

33 B. Ohlin, Miħdzynarodowy podziaų pracy, [w:] Teoria i polityka handlu miħdzynarodowego w kapita-
lizmie, Warszawa 1960, s. 23.

34 Ibidem, s. 28.
35 W. Piaszczyŷski, Matematyczne modele…, s. 17–18.
36 W. Trzeciakowski, Kompleksowy model bieǏČcej optymalizacji handlu zagranicznego, [w:] Efektyw-
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delach teorii wymiany opartej w duǏej mierze na diagramach F. Y. Edgewortha37 lub na 
wykresach Edgewortha-Bowleya38, które wykorzystywane sČ do interpretacji krzywych 
kontraktu, krzywych wymiany, kryterium wyboru specjalizacji nie zostaųo jednoznacz-
nie okreƑlone.

Teoria proporcji czynników opracowana przez E. Heckschera i B. Ohlina, a nastħp-
nie rozwiniħta przez P. Samuelsona zwracaųa uwagħ na fakt, Ǐe komparatywne korzyƑci 
z wymiany powstawaųy w wyniku zróǏnicowanego wyposaǏenia krajów w czynniki pro-
dukcji: pracħ i kapitaų39. Teoria proporcji czynników zakųada, Ǐe punktem wyjƑcia przy 
wyborze kierunku specjalizacji danego kraju sČ relacje zasobochųonnoƑci w poszczegól-
nych krajach (towar kapitaųochųonny jest taŷszy w kraju, w którym kapitaų jest dobrem 
obfi tym, natomiast towar pracochųonny jest taŷszy w kraju, w którym siųa robocza jest 
wzglħdnie obfi ta). Po rozpoczħciu wymiany kraj eksportuje ten towar do produkcji, któ-
rego zuǏywa wiħcej czynników obfi tych w tym kraju, importuje zaƑ ten towar, do które-
go produkcji zuǏywa wiħcej czynników w tym kraju rzadkich40.

Teoria proporcji czynników byųa empirycznie wielokrotnie weryfi kowana i modyfi -
kowana41 i obecnie zaliczana jest do teorii neoklasycznych. WaǏnym elementem teorii 
proporcji czynników jest teoremat wyrównywania siħ cen czynników wytwórczych. Zda-
niem J. Misali, podstawowa zasada teorematu wyrównywania siħ czynników wytwór-
czych gųosi, Ǐe „rozwój handlu miħdzynarodowego towarami pracochųonnymi i kapita-
ųochųonnymi przenosi miħdzy krajami kapitaų oraz pracħ, co prowadzi do wzglħdnego 
i absolutnego wyrównywania siħ miħdzy dwoma krajami dochodów z tytuųu zastoso-
wania jednorodnych czynników: pracy i kapitaųu, to znaczy do wzglħdnego i absolutne-
go wyrównywania siħ cen”42.

Uzupeųnieniem i rozwiniħciem teorii obfi tych zasobów E. Heckschera, B. Ohlina 
i P. A. Samuelsona sČ teorie neoczynnikowe i neotechnologiczne. Teorie neoczynnikowe 
akcentujČ fakt, Ǐe czynniki produkcji sČ wewnħtrznie zųoǏone, a niekiedy uwzglħdniajČ 

noƑđ handlu zagranicznego, Warszawa 1969; idem, Model optymalizacji bieǏČcej polityki kierunko-
wej w handlu zagranicznym, „Gospodarka Planowa” 1960, nr 8–9; idem, Metody wyznaczania kursu 
granicznego i uproszczone metody analizy efektywnoƑci handlu zagranicznego, Warszawa 1964; 
P. Sulmicki, Planowanie i zarzČdzanie gospodarcze, Warszawa 1973; L. Paųys, U. Pųowiec, G. Rosa-
Ɵ , P. Sulmicki, Ekonomika handlu zagranicznego, cz. 1: Planowanie i zarzČdzanie, Warszawa 1971; 
M. Kulczycki, Kurs walutowy w systemie kierowania handlem zagranicznym, Warszawa 1979.

37 Szersze omówienie i interpretacjħ diagramów Edgewortha moǏna znaleǍđ w pracach: J. Misala, 
Wspóųczesne teorie wymiany miħdzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa 
2001, s. 24 i nast.; B. Czarny, E. Czarny, R. Bartkowiak, R. Rapacki, Podstawy ekonomii, Warszawa 
2000; E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, Warszawa 2000; K. Rose, Theorie der Aussenwirt-
scaŌ , Aufl . 6, München 1976; P. Sulmicki, Miħdzynarodowa wymiana gospodarcza, Warszawa 1977; 
J. Misala, Teorie miħdzynarodowej wymiany gospodarczej, Warszawa 1990.

38 K. Budzowski, K. Dųugosz, Ekonomika handlu zagranicznego, wyd. 2, Kraków 1985, s. 38; W. Piasz-
czyŷski, Matematyczne modele…, s. 105.

39 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiħbiorstwa, Warszawa 2004, s. 34.
40 W. Piaszczyŷski, Matematyczne modele…, s. 57–58.
41 Badania W. LeonƟ efa wykazaųy, Ǐe eksport Stanów Zjednoczonych jest eksportem pracochųonnym 

(paradoks LeonƟ efa). Por.: J. Kotyŷski, Teoria wymiany miħdzynarodowej a programowanie liniowe, 
Warszawa 1970.

42 J. Misala, Wspóųczesne teorie wymiany miħdzynarodowej…, s. 28–29.
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zasoby naturalne jako kolejny czynnik wytwórczy43, natomiast teorie neotechnologicz-
ne akcentujČ dodatkowo znaczenie postħpu technicznego w procesie specjalizacji pro-
dukcji i w wymianie44. Zdaniem M. Posnera, o kierunkach i strukturze handlu miħdzyna-
rodowego artykuųami przemysųowymi decydujČ opóǍnienia krajów w opanowywaniu 
technik produkcji nowoczesnych wyrobów oraz w wykorzystaniu osiČgniħđ postħpu 
technicznego. Kraje tworzČce postħp techniczny, wprowadzajČce innowacje, wykorzy-
stujČ swojČ dominacjħ, w tej dziedzinie specjalizujČc siħ na rynku miħdzynarodowym 
w produkcji i wymianie wyrobów kapitaųochųonnych, innowacyjnych. P. Krugman do-
dawaų ponadto, Ǐe luka technologiczna, jaka ma miejsce miħdzy krajami innowatorami 
a pozostaųČ grupČ paŷstw, stwarza moǏliwoƑci rozwoju handlu miħdzynarodowego, 
który moǏe byđ korzystny takǏe dla kraju zacofanego technologicznie45.

Wspóųczesne teorie handlu miħdzynarodowego w zróǏnicowany sposób podej-
mujČ problematykħ specjalizacji krajów na rynku miħdzynarodowym. Coraz czħƑciej 
zwraca siħ przy tym uwagħ na fakt, Ǐe wybór specjalizacji uwarunkowany jest takǏe 
przesųankami politycznymi. Coraz czħƑciej paŷstwa nie przestrzegajČ okreƑlonych zasad 
i starajČ siħ „oszukiwađ” partnerów w trosce o wųasny narodowy interes i, co warto 
podkreƑliđ, zwraca siħ takǏe uwagħ na prawdopodobieŷstwo zrywania istniejČcych po-
wiČzaŷ gospodarczych, specjalizacyjnych, kooperacyjnych w przypadku konstatacji, Ǐe 
na danym porozumieniu partner zagraniczny (kraj, przedsiħbiorstwo) zyskuje znacznie 
wiħcej46. Warunkiem niezbħdnym staje siħ wiħc precyzyjne okreƑlenie nie tylko korzyƑci 
ze specjalizacji, ale przede wszystkim zasad i proporcji podziaųu tych korzyƑci miħdzy 
partnerów.

CechČ charakterystycznČ wspóųczesnych teorii handlu miħdzynarodowego jest 
uwzglħdnianie w coraz szerszym zakresie procesu internacjonalizacji dziaųalnoƑci przed-
siħbiorstwa jako swoistego sposobu tworzenia specjalizacji w skali miħdzynarodowej. 
Internacjonalizacja dziaųalnoƑci przedsiħbiorstwa rozumiana jest jako proces stopnio-
wego wchodzenia na rynki zagraniczne, podejmowania dziaųalnoƑci za granicČ przez 
danČ fi rmħ47. Niektórzy autorzy, jak na przykųad I. Fayerweather48, G. Eilenberger49 czy 

43 Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, Warszawa 2005, s. 405; J. Misala 
Wspóųczesne teorie wymiany miħdzynarodowej…, s. 41–52.

44 Problematyka luki technologicznej jest obecna w pracach J. A. Schumpetera, G. C. Huĩ auera, 
P. Krugmana, R. Vernona, M. E. Portera i wielu innych ekonomistów.

45 P. Krugman, A Model of InnovaƟ on, technology Transfer and the World DistribuƟ on of Income, 
„Journal of PoliƟ cal Economy” 1979, Vol. 87, No. 2.

46 Neoliberaųowie akcentujČ, Ǐe dwie bariery przeszkadzajČ wspóųpracy miħdzynarodowej: oszustwa 
i korzyƑci wzglħdne innych aktorów. Co wiħcej, gdy paŷstwa nie przestrzegajČ zasad, które wspiera-
jČ wspóųpracħ, inne paŷstwa mogČ porzuciđ dziaųania mulƟ lateralne i zaczČđ dziaųađ unilateralnie. 
Prawdopodobieŷstwo, Ǐe paŷstwa bħdČ opuszczađ miħdzynarodowe przedsiħwziħcia kooperacyjne, 
jest wiħksze, kiedy biorČcy w nich udziaų widzČ, iǏ inne paŷstwa zyskujČ na danej wspóųpracy wiħcej. 
Por. Globalizacja polityki Ƒwiatowej. Wprowadzenie do stosunków miħdzynarodowych…, s. 255.

47 Zdaniem J. Rymarczyka, kaǏdy rodzaj dziaųalnoƑci podejmowanej przez przedsiħbiorstwo za grani-
cČ jest procesem internacjonalizacji; J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiħbiorstwa, Warszawa 
1996, s. 17.

48 I. Fayerweather, InternaƟ onal Business Management, a Conceptual Framework, New York 1969.
49 G. Eilenberger, Finanzierungsentscheidungen mulƟ naƟ onaler Unternehmungen, Weurzburg–Wien 

1980.
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J. Deitmers50, uwaǏajČ, Ǐe posiadanie jednostek produkcyjnych w dwóch i wiħcej krajach 
Ƒwiadczy o internacjonalizacji przedsiħbiorstwa, inni (m.in. R. Vernon, F. W. Froelich, 
J. W. Vaupel, J. P. Curhan) stawiajČ wymóg czterech, piħciu lub wiħcej krajów51. 
W praktyce proces internacjonalizacji przedsiħbiorstwa dokonuje siħ w dųuǏszym okresie, 
a skala zaangaǏowania zaleǏy miħdzy innymi od formy prawnej fi rmy, wielkoƑci obrotów, 
moǏliwoƑci zbytu na rynku lokalnym, technologii produkcji, innowacyjnoƑci produktu 
itp. Bardziej zaawansowanČ formČ internacjonalizacji handlu i produkcji jest tworze-
nie przez duǏe fi rmy miħdzynarodowe fi lii (subsidiary) za granicČ, najczħƑciej w formie 
spóųek dziaųajČcych w kraju importu, których caųkowitym wųaƑcicielem jest okreƑlona 
korporacja. P. Kotler napisaų, Ǐe droga do posiadania wųasnych zakųadów za granicČ pro-
wadzi przez wykup caųoƑci lub wiħkszej czħƑci istniejČcego przedsiħbiorstwa lokalnego 
(inwestycja typu browndields) lub przez budowħ od podstaw nowego przedsiħbiorstwa 
w kraju zagranicznym (inwestycja typu greenfi elds)52. Internacjonalizacja fi rm prowadzi 
do zjawiska, które okreƑlane jest mianem globalizacji rozumianej jako internacjona-
lizacja produkcji i dystrybucji towarów i usųug53, wzglħdnie coraz ƑciƑlejsza integracja 
paŷstw oraz ludzi na Ƒwiecie, spowodowana ogromnČ redukcjČ kosztów transportu 
i telekomunikacji oraz zniesieniem barier w przepųywach dóbr, usųug, kapitaųu, wiedzy 
i ludzi z kraju do kraju54. Z. Bauman stwierdzių jednak, Ǐe

podczas gdy jedni „globalizacjČ” nazywajČ praktyki, którym siħ oddajemy, poniewaǏ chcemy 
byđ szczħƑliwi, dla innych stanowi ona przyczynħ naszego nieszczħƑcia. Wszyscy jednak uwa-
ǏajČ „globalizacjħ”, za nieunikniony los Ƒwiata, a takǏe za nieodwracalny proces, który dotyczy 
kaǏdego z nas w takim samym stopniu i w ten sam sposób55.

Globalizacji w handlu towarów i usųug towarzyszy globalizacja rynków fi nansowych 
(czego przejawem jest swobodny przepųyw kapitaųu, lokat, dewiz i walut oraz integracja 
rynków fi nansowych Europy, Azji i Ameryki Póųnocnej), globalizacja rynków pracy, rolni-
ctwa i ekologii, wiedzy i technologii.

MoǏna wiħc przyjČđ, Ǐe o ile w poprzednich okresach rozwoju komplementarnoƑđ 
naturalna okreƑlaųa kierunki specjalizacji kraju w skali lokalnej i miħdzynarodowej, 
o tyle wspóųczeƑnie coraz czħƑciej o miejscu danego kraju w miħdzynarodowym podzia-
le pracy decydujČ procesy internacjonalizacji dziaųalnoƑci oraz globalizacja, podejmo-
wanie decyzji o lokalizacji produkcji i wymianie towarowej wedųug strategii dziaųa-
nia, w której koszty, zysk i cele dziaųania oderwane sČ od warunków miejscowych, 
lokalnych, a kryterium decydujČcym staje siħ globalne dziaųanie koncernu miħdzy-
narodowego.

50 J. Deitmers, AuslandsinvesƟ Ɵ onen und inländische BeschäŌ igung, Frankfurt–Bern 1982.
51 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiħbiorstwa…, s. 27.
52 P. Kotler, MarkeƟ ng. Podrħcznik europejski, Warszawa 2002.
53 R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, Warszawa 2003, s. 73.
54 J. E. SƟ glitz, Globalizacja, Warszawa 2007, s. 26.
55 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 5.
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Etatyzm miÆdzywojenny a gospodarka rynkowa

Etatyzm jako skrajna forma interwencjonizmu paŷstwowego oznacza bezpoƑredniČ 
dziaųalnoƑđ gospodarczČ paŷstwa, które przejmuje wųasnoƑđ prywatnČ lub jČ tworzy 
od poczČtku istnienia przedsiħbiorstwa czy banku. Jest to wiħc gospodarka regulowana 
przez inwestycje paŷstwowe skierowane do przedsiħbiorstw paŷstwowych, wystħpu-
jČcych w rynkowej formie prawnej jako spóųki prawa handlowego, z przewaǏajČcym lub 
wyųČcznym kapitaųem paŷstwowym. Bywa równieǏ i tak, Ǐe paŷstwo w obronie zagro-
Ǐonych likwidacjČ miejsc pracy dokonuje nacjonalizacji niektórych branǏ. Gdy dotyczy 
to wiħkszoƑci lub wszystkich przedsiħbiorstw, ma siħ do czynienia z ideologicznČ formČ 
wųasnoƑci paŷstwowej, a zarazem likwidacjČ rynku.

Udziaų paŷstwa w gospodarce miħdzywojennej byų procesem trwaųym, aczkolwiek 
w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodlegųoƑci uzasadnionym, a nawet niezbħd-
nym. Lata 1918–1923 okreƑla siħ jako etatyzm wojenny, charakteryzujČcy siħ przejmo-
waniem przedsiħbiorstw i instytucji gospodarczych od zaborców, a takǏe eliminowa-
niem negatywnych skutków wywoųanych przez dziaųania wojenne, takich jak: lichwa 
i spekulacja, organizacja wywozu i przywozu, komisje dewizowe, zboǏowe, aprowiza-
cyjne organizujČce, a ponadto przymusowe zakupy, reglamentacja oraz sekwestr Ǐyw-
noƑci i surowców. Paŷstwo przejħųo w byųym zaborze austriackim Ǐupy solne, kopalnie 
(„Brzeszcze”), zakųady przerobu naŌ y i petrochemie, a po Galicyjskim Wydziale Krajo-
wym zakųady soli potasowej, w zaborze pruskim huty, rurociČgi gazowe, kopalnie wħgla 
na Górnym _lČsku, warzelnie soli (Inowrocųaw) i udziaųy w Stoczni Gdaŷskiej, a w zabo-
rze rosyjskim zagųħbie wħglowe, huty („Blachownia”) i warzelnie soli. Na terenie caųego 
kraju przejħto koleje, lasy, pocztħ i telegraf, z wyjČtkiem czħƑci kolei prywatnych, a takǏe 
monopole produkcyjne: spirytusowy, solny i tytoniowy.

Istotnym czynnikiem umacniajČcym etatyzm z punktu widzenia gospodarczego 
byųo przejħcie banków, co pozwoliųo na przejħcie pakietów akcji i obligacji bħdČcych 
w porƞ elach inwestycyjnych instytucji kredytowych. Przejħto Galicyjski Bank Krajowy 
we Lwowie, przeksztaųcajČc go w Paŷstwowy Bank Krajowy w Warszawie oraz Galicyjski 
Wojenny Zakųad Kredytowy – w Paŷstwowy Bank Odbudowy w Warszawie. PoųČcze-
nie tych banków w 1924 r. z Zakųadem Kredytowym Miast Maųopolskich daųo poczČ-
tek Bankowi Gospodarstwa Krajowego. W 1919 r. powoųano Bank Polski Rolny, który 
wkrótce przemianowano na Paŷstwowy Bank Rolny i PocztowČ Kasħ OszczħdnoƑci. 
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LikwidujČc instytucje etatyzmu wojennego, przeksztaųcano go w etatyzm „pokojowy”, 
przewidujČcy inwestowanie przez paŷstwo na duǏČ skalħ, tak jak to miaųo miejsce 
w przypadku ustawy o budowie portu w Gdyni z 23 wrzeƑnia 1922 r. Rozszerzanie 
udziaųu paŷstwa w okresie stabilizacji miaųo miejsce zarówno w bankowoƑci, jak i prze-
myƑle zapaųczanym, a od 1924 r. rozpoczħųo siħ takǏe w motoryzacji – dziħki zawartej 
z „Ursusem” umowie budowy fabryki samochodów, kredytowanej w wysokoƑci blisko 
27 mln zų z Banku Gospodarstwa Krajowego. PoniewaǏ kapitaų zakųadowy „Ursusa” wy-
nosių 15 mln zų, paŷstwo poƑrednio przejħųo i to przedsiħbiorstwo – poprzez BGK.

Przejmowano bankrutujČce przedsiħbiorstwa z tytuųu zadųuǏenia zarówno w Skar-
bie Paŷstwa, jak i bankach paŷstwowych, tak jak to miaųo miejsce w przypadku za-
kųadów miħsnych w Chodorowie i Dħbicy, a jednoczeƑnie kierowano znaczne nakųady 
inwestycyjne na rozwój przedsiħbiorstw paŷstwowych, jak na przykųad koleje, kredyto-
wano inwestycje prywatne, i to na znacznČ skalħ, w 1924 r. byųo to, na przykųad, blisko 
500 mln zų. W latach 1925–1927 gospodarka weszųa w fazħ wysokiej koniunktury, 
a nadwyǏki budǏetowe i poǏyczki zagraniczne fi nansowaųy rozbudowħ zakųadów azo-
towych w Tarnowie, rozbudowano PaŷstwowČ Wytwórniħ Aparatów Telefonicznych, 
WodociČgi GórnoƑlČskie, Paŷstwowe Zakųady InǏynieryjne oraz Pocztħ PolskČ i ogólnie 
rzecz ujmujČc telekomunikacjħ, a takǏe �eglugħ PolskČ, Polsko-Brytyjskie Towarzystwo 
Okrħtowe S.A., Gdynia – Ameryka Linie �eglugowe S.A. Dokapitalizowano Lasy Paŷ-
stwowe i port w Gdyni.

Znaczny udziaų w podjħtych inwestycjach miaų Paŷstwowy Fundusz Kredytowy, 
a Ministerstwo Skarbu uzyskaųo prawo do porħczeŷ na rzecz przedsiħbiorstw paŷstwo-
wych do wysokoƑci 500 mln zų i banków paŷstwowych takǏe do takiej kwoty. Sektor 
prywatny stale zadųuǏaų siħ w bankach paŷstwowych. NajwaǏniejszym instrumentem 
przeksztaųceŷ etatystycznych byųa komercjalizacja przedsiħbiorstw paŷstwowych, któ-
rČ skutecznie przeprowadzių rzČd W. Grabskiego. PoczČwszy od roku 1923 wydzielono 
z budǏetu paŷstwa grupħ przedsiħbiorstw paŷstwowych, nadajČc im rok póǍniej statu-
ty i osobowoƑđ prawnČ, jakČ miaųy przedsiħbiorstwa prywatne. Podobnie postČpiono 
z lasami i wodociČgami, a takǏe z kolejČ. Zasady fi nansowe oraz rachunkowoƑđ wydzie-
laųy je z majČtku paŷstwowego. 17 marca 1927 r. wydano rozporzČdzenie Prezydenta 
RP „O wydzieleniu z administracji paŷstwowej przedsiħbiorstw paŷstwowych przemy-
sųowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji”, na mocy którego przed-
siħbiorstwa te uzyskiwaųy osobowoƑđ prawnČ.

Paŷstwo byųo wųaƑcicielem nieruchomoƑci naleǏČcych do samodzielnych przedsiħ-
biorstw, które zarzČdzaųy majČtkiem ruchomym i inwestowaųy do poųowy osiČgniħtego 
zysku. Do najwiħkszych zaliczaųy siħ: Polska Agencja Telegrafi czna, Paŷstwowe Wytwór-
nie Uzbrojenia, Paŷstwowe Wytwórnie Prochu, Paŷstwowe Zakųady InǏynieryjne, Paŷ-
stwowe Zakųady Lotnicze, Paŷstwowe Zakųady Umundurowania, Paŷstwowe Zakųady 
WodociČgowe na Górnym _lČsku, Paŷstwowe Zakųady Przemysųu ZboǏowego, Paŷ-
stwowa Fabryka Olei Mineralnych „Polmin”, Paŷstwowa Kopalnia Wħgla „Brzeszcze”, 
Paŷstwowa Fabryka ZwiČzków Azotowych w MoƑcicach i Chorzowie oraz Paŷstwowe 
Zakųady Tele- i Radiotechniczne1.

1 K. Dziewulski, Spór o etatyzm, Warszawa 1981.
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W innym trybie komercjalizowano lasy, pocztħ i kolej. Pomimo rozpoczħtych 
w 1928 r. przygotowaŷ, z powodu trudnoƑci z wycenČ majČtku, pierwszy bilans Pocz-
ty Polskiej sporzČdzono w 1937 r., komercjalizacjħ kolei zrealizowano w latach 1930–
1932, natomiast lasy pozostaųy wydzielonČ strukturČ administracji paŷstwowej. Warto 
podkreƑliđ, Ǐe przeksztaųcenia umoǏliwiųy skorzystanie z dobrej koniunktury rynkowej 
przedsiħbiorstwom paŷstwowym, wzmacniajČc ich pozycjħ rynkowČ.

Druga dekada rozpoczħųa siħ natomiast od przeniesienia z paŷstw rozwiniħtych 
zjawisk kryzysowych i do 1936 r. zarówno w sektorze prywatnym, jak i paŷstwowym 
panowaųa gųħboka dekoniunktura. SiųČ rzeczy ųatwiej przystosowaų siħ do niej sektor 
paŷstwowy, który dziħki polityce etatystycznej znacznie powiħkszyų stan posiadania. 
Przejmowano na wųasnoƑđ paŷstwa bankrutujČce fi rmy prywatne, najczħƑciej przez 
mechanizm i instytucje rynku kredytowego, który w II Rzeczypospolitej okazaų siħ 
najbardziej efektywnym narzħdziem etatyzacji. Wzrost potencjaųu bankowoƑci paŷ-
stwowej w stosunku do bankowoƑci prywatnej w okresie kryzysu umoǏliwių przejħcie 
z jednej strony znacznej czħƑci upadajČcego sektora prywatnego, a z drugiej, po osiČg-
niħciu wzglħdnej stabilizacji, od 1936 r. inwestycje, w tym takǏe w sektor zbrojeniowy. 
W okresie kryzysu przejmowano równieǏ przedsiħbiorstwa prywatne naleǏČce do kapi-
taųu obcego i to nie tylko z powodu trudnoƑci pųatniczych, ale takǏe z rosnČcej niechħci 
do wųasnoƑci obcej, nierzadko motywujČc to interesami obronnymi czy strategicznymi 
paŷstwa. Byųo to tym ųatwiejsze, Ǐe wprawdzie stopniowo, ale coraz wyraǍniej nara-
staų konfl ikt gospodarczy, a z czasem takǏe militarny z III RzeszČ. SzczególnČ aktywnoƑđ 
w przejħciach wykazywaų Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego porƞ elu znalazųy 
siħ liczne zakųady przemysųu hutniczego i kopalni wħgla, co dawaųo ponad poųowħ ca-
ųej produkcji stali i pozycjħ dominujČcČ w wydobyciu wħgla. Obok klasycznych przejħđ 
paŷstwo zwiħkszaųo stan swojego posiadania takǏe przez inwestycje infrastrukturalne 
fi nansowane z realizujČcych programy prac interwencyjnych Funduszy: Inwestycyjne-
go, Pracy i Drogowego.

Rozwijaųy siħ takǏe paŷstwowe monopole, co w powiČzaniu z przejmowaniem 
udziaųów i akcji w wielu przedsiħbiorstwach prywatnych czyniųo z paŷstwa, a formal-
nie banków paŷstwowych, istotnego gracza takǏe na rynku papierów wartoƑciowych. 
StČd dziaųalnoƑđ gieųdy warszawskiej szczególnie w okresie miħdzywojennym powinna 
byđ analizowana z punktu widzenia takǏe procesów etatyzacji jako waǏny instrument 
wspierania tej doktryny i praktyki gospodarczej.

Po gųħbokiej dekoniunkturze w poųowie lat 30., ostatnie trzy lata przed wojnČ to 
kompleksowy rozwój gospodarki nakrħcanej inwestycjami zbrojeniowymi i natħǏeniem 
w tych okolicznoƑciach w peųni uzasadnionym polityki etatystycznej. Plan Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, zakųadajČcy inwestowanie w Centralny Okrħg Przemysųowy, wygene-
rowaų wzrost gospodarczy, z którego korzystaų takǏe sektor prywatny.

E. Kwiatkowski to, obok Stefana Starzyŷskiego, najbardziej prominentny przedsta-
wiciel doktryny etatystycznej, która do przeųomu drugiej i trzeciej dekady (do 1932 r.) 
zaczħųa dziaųađ instytucjonalnie pod nazwČ Pierwszej Brygady Gospodarczej. NiewČt-
pliwie miaųo to takǏe zwiČzek z przesileniem politycznym i ugruntowaniem wpųywów 
sanacji, szczególnie po zamachu majowym, który umoǏliwių chociaǏby w sensie poli-
tycznym budowħ etatyzmu.
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Starzyŷski naleǏaų do Ƒcisųego trzonu obozu sanacyjnego i miaų duǏe wpųywy jako 
dyrektor departamentu w Ministerstwie Skarbu oraz wiceminister skarbu, a nastħp-
nie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, a od 1934 r. prezydent Warszawy – aǏ do 
bohaterskiego wrzeƑnia 1939 r. Byų absolwentem Szkoųy Gųównej Handlowej, z któ-
rej wywodziųa siħ teǏ znaczna czħƑđ wysokich urzħdników, zarówno ministerialnych, 
jak i bankowych. Tworzyli oni Ƒrodowisko nazywane mianem, wspomnianej wczeƑ-
niej, Pierwszej Brygady Gospodarczej. Procesy gospodarcze, o których byųa wczeƑniej 
mowa, byųy takǏe wynikiem przekonaŷ tego Ƒrodowiska – najwyraǍniej wyųoǏonych 
przez S. Starzyŷskiego w wydanej w 1931 r. pracy, Piħđ lat na froncie gospodarczym 
(w 1928 r. wydaų ksiČǏkħ Na froncie gospodarczym). Gųosiųa ona hasųo solidaryzmu 
spoųecznego, ale w warunkach stabilizacji pieniČdza i zrównowaǏonego budǏetu, pod 
kontrolČ paŷstwa kierujČcego gospodarkČ, co w istocie moǏna nazwađ systemem 
regulowanym.

Gųównymi zaųoǏeniami programowymi byųo ksztaųtowanie procesów spoųecznych 
przez racjonalizacjħ produkcji, administracji, bankowoƑci, sČdownictwa, likwidacja biu-
rokracji, stworzenie samorzČdu gospodarczego eliminujČcego korupcjħ i naduǏycia oraz 
rozwój ustawodawstwa spoųecznego, czyli program, jak to moǏna okreƑliđ, solidarnego 
paŷstwa. W sensie makroekonomicznym zakųadano przywrócenie równowagi budǏeto-
wej, silnego pieniČdza o stabilnym kursie, likwidacjħ infl acji, wprowadzenie paŷstwowe-
go monopolu dewizowego i ograniczenie transferu dewiz za granicħ, wzrost dodatniego 
bilansu wymiany z zagranicČ przez sterowanie bilansem pųatniczym. W polityce rolnej 
deklarowano przeprowadzenie reformy rolnej, przyspieszenie parcelacji, kredytowanie 
rolnictwa przez Paŷstwowy Bank Rolny, szczególnie dziħki zwiħkszeniu zakupów nawo-
zów, wzrost oƑwiaty i produkcji roƑlin przemysųowych, poparcie spóųdzielczoƑci wiejskiej, 
a w przemysųowej kontrolħ przedsiħbiorstw, wspomaganie ich kredytem i zamówienia-
mi publicznymi, przyjaznČ politykČ podatkowČ i celnČ. W odpowiedzi na narastajČcČ 
krytykħ, zwiČzanČ z wypieraniem przedsiħbiorczoƑci prywatnej, etatyƑci odpowiadali, 
Ǐe uzupeųniajČ jedynie sųabČ aktywnoƑđ prywatnego biznesu i aktywizujČ gospodarkħ 
w obszarach niedostħpnych fi nansowo dla przedsiħbiorczoƑci prywatnej. Argumento-
wali to takǏe przyczynami obiektywnymi, takimi jak: doƑwiadczenia etatystyczne paŷstw 
europejskich po zakoŷczeniu I wojny, odziedziczonym po zaborcach mieniu paŷstwo-
wym, konkurencjČ miħdzynarodowČ i oczekiwaniami Ƒrodowisk gospodarczych, a takǏe 
zbyt liberalnymi koncepcjami rzČdów przedmajowych.

Trudno nie przyznađ im racji – poza faktem trwaųego powiħkszania zasobów paŷ-
stwa, czego mieli zresztČ ƑwiadomoƑđ, mówiČc o moǏliwoƑciach przerostu etatyzmu 
i prowadzČc dyskusjħ nad jego granicami, ale nie tyle z powodów ekonomicznych, co 
trwajČcej walki politycznej wymuszajČcej takie dziaųania. PropagujČc walkħ z monopo-
lami prywatnymi, po ich przejħciu akceptowano bezkrytycznie monopol paŷstwowy. 
CzħƑđ Ƒrodowiska etatystów propagowaųa rozwój przemysųu paŷstwowego jako formy 
interwencjonizmu (Antoni Krahelski), ale w dųuǏszym okresie – czyli propagowali w dzi-
siejszym ujħciu politykħ koncernowČ realizowanČ przez paŷstwo. Byųy to zresztČ poglČ-
dy charakterystyczne dla doktryn ekonomicznych lat 30., zbliǏonych zdecydowanie do 
modelu keynesowskigo niǏ do ordoliberaųów niemieckich, a nawet do znacznie póǍniej-
szych poglČdów o teorii zarzČdzania (Rewolucja menedǏerów Burnhama).
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Obok programu etatystów z Pierwszej Brygady Gospodarczej, w latach 30. aktywny 
byų takǏe Klub Gospodarki Narodowej (wydajČcy w latach 1931–1938 pismo o tej na-
zwie z podtytuųem „NiezaleǏny Dwutygodnik Gospodarczy”), zrzeszajČcy ekonomistów 
zatrudnionych w urzħdach paŷstwowych. _rodowisko to miaųo znaczny wpųyw na roz-
wój doktryny ekonomicznej i czħƑciowo zasiliųo wybrane stronnictwa polityczne. O ile 
akceptowali oni etatyzm jako formħ interwencji paŷstwa w cyklicznie rozwijajČcej siħ 
rzeczywistoƑci rynkowej, o tyle krytykowali poszczególne decyzje rzČdowe, czyli prakty-
kħ gospodarczČ. Bardziej niǏ ich starsi koledzy wskazywali na konfl ikty spoųeczne, wrħcz 
klasowe, co zbliǏaųo ich do poglČdów „mųodych” narodowców i Obozu Narodowo-
-Radykalnego (Stanisųaw Mayer).

E. Kwiatkowski byų propaŷstwowcem realizujČcym program etatyzmu paŷstwowe-
go z poglČdami zbliǏonymi do S. Starzyŷskiego. Piastowaų najwyǏsze stanowiska (mi-
nister przemysųu i handlu w latach 1926–1930), wicepremier (1936–1939), minister 
skarbu (1935–1939). Byų zwolennikiem umacniania gospodarczej roli paŷstwa przez 
wypieranie obcych kapitaųów – poczČwszy od 1926 r., kiedy podczas przemówienia 
w Komisji BudǏetowej Sejmu sformuųowaų zrħby swojego programu jako rynkowej go-
spodarki kierowanej, a nie etatyzmu jako doktryny. Byų wiħc politykiem gospodarczym 
nastawionym na efekt i w tym rozumieniu mieƑci siħ w grupie tych polityków euro-
pejskich, którzy preferowali koncepcjħ J. M. Keynesa. Interwencjonizm, a nie etatyzm, 
to polityka budowy portu w Gdyni, Centralnego Okrħgu Przemysųowego i planowania 
makroekonomicznego. Byų przekonany, Ǐe kaǏda inicjatywa prywatna w Polsce moǏe 
byđ bez przeszkód realizowana, a aktywnoƑđ paŷstwa jako równolegųa metoda zwiħksza 
szansħ na sukces tej pierwszej. Natomiast byų przeciwnikiem upaŷstwowienia gospo-
darki bo interwencjonizm wynikaų z potrzeby stabilizowania wahaŷ koniunkturalnych, 
inwestycji pierwotnych typu infrastrukturalnego, a takǏe przewagi interesu publiczne-
go w wybranych sektorach nad prywatnym (przemysų zbrojeniowy). Czym biedniejszy 
kraj (a Polska takim byųa), tym, jego zdaniem, interwencja jest, i to dųugo, niezbħdna, 
ale bez wchodzenia w te czħƑci gospodarki, gdzie Ǐywioų prywatny radzi sobie na zasa-
dzie gry rynkowej. Krytykowaų banki paŷstwowe za udzielanie ųatwych kredytów (eta-
tyzm kredytowy), zarówno przedsiħbiorstwom prywatnym, jak i paŷstwowym i widziaų 
w tym raczej przyczyny polityczne niǏ ekonomiczne. Efektem jego dziaųalnoƑci byų piħt-
nastoletni plan perspektywiczny rozwoju kraju, zaprezentowany w 1938 r., obejmujČcy 
lata 1939–1954, zbudowany na doƑwiadczeniach trzyletniego planu inwestycyjnego 
i czteroletniego planu budowy COP-u 1936–1940. Rozpoczħto takǏe prace studyjne nad 
szeƑcioletnim planem rozbudowy sių zbrojnych i cywilnym planem inwestycyjnym. Plan 
piħtnastoletni podzielono na piħđ trzyletnich okresów, w których kolejno przeznaczo-
nych miaųo byđ nie mniej niǏ 60% Ƒrodków na takie cele, jak: 1939–1942 rozbudowa 
potencjaųu obronnego, 1942–1945 szeroko pojħta infrastruktura, 1945–1948 oƑwiata 
i rolnictwo, 1948–1951 urbanizacja i uprzemysųowienie oraz 1951–1954 ujednolicenie 
poziomu rozwoju paŷstwa.

Zaprezentowana z koniecznoƑci w ograniczonym zakresie aktywnoƑđ paŷstwa byųa 
mocno krytykowana przez przeciwników etatyzmu, do których przede wszystkim nale-
Ǐy zaliczyđ przedstawicieli „szkoųy krakowskiej”, grupujČcej ekonomistów i prawników 
(przed 1918 r. ekonomiħ wykųadano na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloŷskiego 
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jako jedynej wyǏszej uczelni), pracowników Katedry Ekonomii znajdujČcej siħ w struktu-
rze Wydziaųu Prawa Uniwersytetu Jagielloŷskiego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, z Adamem KrzyǏanowskim na czele oraz Adamem Heydlem, Ferdynandem Zwei-
giem, Tomaszem Lulkiem, Stanisųawem Wyrobiszem, Stefanem Schmidtem i Leonem 
Oberlendrem.

A. KrzyǏanowski i A. Heydel piastowali godnoƑđ dziekana Wydziaųu Prawa Uniwersy-
tetu Jagielloŷskiego. Z tego Ƒrodowiska naukowego wywodzių siħ takǏe Edward Taylor, 
póǍniejszy zaųoǏyciel „szkoųy poznaŷskiej”, oraz jeden z najbardziej znanych w krajach 
zachodnich, obok Michaųa Kaleckiego, ekonomistów polskich – Oskar Lange, który nie 
identyfi kowaų siħ z nurtem liberalnym. Do waǏnych uczestników dyskusji na temat wyǏ-
szoƑci liberalizmu nad etatyzmem naleǏeli teǏ: Stanisųaw GųČbiŷski, Roman Dmowski 
i Roman Rybarski. Jej przedstawiciele widzieli niebezpieczeŷstwo proletaryzacji spoųe-
czeŷstwa zarówno w przypadku prywatnej, jak i paŷstwowej wielkiej wųasnoƑci prze-
mysųowej, preferujČc maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa. Podobnie zresztČ postrzegali te 
problemy przedstawiciele spoųecznej nauki KoƑcioųa (solidaryzm katolicki i „trzecia dro-
ga”) oraz, z akcentem na problematykħ rolnČ, przedstawiciele parƟ i chųopskich.

Etatyzm krytykowano, wychodzČc z przesųanek zarówno mikro-, jak i makroeko-
nomicznych, zarzucajČc mu przede wszystkim ograniczanie wolnoƑci gospodarczej 
i osųabianie aktywnoƑci i konkurencyjnoƑci jako podstawy przedsiħbiorczoƑci, a tym sa-
mym zaniku naturalnych zdolnoƑci gospodarki do utrzymywania równowagi i mechani-
zmów korekcyjnych. Zdaniem krytyków, wszelki interwencjonizm, a zwųaszcza etatyzm, 
zmniejsza akumulacjħ fi nansowČ i wzrost gospodarczy, a w przedsiħbiorstwach paŷ-
stwowych uczestniczČcych w gospodarce rynkowej powoduje nieuzasadnionČ prze-
wagħ, na przykųad jako kredytobiorcy uzyskujČcego taŷsze, bo gwarantowane przez 
paŷstwo kredyty, co jest fi nansowane przez dystrybucjħ budǏetu, a wiħc podatki. Tam, 
gdzie to jest jednak niezbħdne, naleǏy komercjalizowađ paŷstwowe przedsiħbiorstwa 
i je prywatyzowađ, utrzymujČc jedynie te, które realizujČ dobra publiczne. Przestrzega-
no przed socjalizmem, a wiħc upaŷstwowieniem podstawowych sektorów gospodarki, 
do czego etatyzm musiaų niechybnie doprowadziđ. Planowanie jako instrument dųugo-
okresowej alokacji Ƒrodków byųo zdecydowanie odrzucane. Zarzuty wobec przedsiħ-
biorstw paŷstwowych i instytucji fi nansowych naleǏČcych do paŷstwa koncentrowaųy 
siħ na takich argumentach, jak: brak determinacji rynkowej wynikajČcej z zasady mak-
symalizacji zysku, a nawet niemoǏnoƑđ upadųoƑci, preferencje podatkowe i rzČdowe 
nominacje na wszystkie istotne stanowiska z punktu widzenia zarzČdzania strategiczne-
go. Dopuszczano moǏliwoƑđ jedynie samofi nansowania podmiotów paŷstwowych bez 
udziaųu dotacji budǏetowych i tylko tam, gdzie nie byųo przedsiħbiorców prywatnych, 
a dziaųalnoƑđ paŷstwa sprzyja rozwojowi innych branǏ dziaųajČcych w gospodarce kon-
kurencyjnej. Niebezpieczeŷstwo etatyzacji oceniano znacznie surowiej niǏ monopoliza-
cji w sektorze prywatnym.

Z perspektywy czasu moǏna stwierdziđ, Ǐe byų to proces nieuchronny z punktu wi-
dzenia zmian strukturalnych, natomiast maksymalny stopieŷ koncentracji i centralizacji 
gospodarki osiČgnħųa gospodarka socjalistyczna, a nie miħdzywojenna czy nawet po-
wojenna gospodarka rynkowa.
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Etatyzm gospodarczy jako forma konkurencji paŷstwowo-prywatnej byų krytykowa-
ny takǏe przez przedstawicieli Centralnego ZwiČzku Polskiego Przemysųu, Górnictwa, 
Handlu i Finansów (utworzonego 15 grudnia 1919) „Lewiatan”. Funkcjħ przewod-
niczČcego tego ZwiČzku, przez caųy okres miħdzywojenny peųnių Andrzej Wierzbicki, 
a w jego skųad weszli takǏe, m.in. Tadeusz Bernadzikiewicz, Stanisųaw Lauterbach 
i Edward Rose. Krytykowali szczególnie objawy rzČdowego „humanitaryzmu gospodar-
czego”, przejawiajČcego siħ w ratowaniu upadajČcych (szczególnie w kryzysie) przedsiħ-
biorstw prywatnych i przejmowaniu ich na wųasnoƑđ paŷstwa, a takǏe zamówienia rzČ-
dowe (przykųad paŷstwowej kopalni wħgla „Brzeszcze”, dostarczajČcej po staųej, niskiej 
cenie wħgiel Polskim Kolejom Paŷstwowym). Zabiegano jednak o ochronħ rodzimej 
wytwórczoƑci prywatnej przez mechanizmy protekcjonistyczne, przywileje kredytowe, 
podatkowe i celne.

Interwencjħ gospodarczČ paŷstwa akceptowano jedynie tam, gdzie prywatny kapi-
taų nie byų w ogóle obecny w formie inwestycji poczČtkowych (na przykųad przy budowie 
portu gdyŷskiego) z docelowČ, i to szybkČ, prywatyzacjČ. „Lewiatan” szczególnie po za-
koŷczeniu kryzysu (1936) (co widađ np. w Maųej reformie etatyzmu T. Bernadzikiewicza, 
opublikowanej w 1937 r.) przystČpių do propagowania projektów uzgodnionych z polity-
kČ gospodarczČ, realizowanČ przez E. Kwiatkowskiego, takich jak: powolna prywatyzacja 
paŷstwowych jednostek przemysųowych i fi nansowych wchodzČcych w skųad koncernu 
paŷstwowego, gdyǏ kapitaų prywatny wyszedų z kryzysu mocno osųabiony, zrównanie 
warunków konkurencji dla podmiotów paŷstwowych i prywatnych, transparentnoƑđ 
kadrowa i fi nansowa w przedsiħbiorstwach paŷstwowych (sprawozdawczoƑđ fi nanso-
wa, niezaleǏny audyt), likwidacja ukrytych dotacji i ustawowe zablokowanie rozrostu 
etatyzmu oraz nacjonalizacji.

Rok póǍniej Bernadzikiewicz ponownie wysunČų te postulaty, ǏČdajČc wiħkszej 
konsekwencji w dziaųaniach rzČdu, aczkolwiek w obliczu zdecydowanie wiħkszego za-
angaǏowania paŷstwa w procesy inwestycyjno-modernizacyjne, gųównie w zakresie 
paŷstwowego przemysųu zbrojeniowego. Przedstawiciele myƑli spóųdzielczej (Marian 
Rapacki) widzieli w etatyzmie elementy koncepcji kooperatystywicznej i uspoųecznienia 
wųasnoƑci.

Krytykħ etatyzmu podejmowali takǏe zwolennicy poglČdów lewicowych, ale nie ze 
wzglħdu na jego dotychczasowe rozmiary, ale z powodu Ƒwiadomego oddawania znacz-
nej czħƑci gospodarki sektorowi prywatnemu, co oczywiƑcie prowadziųo do radykalizacji 
stanowisk w stronħ poglČdów prezentowanych przez mųodzieǏ sanacyjnČ i narodowČ 
(Obóz Narodowo-Radykalny), a takǏe socjalistów i komunistów.

Szczególnie stanowisko Polskiej ParƟ i Socjalistycznej, reprezentowanej przez Bole-
sųawa Drobnera i Adama Próchnika, w projekcie programu z 1937 r. krytykowaųo eta-
tyzm jako ideologiħ, która doprowadziųa do pogųħbienia kryzysu, co mogųo sugerowađ 
akceptacjħ prywatnej wųasnoƑci przemysųowej, ale z uwzglħdnieniem interesów pra-
cowniczych i zwiČzkowych. Bardziej radykalni dziaųacze (Mieczysųaw Niedziaųkowski), 
prognozujČc koniecznoƑđ przejƑcia do systemu socjalistycznego, wskazywali koniecz-
noƑđ uspoųecznienia strategicznych gaųħzi przemysųu (przemysų wħglowy i naŌ owy). Ko-
munistyczna ParƟ a Polski widziaųa natomiast w etatyzmie narastanie tendencji kapitali-
zmu paŷstwowo-monopolistycznego, jako obrony interesu paŷstwa burǏuazyjnego.



Tadeusz W�udyka

Wybuch wojny, a potem nowy system, przez nacjonalizacjħ konsekwentnie elimi-
nujČcy, a od 1948 r. likwidujČcy nieliczne juǏ instytucje gospodarki rynkowej (sektor 
bankowy, gieųda), aǏ do urzeczywistnienia zasad gospodarki planowej z powszechnČ 
wųasnoƑciČ przedsiħbiorstw paŷstwowych – to rzeczywistoƑđ, która przerwaųa omawia-
ne wyǏej procesy. PoczČwszy od 1990 r. rozpoczČų siħ okres przywracania gospodarki 
rynkowej, na czele z prywatyzacjČ, czyli poczČtek drugiego, niepodlegųego dwudziesto-
lecia, co w porównaniu z doƑwiadczeniami gospodarczymi krajów rozwiniħtych, w tym 
europejskich, szczególnie warte jest podkreƑlenia. Specyfi ka tych procesów to takǏe 
dylemat, czy zmniejszađ, czy teǏ zwiħkszađ udziaų paŷstwa, ale dzieje siħ to juǏ w caų-
kowicie odmiennej rzeczywistoƑci globalnej – obejmujČcej m.in. czųonkostwo Polski 
w Unii Europejskiej. Pomimo tych odmiennoƑci warto jednak przypomnieđ pierwsze 
dwudziestolecie XX w., a takǏe wyciČgnČđ praktyczne wnioski z sytuacji w trwajČcym 
wųaƑnie drugim dwudziestoleciu XXI w.
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