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Drodzy Czytelnicy!
W bieżącym numerze
kwartalnika zachęcamy
do zapoznanie się z wypowiedzią Ireny Kurzępy, która w artykule
Podmiotowość nauczyciela w procesie edukacyjnym mówi o dynamicznych zmianach cywilizacyjnych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. Autorka uważa, że nowe, odmienne od
poprzednich relacje międzyludzkie wymuszają
nowe spojrzenie na rolę nauczyciela, który
musi przyjąć rolę pomocnika w procesie edukacji ustawicznej i obrać rolę nauczyciela budującego w procesie kształcenia „pomosty”
pomiędzy możliwościami i potrzebami
uczniów a wymogami współczesności.
Natomiast prof. Andrzej Małkiewicz, pisząc
O szacunku dla innych zauważa, że jedną
z ważnych zasad ludzkiej kultury jest szacunek
dla innych ludzi i stawia pytanie, czy ludzie,
których różne cechy są dla nas śmieszne lub
odstraszające, zasługują na nasz szacunek. Pokazuje, na przykładzie stosunku Polaków do
Czechów, Indian, Hiszpanów i Chińczyków, że
to my niekiedy wydajemy się śmieszni, albo
żałośni i odstraszający, zatem powinniśmy
okazywać więcej tolerancji dla innych. Skoro
sami nie jesteśmy doskonali, powinniśmy
przebaczać bliźnim ich wady, choćby po to, by
nam przebaczano.
W tym roku przypada pięćsetna rocznica
ogłoszenia przez Marcina Lutra słynnych 95
Tez. Z tej okazji publikujemy dwa artykuły:
Tadeusza Mędzelowskiego i Wacława Gojniczka.
W bieżącym numerze kwartalnika znajdują
się również inne interesujące artykuły. Mam
nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie
w nim coś ciekawego dla siebie.
Życzę miłej lektury i zachęcam do udziału
w dyskusji w naszym kwartalniku.
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Irena Kurzępa

PODMIOTOWOŚĆ
NAUCZYCIELA
W PROCESIE EDUKACYJNYM
Wprowadzenie
Pojęcie nauczyciel oznacza kogoś, kto uczy innych, przekazując im wiadomości, bądź naucza kogoś, jak ma żyć”1. Zawód nauczyciela należy do tych, które w historii ludzkości
wyodrębniły się najwcześniej. Jest zawodem o szczególnej
symbolice i randze. Osoba nauczyciela od zarania dziejów
stanowi przedmiot zainteresowania teoretyków, praktyków
i decydentów. Wybitni pedagodzy starożytni wskazywali na
istotę powinności nauczyciela, którego zadaniem miało być
pielęgnowanie w uczniu podstawowych wartości ludzkich –
dobra, prawdy, piękna. Model nauczyciela, który ukształtował się w starożytności, był wzorem dla późniejszego nauczyciela-wychowawcy. W wiekach średnich zadaniem nauczyciela, najczęściej zakonnika, była troska o wychowanie
religijne uczniów. Kształcenie umysłowe pełniło rolę podrzędną. W Europie na przełomie XV-XVIII wieku pojawił się
wzorzec nauczyciela – erudyty, posiadającego rozległą wiedzę. Jeden z humanistów tego okresu, przeciwnik wojen
i wszelkiego ucisku, Erazm z Rotterdamu, podkreślał w swoich pismach rolę nauczyciela. Zalecał nauczycielom łagodność, wyrozumiałość i liczenie się z naturą dziecka. W wielkim dziele J.J. Rousseau Emil, wychowawca poświęca niemal całe swoje życie na organizowanie życia wychowanka.
Przeprowadza go przez wszystkie burze rozwojowe, strzegąc
od błędu i zepsucia. Rangę roli, jaką odgrywa nauczyciel
w procesie kształtowania postaw całego społeczeństwa, podkreślała również Komisja Edukacji Narodowej. Głosiła ona,
że nauczyciel to wzorowy obywatel, który spełnia obowiązek
nauczania młodzieży z przekonania, że tego przede wszystkim wymaga dobro kraju. W XIX wieku – w czasach Świętego Przymierza i jednocześnie tajnych spisków wolnościowych – nauczyciele przyjmowani do zawodu musieli składać
pisemną deklarację lojalności. Skrępowani politycznie i religijnie pozostawali pod czujnym okiem władz. Nauczyciel,
pedagog, tajny działacz w czasie zaborów był bojownikiem
o niepodległość. Przejawiając szczególną troskę o dziecko,
wiek XX nazwano stuleciem dziecka. W tym duchu pracował
wybitny nauczyciel – wychowawca, Janusz Korczak, który
dostrzegał autonomię, wolność młodego człowieka i poważnie traktował dziecięce przeżycia, obawy, uwarunkowania.
Dynamiczne zmiany cywilizacyjne i kulturowe zachodzące we współczesnym świecie, nowe, odmienne od
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny,
Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
1

2

Wydawnictwo

poprzednich relacje międzyludzkie, wymuszają nowe spojrzenie na rolę nauczyciela. Ponadto zmiana ładu społecznego,
stylu życia, ról społecznych, sytuacji we współczesnych
rodzinach, zmusza do dokonania zmiany w stylu pracy nauczyciela, zmiany jego postawy oraz zadań przed nim stojących.

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości
edukacyjnej
Współczesność, interpretowana niekiedy jako ponowoczesność czy postmodernizm, jest niewątpliwie etapem
wielorakich przemian i tendencji cywilizacyjnych. Przemiany
te pociągają za sobą zasadnicze zmiany w edukacji. Zachodzą
zmiany w sposobie myślenia o sprawach wychowania i realnej praktyce edukacyjnej”2.
Współczesna cywilizacja stawia nauczycielom coraz
większe wymagania, a w ich roli społecznej i funkcji zawodowej pokłada coraz większe nadzieje. Godny zaakcentowania jest fakt, że nauczyciel jest w równym stopniu edukatorem, dydaktykiem, jak i wychowawcą. Obok rodziców/opiekunów poprzez (środowisko rówieśnicze ucznia)
nauczyciel staje się jednym z głównych czynników oddziałujących wychowawczo na dziecko3. Nauczyciel w procesie
wychowania wprowadza ucznia w przestrzeń wartości i norm
moralnych podlegających kontekstom kulturowym, społecznym, historycznym. Jest osobą wpływającą na uczniowskie
postawy wobec podmiotowości innych ludzi, wieloaspektowości kultury, złożoności natury, ambiwalencji norm i wartości. W. Cichoń podkreśla, że „wychowanie – to przede
wszystkim urzeczywistnienie osobowych wartości w twórczym rozwoju wychowanków”4. Proces wychowania rozpatrywany w takim kontekście staje się realizacją indywidualnych, podmiotowych wartości i dążeń ucznia, spełnieniem
jego potrzeb i pragnień. Wychowanie jest przede wszystkim

2

K. Szmyd, M. Uberman, Nauczyciel w obliczu edukacyjnych
dylematów ponowoczesności, w: Nauczyciel w świecie
współczesnym, B. Muchacka, M. Szymański (red.), Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 31.
3 Zob. J. Prucha, Pedeutologia, w: Pedagogika. Tom II. Pedagogika
wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych,
B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006, s. 294.
4 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie: zarys problematyki
aksjologiczno-wychowawczej,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 8.
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procesem urzeczywistniania osobowości ucznia, rozwoju
jego podmiotowości i wrażliwości.
W dobie ustawicznych zmian i transformacji przestrzeni funkcjonowania i działania ucznia, współczesny nauczyciel staje wobec nowej roli społeczno-zawodowej. Wobec
dynamiki szeroko pojętych przemian nauczyciel musi przyjąć
rolę pomocnika w procesie edukacji ustawicznej i obrać rolę
nauczyciela budującego w procesie kształcenia „pomosty”
pomiędzy możliwościami i potrzebami uczniów a wymogami
współczesności.
Rola nauczyciela, który stara się utrzymywać
z uczniami i rodzicami relacje demokratyczne, jest dość trudna w realizacji, ponieważ to na nauczycielu spoczywa
ogromny obowiązek rozpoczęcia, ukierunkowania, prowadzenia i dbania o to, aby owe relacje przebiegały prawidłowo. Poprzez swoją postawę nauczyciel kształtuje moralnie
ucznia, co sprzyja zarówno jego postępom w nauce i zachowaniu, jak i planowaniu jego samorozwoju. Stąd niezwykle
ważne jest, jakim naprawdę człowiekiem jest nauczyciel, jaką
reprezentuje postawę i jaką motywację do pracy. Proces
edukacyjny oparty jest na relacjach z innymi ludźmi. Wymaga to od nauczyciela poznania samego siebie. Nauczyciel jest
zdolny do autentyzmu w działaniach pedagogicznych wówczas, gdy relacje z uczniami buduje na świadomości samego
siebie, swojej wartości. Jedynie dzięki owej świadomości,
możliwe jest konstruktywne wprowadzanie zmian we własnej
osobowości, dążenie do profesjonalizmu i samorozwoju.
Nauczyciel oddziałuje na swoich wychowanków całym swoim bytem, poprzez to, jakim jest człowiekiem, toteż przygotowanie do zawodu musi być całościowym i procesualnym
wspomaganiem jego rozwoju osobistego.
Badania biograficzne nad zawodem nauczyciela wykazują, że kompetencje w zakresie działań pedagogicznych
są nabywane przede wszystkim dzięki doświadczeniom praktycznym w szkole. Zaskakująco małe znaczenie dla zdobywania umiejętności pedagogicznych nauczyciele przypisują
wykształceniu kierunkowemu w uczelni, praktyce zawodowej podczas studiów, a nawet zinstytucjonalizowanym zewnętrznym formom doskonalenia zawodowego.
Oczekiwania wobec wyższych szkół w zakresie
kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela są niespójne
i niejasne. W ostatnim dziesięcioleciu kilkakrotnie ustanawiane były standardy kształcenia nauczycieli wraz z charakterystyką absolwenta kierunku pedagogicznego. Niestety, nie
można przyjąć żadnego wzorca przygotowania zawodowego
nauczycieli, który pozwoliłby na określenie wiedzy i umiejętności, składających się na pełne kwalifikacje zawodowe,
gdyż nauczyciel działa w sytuacjach niepowtarzalnych,
otwartych i oddziałuje na strukturę otwartą, częściowo tajemniczą, nierozpoznawalną, jaką jest człowiek.
Każda urzędowa próba wprowadzania standardów
zawodowych i wykorzystania ich do sposobu oceniania
wszystkich nauczycieli czyni ten proces przytłaczającym,
dehumanizującym relacje międzyludzkie i redukującym oceny postępów czy osiągnięć do spraw wymiernych, do umiejętności jedynie technicznych, jakże upraszczających rzeczywistą wartość działań nauczycieli.
Zawód nauczyciela poddawany jest ciągłym i wzajemnie się wykluczającym w czasie regulacjom prawnym.
Wraz ze zmieniającą się co kilka lat w resorcie edukacji władzą pojawiają się skrajne, przeciwstawne sobie podejścia do
pełnienia roli – od uwalniania przestrzeni do jej swobodnego,
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kreatywnego wypełniania, aż po brak zaufania, rygoryzm
i odgórne sterowanie. Ciągłe kontrolowanie, monitorowanie
pracy nauczycielskiej „wytwarza w społeczeństwie przekonanie, iż osoby wykonujące ten zawód nie są podmiotami
godnymi zaufania. Zwracał na to uwagę znacznie wcześniej
Jarosław Rodniański, potępiając ten model postrzegania
nauczycieli przez władze oświatowe, dla których „nauczyciel
[…] jest to taki człowiek, który chce postępować wbrew
wszelkim przepisom, który nie chce pracować, który w każdej chwili jest gotów do lenistwa, marnotrawstwa, oszustwa
i wszystkich innych grzechów, jeśli tylko nadarzy się ku
temu okazja. Jest to więc człowiek słaby i egoistyczny.
W takim człowieku nie ma właściwie Dobra, trzeba więc
ciągle uważać, by nie wyrządzał zła, nie kłamał i nie oszukiwał, by nie »psocił«, nie niszczył, nie mówił i nie robił tego,
czego nie trzeba”5. Takie usytuowanie nauczyciela przez
władze oświatowe nie sprzyja budowaniu jego autorytetu,
który ma ogromne znaczenie w relacjach z uczniami i rodzicami. Mimo że nauczyciel nie jest wychowawczym monopolistą niezależnie od gorliwości, z jaką wykonuje swój zawód,
to jest w jakimś zakresie i natężeniu autorem swojej obecności w szkole, która tylko wówczas pozostawia ślad w biografiach uczestników jego edukacji, kiedy mają oni poczucie
rzeczywistej dumy, radości, satysfakcji albo poczucie zdrady,
nienawiści czy głębokiej niechęci. Zjawisko autorytetu interpretowane jest zazwyczaj w perspektywie trzech płaszczyzn,
tj. powszechnego szacunku i podziwu dla osoby, uznania
oraz respektu wynikającego z zajmowanego stanowiska.
Realizacja autorytetu nauczyciela nie jest możliwa bez społecznej akceptacji i podziwu dla jego intelektu, uznania dla
jego umiejętności, zdolności, inteligencji i rozległej wiedzy.
Rzeczywisty autorytet nauczyciela jest rezultatem szczególnego uznania dla reprezentowanej przez niego sfery postaw
i norm moralnych oraz sposobu kreacji relacji interpersonalnych. Istotne, aby wpływ nauczyciela na ucznia opierał się na
wzajemnym uznaniu godności osobistej, obustronnym podziwie dla osobowości, uznaniu dla kompetencji oraz szacunku wobec uznanych przez nich wartości. Osobisty autorytet nauczyciela jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym
i zmiennym. Ustanawiany jest stopniowo, indywidualnie,
a jego walor może ulegać modyfikacjom.

Osobowość nauczyciela.
Istota podmiotowości nauczyciela
Nie ulega wątpliwości, jak znaczącą rolę w oświacie
odgrywa osoba nauczyciela i jego struktura osobowości pośród całej kompozycji czynników decydujących o edukacji
oraz o kierunku i walorze jej zmian i innowacji6. Walory
osobowości nauczyciela decydują o kształcie i wartości idei
przez niego urzeczywistnianych w procesie edukacji i wychowania, determinując w rezultacie postawy i osiągnięcia
uczniów oraz jakość pracy szkoły. Według W. Okonia, osobowość „oznacza zespół stałych właściwości i procesów
psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych,
wpływający na organizację jej zachowania, a więc na stałość
w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości
i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym, w stosunJ. Rudniański, Specyficzna sytuacja szkoły jako organizacji
wychowującej i kształcącej, w: Modele wykształconego Polaka.
Materiały z sesji naukowej pod red. B. Suchodolskiego,
Wydawnictwo PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1980, s. 549.
6 R. Pachociński, Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej,
Wydawnictwo IBE, Warszawa 1994, s.113.
5
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kach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze celów
i wartości”7.
Charakteryzując osobowość nauczyciela uwzględnia
się przede wszystkim jego temperament, zainteresowania,
poglądy i przekonania, zdolności i umiejętności, aspiracje,
potrzeby i pragnienia. Niektóre spośród cech osobowości
nauczyciela warunkują jego szeroko pojęte powodzenie
w aspekcie edukacji drugiego człowieka. Problem struktury
osobowości niezbędnej w zawodzie nauczyciela podejmowali
polscy myśliciele: J. Wł. Dawid, Z. Mysłakowski, M. Kreutz,
S. Szuman, S. Baley. Autorskie koncepcje tychże autorów,
zebrane i wydane w pracy zbiorowej pod redakcją W. Okonia8, stanowią znaczący dorobek w zakresie polskiej myśli
pedeutologicznej. Spośród wymienionych autorów na szczególną uwagę zasługuje koncepcja S. Szumana z 1947 roku.
Według S. Szumana, istotę talentu pedagogicznego stanowi
świadomość własnej podmiotowości nauczyciela oraz jego
bogactwo osobowości, ponieważ jest ono „najcenniejszym
instrumentem jego działalności”9. W związku z tym istoty
talentu nie można sprowadzić do jednego schematu osobowości, profilu idealnych cech, do uniwersalnej konwencji.
Natomiast: „Tajemnica talentu pedagogicznego leży m.in.
właśnie w tym, żeby z danej indywidualnej struktury swojej
osobowości można wyłonić swój własny skuteczny styl wychowania […] metody i sposoby skuteczne i owocne w swoich własnych rękach”10. Na uwagę zasługuje fakt, że autor
wskazuje na istotę podmiotowości nauczyciela, która realizuje się w relacjach z innymi ludźmi. Nauczyciel buduje świadomość własnej podmiotowości w relacjach z uczniami,
rodzicami i innymi nauczycielami. Podmiotowość jest dostępna jedynie nauczycielowi, który, porównując siebie
z innymi, jest zdolny dostrzec i docenić walor własnej
odrębności.
E. Kobyłecka podkreśla, że „Podmiotowość jest aktywnym i świadomym uczestniczeniem w rzeczywistości,
poczuciem kontroli nad otoczeniem” 11 - kontroli związanej
z wprowadzaniem zmian, modyfikacją własnych zachowań,
a w rezultacie wpływem na otoczenie. W związku z tym
podmiotowość nauczyciela uzewnętrznić się może w jego
samorealizacji nauczycielskiej12 jako aktywnej, twórczej
i innowacyjnej działalności na płaszczyźnie edukacji i wychowania. Jest to indywidualne przekonanie nauczyciela
o konieczności kreacji siebie – samostanowienia o własnym
profilu pedagogicznym. Istota podmiotowości nauczyciela
zamyka się również w jego możliwości wpływania na kształt
i walor edukacji poprzez styl pracy, obrany cel i kierunek
działań, wykorzystywane metody i formy pracy z uczniami.
Podmiotowość nauczyciela pozostaje w ścisłej korelacji
z jego poczuciem wolności, bezpieczeństwa intelektualnego
i emocjonalnego i nie istnieje poza potrzebą autonomii
i samostanowienia. „Podmiotowość, wolność, odpowiedzialność, zdają się pozostawać ze sobą w związku bezwzględnym […]. Wyłączenie czy to podmiotowości, czy wolności,
czy odpowiedzialności, pozbawia sensu dwie pozostałe kateW. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
8 W. Okoń (red.) Osobowość nauczyciela, Wydawnictwo PZWS,
Warszawa 1959.
9 S. Szuman, Talent pedagogiczny, w: Osobowość nauczyciela,
W. Okoń (red.), Wyd. PZWS, Warszawa 1959, s.101.
10 Tamże, s. 89.
11
E. Kobyłecka, Nauczyciel wobec współczesnych zadań
edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005, s. 22.
12 Tamże, s. 35
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gorie”13. Podmiotowości nauczyciela nie determinuje jedynie
jego indywidualność i autonomia pedagogiczna: „Podmiotowość rodzi odpowiedzialność, a odpowiedzialność jest warunkiem ludzkiej podmiotowości” 14.
Jedynie nauczyciel świadomy własnej indywidualności i godności oraz potrzeby szeroko pojętej wolności może zrozumieć istotę godności ucznia, potrzebę jego poczucia
bezpieczeństwa intelektualnego i emocjonalnego, potrafi
inspirować go do twórczych poszukiwań. Godność, odpowiedzialność i wolność intelektualna w relacjach nauczyciela
z uczniem sprzyja twórczej aktywności i innowacji nauczyciela i ucznia. „Edukacja jest tym, co ma sprzyjać zachowaniu ludzkiej godności. Trud egzystencji łączy się bowiem
nierozerwalnie z wyprowadzaniem na jaw tego, co w człowieku ukryte, ale własne, i tyle znaczy słowo edukacja”15.
Poczucie indywidualności i godności stało się podstawą koncepcji nauczyciela humanistycznego autorstwa amerykańskiego psychologa i psychoterapeuty, C. R. Rogersa. Eksponując idę nauczania niedyrektywnego, zauważa, iż każdy
człowiek, uczeń dysponuje wewnętrznym potencjałem, umiejętnościami i indywidualnymi możliwościami pozwalającymi
mu na zrozumienie siebie samego oraz aktywną kreację własnego profilu intelektualnego i osobowego, modyfikację
postaw i kontrolę zachowań. Wykorzystanie przez nauczyciela-wychowawcę owego wewnętrznego potencjału ucznia
możliwe jest jedynie wówczas, kiedy stworzy on odpowiedni
klimat pedagogiczny - wartościowe relacje interpersonalne16.
Według C. Rogersa, odpowiedni klimat pedagogiczny
wspomagający uczenie się sprawia, że uczniowie „stają się
godni zaufania, kreatywni, umotywowani, silni i konstruktywni – zdolni do osiągania niewyobrażalnych rzeczy” 17.
Klimat ten może stworzyć jedynie nauczyciel posiadający
określone cechy osobowości, które tworzą spójną konstrukcję
– profil nauczyciela humanistycznego. Zgodnie z tą koncepcją nauczyciel powinien odznaczać się: 1) wysokimi kompetencjami, 2) autentycznością i uczciwością w relacjach
z uczniami, 3) empatycznym zrozumieniem oraz 4) zaufaniem wobec umiejętności uczniów, wiarą w ich naturalne
pragnienie rozwoju i potrzebę zdobywania kompetencji18.
Zgodnie z koncepcją C. R. Rogersa – każdy człowiek jest
istotą wolną i od jej osobistych decyzji i odpowiedzialności
zależą formy własnego życia. Doświadczenie jest dla niego
najwyższym autorytetem. Zadaniem nauczyciela jest poszerzanie marginesu wolności, inspirowanie do dokonywania
wyborów, a nie kierowanie rozwojem wychowanka. Nie
ulega wątpliwości, iż mistrzostwo nauczyciela jest niejednokrotnie weryfikowane przez jego szeroko pojętą dojrzałość
pedagogiczną, pozwalającą mu dostrzec determinanty uczniowskich opinii i sądów – złożoność i wieloaspektowość ich

K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być
sobą, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000, s. 91.
14 M. Nowicka - Kozioł, cit, za: B. Wojciechowska – Charlak,
Odpowiedzialność jako warunek podmiotowości nauczyciela,
w: Nauczyciel. Zawód-Powołanie-Pasja, S. Popek, A. Winiarz (red.)
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 406.
15 R. M. Łukaszewicz, Studia nad alternatywami w edukacji,
Wydawnictwo Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław
2002, s. 21.
16 Zob. C. Rogers, Sposób bycia, tłum. M. Karpiński, Dom
Wydawniczy REBIS, Poznań 2002, s. 129.
17 Tamże, s. 213.
18 W. Strykowski, Szkoła współczesna i….., s. 35
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postaw i sposobu postępowania 19. Świadomość otaczającej
nauczyciela i jego ucznia zmiennej rzeczywistości, pozwala
mu dostrzegać własną niedoskonałość, dostrzegać względność jego kompetencji, wiedzy, umiejętności, oraz unikatowość każdej sytuacji edukacyjnej, czego konsekwencją staje
się potrzeba ciągłego rozwoju osobistego, i zawodowego
nauczyciela i w konsekwencji uczniów. Nauczyciel nie tylko
kształtuje uczniowską świadomość złożoności otaczającego
świata i wieloaspektowości wiedzy, nie tylko wprowadza
ucznia w przestrzeń norm i wartości kulturowych – stanowi
on przede wszystkim jaskrawy przykład umiejętności, kompetencji i światopoglądu. Zmysł obserwacji pozwala uczniom
niezwykle szybko zweryfikować werbalny przekaz nauczyciela, zweryfikować jego autentyczność oraz ocenić jego
decyzje i dokonywane przezeń oceny. Uczeń jest odzwierciedleniem umiejętności nauczyciela, jego profilu intelektualnego i zawodowego. Nadrzędną powinnością praktyki edukacyjnej nauczyciela jest przede wszystkim wspieranie ucznia
w jego wszechstronnym rozwoju, akceptacja jego autonomii.
Wysokie kompetencje zawodowe, zintegrowana osobowość,
kultura osobista i takt pedagogiczny oraz potrzeba samodoskonalenia prowadzą do mistrzostwa pedagogicznego.
Podejmując zagadnienie mistrzostwa pedagogicznego, należy wspomnieć o idei refleksyjnego praktyka, autorstwa D. Schona. Według tej koncepcji refleksyjny praktyk
jest to nauczyciel, który, „postawiony wobec sytuacji problemowej, umie się z nią uporać przez uruchomienie swojej
wiedzy i doświadczenia na rzecz rozwiązania problemu” 20.
Nauczyciel refleksyjny posiada umiejętność wykorzystywania wniosków płynących z codziennej pracy. Refleksyjna
praktyka pedagogiczna nauczyciela konstruowana jest
w oparciu o świadomość i interpretację licznych uwarunkowań sytuacyjnych i podmiotowych obecnych w codziennej
jego pracy zawodowej, dzięki której staje się możliwe pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności. Sukces pedagogiczny nauczyciela i rozwój jego profesjonalizmu jest zgodnie z koncepcją Schona zdeterminowany jego świadomością
zbudowaną w oparciu o refleksję nad własną działalnością,
uwarunkowaniami społecznymi i kontekstami. „Mądrość
nauczyciela bardziej określa siła wątpienia i zapytań poznawczo-filozoficznych niż siła upewnień”21. Refleksyjna praktyka pedagogiczna nauczyciela wymaga od niego przede
wszystkim umiejętności ciągłego stawiania pytań i świadomego wykorzystywania wniosków płynących z refleksji nad
codziennością jego pracy zawodowej. Owocem rozmyślań
nauczyciela stają się wnioski – odpowiedzi na nurtujące go
pytania, ale i porażki interpretacyjne wynikające z „błądzenia
poznawczego”.
Koncepcja nauczyciela refleksyjnego praktyka jest
ideą wskazującą na możliwości i szanse świadomego wykorzystania przez nauczyciela jego własnego doświadczenia
i wynikających z niego wniosków interpretacyjnych – refleksji nad własną praktyką, interpretacji własnych działań, osiągnięć, sukcesów i porażek. Koncepcja ta akcentuje indywidualność, zmienność i progresywność roli społecznozawodowej nauczyciela. Jest to droga, która prowadzi do
Z. Piertasiński, Czy dzieci można nauczyć mądrości?, w: Modele
opieki nad dzieckiem zdolnym, M. Partyka (red.), Wydawnictwo
CMPP-P MEN, Warszawa 2000, s. 22-23.
20
R. Muszkieta, Nauczyciel w reformującej się szkole,
Wydawnictwo Nowa Era, Poznań 2001, s. 11.
21 H. Kwiatkowska, Czy nauczyciel może być twórczy?, „Edukacja
i Dialog” 1(84)
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mistrzostwa. Nie nauczyciel, ale mistrz uczy sztuki wątpienia
i błądzenia. Swoim światłem służy tak długo i cierpliwie, aż
wznieci płomień własnych nadziei i możliwości ucznia. Mistrzostwo pedagogiczne nauczyciela jest zdeterminowane
przez jego umiejętność konstruowania życzliwej atmosfery
spotkania edukacyjnego, umiejętność budowania dialogu
z uczniem. Dialog ten winien opierać się na wzajemnym
dawaniu i braniu dla siebie i od siebie: wiedzy, umiejętności,
doświadczenia. To jednocześnie budowanie relacji opartych
na niezwykłej cierpliwości nauczyciela – spokoju, szacunku
i konsekwencji. „Mistrz” staje się „drogowskazem” i „przewodnikiem” dla ucznia w intelektualnej „podróży” po „mapie” wiedzy i umiejętności, doświadczeń, prób i nieuniknionych błędów. Pozwala błądzić i zbaczać z drogi, lecz zawsze
jest w pobliżu, aby pomóc odnaleźć tę właściwą, optymalną
dla ucznia ścieżkę poznania i doświadczenia. Podstawą efektywności procesu edukacyjnego jest skuteczna komunikacja
między nauczycielem a uczniem. Pozytywne relacje interpersonalne dodatnio wpływają również na budowanie spójnej
tożsamości młodych ludzi i zdobywanie przez nich kompetencji społecznych.

Zakończenie
Wychowanie jest niezwykle złożonym, wieloetapowym procesem zmierzającym do wszechstronnego rozwoju
człowieka. Proces ten zawsze charakteryzuje się celowością.
Skuteczność pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
zależy od różnych uwarunkowań psychospołecznych
i pedagogicznych. Współczesny człowiek zarówno uczeń, jak
i nauczyciel, funkcjonuje w obliczu niepewności związanej
ze swoją edukacją i pracą zawodową. Nauczyciel i uczeń
coraz częściej stają wobec trudnych wyborów wobec wielości dróg i braku jednoznacznych drogowskazów. Nie ulega
wątpliwości, że ogromną rolę w procesie edukacji odgrywa
nauczyciel. To nauczycielskie kwalifikacje kompetencje,
cechy osobowościowe w stopniu decydującym wpływają na
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów, efektywność działań współczesnej szkoły, jakość oświaty. Zawód
nauczyciela jest zawodem niezwykłej odpowiedzialności za
drugą osobę. Jest zawodem dialogu, spotkania, wymiany
doświadczeń, realizacji najwyższych celów i wartości. Zawodem, którego centrum zawsze stanowi humanizm – zawodem podmiotowym. Działania nauczyciela opierają się na
relacjach międzyludzkich, w których prymat wiodą emocje.
Współdziałając z drugim człowiekiem, nauczyciel zawsze
znajduje się w perspektywie okoliczności bezprecedensowych, nieprzeciętnych i unikatowych, natomiast to podmiotowy charakter pracy nauczyciela sprawia, iż działa on zawsze w sytuacjach nieprzewidywalnych i niepowtarzalnych.
Sukces postępowania pedagogicznego zależy od podmiotowego traktowania dzieci i młodzieży.
Irena Kurzępa - wieloletni nauczyciel i dyrektor szkół ponadpodstawowych na Zamojszczyźnie, obecnie starszy wykładowca
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski).
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. Wykłada na kierunku pedagogika: socjologię, teorię wychowania
i historię wychowania. W latach 2001-2005 była Senatorem RP. Jest
autorką monografii p.t Ewolucja statusu społecznego i współczesne
aspiracje życiowe kobiet na przykładzie Zamojszczyzny.
kurzepa.irena@pwszzamosc.pl
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CETA – UMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ
A KANADĄ – W INTERESIE WIELKICH
KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH
CETA – główne założenia
Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między Unią
Europejską a Kanadą - CETA (Comprehensive Economic and
Trade Agreement) to umowa, która była negocjowana od
maja 2009 do sierpnia 2014 roku. Mandat negocjacyjny został ujawniony przez Komisję Europejską dopiero
w grudniu 2015 r., co oznacza, że przez wiele lat opinia publiczna nie miała możliwości dowiedzieć się, czego dotyczy
ta umowa. Należy podkreślić, że Komisja ujawniła ten mandat nie z własnej inicjatywy tylko pod silną presją społeczną.
Jednolity tekst umowy CETA został opublikowany w lipcu
2016 r.1, a jej oficjalne podpisanie przez przedstawicieli Unii
Europejskiej i Kanady nastąpiło 30 października 2016 roku.
Parlament Europejski zaakceptował umowę w dniu 15 lutego
2017 r.
CETA jest porozumieniem bliźniaczym w stosunku do
negocjowanego od 2013 r. porozumienia między Stanami
Zjednoczonymi a Unią Europejską – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP)2. Mimo występującego w ostatnim czasie pewnego zastoju w negocjacjach
dotyczących umowy TTIP oraz dość licznych głosów, że
negocjacje te zostaną zaniechane, nie należy oczekiwać, że
główni beneficjenci tej umowy, czyli wielkie korporacje
z USA i Unii Europejskiej, zrezygnują z niej. Można założyć,
że podmioty te nie zaprzestaną swych wysiłków, by umowa
ta, w takim czy innym kształcie została wynegocjowana
i weszła w życie. Podobnie sprawa wygląda z umową CETA.
Obie umowy przewidują niemal całkowite zniesienie ceł
(tariff barriers) oraz radykalne zmniejszenie, tzw. barier
pozataryfowych (non-tariff barriers). Chodzi także o umocnienie pozycji inwestorów zagranicznych, dzięki stosowaniu
mechanizmu ISDS (Investor State Dispute Settlement), mającemu służyć rozstrzyganiu sporów między tymi inwestorami
a rządami goszczących ich państw.
Pod naciskiem opinii publicznej, w tym dzięki masowym
protestom społecznym w całej Unii Europejskiej, Komisja
Europejska uznała, że CETA jest tzw. umową mieszaną.
Oznacza to, że po unijnej stronie kompetencje do jej ostatecznego zatwierdzenia nie należą tylko do unijnej instytucji,
jaką jest Parlament Europejski (PE), ale także do parlamentów krajów członkowskich. Dotychczas instytucje UE miały
wyłączne prawo do prowadzenia wspólnej polityki handlowej
w imieniu krajów członkowskich, co obejmowało przede
wszystkim wyłączne prawo PE do zatwierdzania umów handlowych z krajami trzecimi wynegocjowanych przez Komisję

Europejską. W przypadku CETA przyjęto, że ratyfikacji
przez PE podlegać będzie tzw. handlowa część tej umowy,
zaś tzw. część niehandlowa wymagałaby ratyfikacji przez
parlamenty narodowe. Trzeba podkreślić, że podział na te
dwie części jest bardzo nieprecyzyjny i może stanowić źródło
wielu kontrowersji. Najczęściej przyjmuje się, że ta handlowa część umowy obejmuje większość jej postanowień. Weszłaby ona w życie po tym, jak zostałaby zaakceptowana
zarówno przez Parlament Europejski jak i parlament Kanady.
Wraz z tym wejściem w życie całkowicie zniesionych zostałoby ponad 90 proc. ceł w handlu towarami przemysłowymi
i rolnymi między Unią a Kanadą. Proces znoszenia większości pozostałych ceł byłby realizowany w kolejnych kilku
latach. Po tym okresie pozostałyby bardzo nieliczne cła
(mniej niż 1% istniejących obecnie), głównie w odniesieniu
do niektórych produktów rolnych (np. mięso wieprzowe
i wołowe). Co roku obowiązywałyby jednak znacznie większe niż dotąd kontyngenty bezcłowe na import tych produktów z Kanady. W rezultacie umowy CETA nastąpiłoby niemal całkowite otwarcie rynku Unii Europejskiej na towary
rolne i przemysłowe z Kanady, a w praktyce także ze Stanów
Zjednoczonych (dzięki działającym w Kanadzie filiom firm
z USA). Trzeba podkreślić, że ta liberalizacja dostępu do
rynku Unii byłaby nieodwracalna, gdyż umowa CETA zakłada, że raz zniesionych ceł nie można już przywrócić. Jak na
razie nie jest jasne, jaki będzie status umowy CETA, gdy po
kilku latach okaże się, że jedno lub kilka państw Unii Europejskiej nie ratyfikuje niehandlowej części umowy. Można
mieć obawy, że skutków zniesienia ceł i podobnych barier
nie da się już odwrócić.
Przed ostatecznym zatwierdzeniem umowy międzynarodowej przez Parlament Europejski, opinie w jej sprawie powinny wydać działające w jego ramach komitety, których
przedmiot zainteresowania jest związany z taką umową.
Opinie te nie mają charakteru wiążącego przy ostatecznym
głosowaniu umowy przez Parlament, a ich celem jest pokazanie różnych aspektów procedowanych przez tę instytucję
umów.
Pierwszą opinię o umowie CETA wydał Komitet ds. zatrudnienia (8 grudnia 2016 r.)3, który opowiedział się przeciw
ratyfikowaniu tej umowy przez Parlament Europejski.
Z kolei w dniu 12 stycznia 2017 r. umowa CETA uzyskała
poparcie ze strony działającego w Parlamencie Europejskim
Komitetu ds. ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz
bezpieczeństwa żywności4. Trzecią opinię wydał Komitet ds.
3

Tekst umowy CETA oraz aneksy do niej są dostępne na:
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpracamiedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/kompleksowa-umowagospodarczo-handlowa-z-kanada-ceta/ (21.01.2017).
2
L. Oręziak, TTIP – umowa między Unią Europejską
a Stanami Zjednoczonymi – zagrożeniem dla gospodarki
i demokracji, “Dialog Edukacyjny”, Rybnik, Nr 3-4 (34-35) 2016.
1
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European Parliament, Opinion of the Committee on Employment
and Social affairs for the Committee on International Trade on the
draft Council decision on the conclusion of the Comprehensive
Economic
and
Trade
Agreement
(CETA),
8.12.2016,
2016/0205(NLE)
4 Eyes on CETA Ratification Ahead of EU Trade Committee Vote
(International Centre for Trade and sustainable Development), 19
January
2017,
http://www.ictsd.org/bridges-
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handlu międzynarodowego, który 24 stycznia 2017 roku
stwierdził, że akceptuje tę umowę.
CETA – potencjalne korzyści i koszty
W analizie skutków umowy CETA, dokonywanej przez
jej zwolenników, na ogół eksponuje się potencjalne korzyści,
a niemal zupełnie pomija się koszty, w tym koszty społeczne.
Zresztą nawet korzyści propagowane przez tych zwolenników, mierzone wzrostem PKB, są w istocie marginalne
z punktu widzenia całego społeczeństwa. Z badania wykonanego na zamówienie Komisji Europejskiej wynika, że dodatkowy wzrost gospodarczy wyniesie łącznie 0,76% w ciągu
10 lat. Trzeba podkreślić, że szacunki te zostały przeprowadzone w oparciu o model (Computable General Equilibrum
Model), w którym nie uwzględnia się kosztów społecznych5.Tego rodzaju badania mają w istocie wymiar propagandowy, wprowadzają społeczeństwo w błąd poprzez pominięcie istotnych konsekwencji, a ich zadaniem jest jedynie
stworzenie jakiegokolwiek uzasadnienia dla tej wysoce szkodliwej społecznie umowy.
Z kolei badania opublikowane we wrześniu 2016 roku,
a zrealizowane w oparciu o model uwzględniający koszty
społeczne wynikające z liberalizacji handlu (United Nations
Global Policy Model)6 pokazują, że w efekcie realizacji
umowy CETA nastąpi m.in.:
- utrata miejsc pracy – do 2023 r. 200 tys. w UE oraz 30 tys.
w Kanadzie;
- powstaną straty netto w PKB: 0,49% PKB w UE, 0,96%
w Kanadzie (w tym z powodu spadku popytu w wyniku cięć
płac i utraty miejsc pracy).
We wskazanej wyżej opinii uchwalonej przez Komitet
Parlamentu Europejskiego ds. zatrudnienia wskazano, że
realizacja umowy CETA przyczyni się do wzrostu nierówności społecznych, a w rezultacie napięć społecznych, w krajach Unii Europejskiej. Komitet stwierdził ponadto, że
z powodu CETA zagrożonych zostanie ponad 90 mln miejsc
pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach działających
w krajach Unii (co stanowiłoby 67% ogółu pracowników
zatrudnionych w tych firmach). Zagrożenie to, w opinii Komitetu, wynika z faktu, że będą one wystawione w pełni na
silną konkurencję ze strony dużych korporacji transnarodowych z Ameryki Północnej. Obecnie w Unii Europejskiej jest
20,9 mln małych i średnich firm (aż 93% z nich zatrudnia
mniej niż 10 pracowników), a jedynie 619 tys. z nich (czyli
mniej niż 3%) eksportuje poza Unię, w tym do Kanady. Małe
i średnie przedsiębiorstwa nie skorzystają więc praktycznie
z liberalizacji dostępu do kanadyjskiego rynku, poniosą natomiast koszty wynikające ze zwiększonej konkurencji na
unijnym rynku ze strony towarów z Kanady i USA. Umowa
CETA nie przewiduje jakiegokolwiek wsparcia dla pracowników tracących pracę w wyniku tej konkurencji. Mocno to
kontrastuje z zawartymi w umowie zabezpieczeniami dla
inwestorów zagranicznych. Komitet podkreślił też, że
w odróżnieniu od krajów Unii Europejskiej, Kanada nie ratynews/bridges/news/eyes-on-ceta-ratification-ahead-of-eu-tradecommittee-vote (20.01.2017)
5 H. Mertins-Kirkwood, Canada-EU trade deal will result in job
losses, lower wages, and worse inequality, 16 September 2016,
http://behindthenumbers.ca/2016/09/16/canada-eu-trade-deal-willresult-job-losses-lower-wages-worse-inequality/ (19.01.2017)
6 P. Kohler, S. Storm, CETA Without Blinders: How Cutting “Trade
Costs and More” Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses, Global Development And Environment Institute at
Tufts University, “Working Paper” No. 16-03, 2016
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fikowała do tej pory Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zrzeszania się pracowników oraz zbiorowych negocjacji płacowych. W tym kraju brakuje też ciągle
regulacji dotyczących stosowania sankcji w przypadku naruszenia praw pracowniczych i socjalnych.
Praktyka funkcjonowania handlu międzynarodowego
pokazuje, że liberalizacja obrotów handlowych zawsze nasila
konkurencję na rynku wewnętrznym krajów zmniejszających
lub znoszących istniejące bariery w dostępie do tego rynku.
Ta zwiększona konkurencja szczególnie dotkliwa może być
dla partnerów handlowych słabszych ekonomicznie. Napływ
do Unii Europejskiej towarów wytwarzanych w Kanadzie
(a także w USA) przy znacznie niższych kosztach energii
i niższym poziomie ochrony praw pracowniczych dla Polski
będzie czynnikiem destrukcji przemysłu i ograniczeniem
możliwości prowadzenia jakiejkolwiek polityki przemysłowej. Zamiast podejmować skuteczne działania na rzecz odbudowy i unowocześnienia przemysłu realizowana w naszym
kraju polityka makroekonomiczna będzie zmagać się z rosnącą presją na obniżanie płac, a także z postępującą delokalizacją produkcji, czyli przenoszeniem miejsc pracy do krajów
o niższych kosztach siły roboczej. W efekcie, CETA będzie
czynnikiem utrwalenia pozycji Polski jako kraju konkurującego niskimi kosztami siły roboczej.
Oznacza to, że korzyści z tej umowy przypadną niewielkiej grupie firm, głównie wielkich korporacji, oraz powiązanych z nimi elit, natomiast koszty będą musieli ponieść przede wszystkim pracownicy, ale także finanse publiczne kraju,
czyli całe społeczeństwo. Trzeba podkreślić, że umowa
CETA nie zawiera jakichkolwiek mechanizmów rekompensujących choćby częściowo te koszty. Jest to zupełnie inna
sytuacja, niż ta, która występuje po wejściu Polski do Unii
Europejskiej. Otwarciu krajowych rynków w ramach jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej towarzyszy
szeroko zakrojona polityka spójności wspierająca kraje słabsze ekonomicznie. Polska od kilkunastu lat otrzymuje znaczące środki z budżetu Unii, co stanowi przynajmniej częściową rekompensatę kosztów ekonomicznych i społecznych
wynikających z pełnej liberalizacji rynku. Umowa CETA nie
przewiduje jakichkolwiek środków finansowych w celu łagodzenia jej negatywnych skutków dla grup społecznych, regionów czy grup producentów, w tym rolnych.
CETA to równanie w dół standardów technicznych oraz
podważenie unijnej zasady ostrożności
Istotną konsekwencją umowy CETA może być radykalne równanie w dół standardów technicznych z uwagi na przyjętą w tych umowach zasadę wzajemnego uznawania przez
strony tych standardów. Ze względu na czasochłonność,
a także trudność w znalezieniu wspólnego rozwiązania, na
etapie negocjacji w zasadzie zrezygnowano z harmonizacji
wymagań oznaczającej ich uzgodnienie (co dla danej strony
mogłoby skutkować ich podwyższeniem lub obniżeniem
stosowanej dotychczas normy). Ponieważ wiele standardów
obowiązujących na rynku Unii jest wyższych niż stosowanych Kanadzie (i USA), stosowanie zasady uznawania postawi na tym rynku producentów unijnych w trudniejszej
sytuacji, niż ich konkurentów z za Atlantyku. Będzie to tworzyć presję na unijne instytucje i władze krajów członkowskich, by obniżały te standardy.
Istotne jest też to, że w Unii obowiązuje tzw. zasada
ostrożności oznaczająca, że to producent powinien udowodnić, że towar jest bezpieczny dla konsumenta. W przypadku
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stosowania odmiennej zasady, a mianowicie tzw. zasady
oceny ryzyka, to konsument musi wykazać, że towar jest
szkodliwy dla zdrowia czy niebezpieczny dla otoczenia.
Dzięki stosowaniu tej zasady nie da się zapobiegać szkodom,
można jedynie próbować je zwalczać, gdy już zaistnieją, ale
i to pod warunkiem, że konsument udowodni, że szkody te
wynikły z winy producenta. Umowa CETA zawiera różne
postanowienia, które w praktyce podważają stosowanie unijnej zasady ostrożności. Np. w odniesieniu do produktów
rolnych w umowie CETA (art. 5.10) stwierdza się: „Jeżeli
kontrole przywozowe wykazują brak zgodności z odpowiednimi wymogami przywozowymi, działania podejmowane
przez Stronę dokonującą przywozu muszą opierać się na
ocenie ryzyka i nie mogą ograniczać handlu w większym
stopniu niż jest to wymagane, aby osiągnąć odpowiedni poziom ochrony sanitarnej lub fitosanitarnej Strony”. Oznacza
to, że nawet jeśli kontrole graniczne wykażą, że produkty
importowane z Kanady nie spełniają unijnych norm dotyczących bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia, to w praktyce nie
da się powstrzymać ich wejścia na terytorium Unii, bowiem
przepis ten wymaga udowodnienia, że produkty te są szkodliwe. Tymczasem wielcy unijni importerzy, sprowadzający
jak najtańsze produkty np. do supermarketów, nie będą zainteresowani ponoszeniem kosztów, by takie dowody przeprowadzić. Możliwości ponoszenia takich kosztów są także
ograniczone m.in. w przypadku różnych organizacji konsumenckich. Skutkiem tego stanu rzeczy będzie m.in. pojawienie się na rynku Unii wielu produktów rolnych z Kanady
niespełniających unijnych norm dotyczących stosowania
hormonów innych środków chemicznych, do hodowli zwierząt, pestycydów, herbicydów do uprawy roślin czy żywności
modyfikowanej genetycznie. Kanadyjskie normy w odniesieniu do tych wszystkich kwestii są w większości znacznie
bardziej liberalne niż unijne.
Współpraca regulacyjna – czyli współpraca na rzecz
neoliberalnej deregulacji
Przewidziana w umowie CETA tzw. współpraca regulacyjna jest kolejnym elementem wskazującym na szkodliwość
tej umowy. Współpraca ta oznacza obowiązek poddania
konsultacji z zainteresowanymi osobami pochodzącymi
z terytorium drugiej strony wszelkich przepisów mogących
mieć wpływ na wzajemny handel. Obowiązek ten dotyczy
już bardzo wczesnego etapu procesu legislacyjnego, by można było już na tym etapie uwzględniać uwagi tej drugiej strony i wprowadzać postulowane przez nią zmiany w przygotowywanych przepisach (np. art. 4.6.1.). Poza tym, nawet gdyby zostały uchwalone przepisy, które nie odpowiadają interesom drugiej strony, to na mocy umowy, może ona żądać
ustalenia lub przedłużenia okresu między przyjęciem tych
przepisów a dniem, od którego zaczynają one obowiązywać
(art. 4.6.7). Może więc na długi czas zablokować wejście ich
w życie. Wszystkie te postanowienia umowy w praktyce
mogą oznaczać ogromną ingerencję przedstawicieli zagranicznych korporacji w system stanowienia prawa, a to może
istotnie podważać kompetencje organów państwa oraz instytucji Unii Europejskiej.
Ta tzw. współpraca regulacyjna jest to faktycznie rozwiązanie strategiczne mające na celu wyeliminowanie istniejących obecnie spornych różnic nie teraz, ale już po wejściu
umowy w życie, czyli dopiero wtedy, gdy zmniejszy się
zainteresowanie społeczeństwa tą umową i poziom kontroli
publicznej nad jej treścią i zasadami. Umowa CETA wymusza szeroką deregulację praktycznie we wszystkich dziedzinach, gdyż każdy przepis może być uznany za barierę
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w handlu. Trzeba więc podkreślić, że umowa doprowadzi do
takich zmian, które w normalnym demokratycznym procesie
legislacyjnym nie byłyby możliwe. Zostaną narzucone
w istocie za jednym zamachem umową o wolnym handlu.
Usługi – zasada listy negatywnej
Za sprzeczne z interesem publicznym i społecznym jest
przyjęcie w umowie CETA odnoszącej się praktycznie do
wszystkich usług, także publicznych, zasady tzw. listy negatywnej. Oznacza ona, że tylko usługi wymienione na tej liście
nie podlegają umowie („list them or lose them”). Jeśli więc
jakiś kraj nie zgłosił na tę listę jakiejś usługi, to nie jest ona
chroniona przed liberalizacją, czyli otwiera się bez żądnych
ograniczeń rynek krajowy podmiotom zagranicznym, by one
także mogły świadczyć taką usługę. Podejście oparte na „liście negatywnej” stanowi wielkie zwycięstwo lobbystów
działających na rzecz korporacji nad interesem publicznym
i społecznym. Umowy handlowe zawierane w przeszłości
przez Unię Europejską opierały się na tzw. „liście pozytywnej”, co oznaczało, że liberalizacji podlega tylko to, co na tej
liście umieszczono. Przyjęte przez Komisję Europejską
skrajne neoliberalne podejście daje teraz inwestorom zagranicznym nieograniczone wręcz pole do ekspansji także
w sektorze usług publicznych.
CETA nie zapewnia tego, że państwa będą miały swobodę w regulowaniu usług publicznych (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, transport publiczny, dystrybucja energii, zaopatrzenie w wodę, usługi społeczne, kulturalne) zgodnie ze
swym wyborem. Wręcz przeciwnie, w imię zapewnienia
dostępu do rynku oraz ochrony praw inwestorów zagranicznych, CETA istotnie zmniejsza pole dla prowadzenia przez
państwo (władze centralne i lokalne) własnej polityki dla
realizacji interesu publicznego, w tym poprzez renacjonalizację usług poprzednio już sprywatyzowanych. Wprawdzie
z umowy zostały wykluczone usługi, które nie są świadczone
na zasadach handlowych lub w konkurencji do usług świadczonych przez podmiot inny niż państwo, ale w praktyce jest
bardzo niewiele usług publicznych, gdzie nie byłoby konkurencji między dostawcami tych usług, a poza tym pojęcie „na
zasadach handlowych” nie zostało prawnie zdefiniowane.
Każda usługa, świadczona w zamian za jakąkolwiek formę
wynagrodzenia lub przez więcej niż jednego świadczeniodawcę, jest umową objęta. Wbrew zapewnieniom Komisji
Europejskiej - CETA nie zapewnia więc odpowiedniej
ochrony dla większości usług publicznych, w tym przed
żądaniami odszkodowań przez inwestorów zagranicznych,
nawet w przypadku działań i regulacji, które ich nie dyskryminują w stosunku do podmiotów krajowych, ale mogą
wpłynąć na zmniejszenie zysków.
Potencjalne skutki CETA dla rolnictwa
Umowa CETA oznacza poważne zagrożenia dla unijnego rolnictwa, w tym także polskiego. Wraz z wejściem jej
w życie Unia zniesie 92,2 proc. ceł na produkty rolne, zaś po
siedmiu latach wskaźnik ten wyniesie 93,8 proc. W przypadku niektórych produktów rolnych przewidziano czasowe lub
trwałe utrzymywanie kontyngentów celnych (czyli kwot
bezcłowych)7. Kluczowe znaczenie ma to, że ustalone
w umowie kwoty na bezcłowy eksport wieprzowiny i wołowiny z Kanady do Unii zwiększą 12-14 krotnie dotychczasowy poziom tych kwot. Jeśli kanadyjscy rolnicy będą wyKomisja Europejska, Komisja przedstawia analizę wpływu
przyszłych umów handlowych na rolnictwo, 15.11.2016,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3672_pl.htm
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korzystywać te nowe, znacznie wyższe kwoty, to nasili to
presję na utrzymywanie się w Unii nadwyżek produktów
mięsnych oraz relatywnie niskich cen mięsa z punktu widzenia producentów.
Z kolei stosowane przez Unię cła na zboża mają być całkowicie zniesione w ciągu 7 lat od daty wejścia w życie
umowy, w efekcie import z Kanady będzie wolny od cła
z dniem 1 stycznia ósmego roku licząc od tej daty. Wyeliminowanie ceł przyczyni się do pogorszenia ogólnego salda
Unii w handlu z Kanadą w zakresie zbóż. Ponadto ujemne
saldo, jak wskazuje Komisja Europejska, będzie występować
także m.in. w przypadku roślin oleistych, wołowiny i baraniny oraz owoców i warzyw8. Perspektywy te są szczególnie
niekorzystne dla polskiego rolnictwa, które będzie miało
bardzo niewielkie możliwości konkurowania z wysoko wydajnym, przemysłowym rolnictwem Kanady. W praktyce
będzie to oznaczało mniejsze możliwości rozwojowe polskich gospodarstw rolnych oraz upadek wielu z nich, co
z kolei może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu naszego kraju.
Poza cłami, kluczowym elementem umowy CETA są
postanowienia dotyczące znoszenia barier pozacelnych, także
w odniesieniu do produktów rolnych. Za takie bariery mogą
być uznane wszelkie regulacje prawne oraz działania faktyczne podejmowane przez władze publiczne wszystkich
szczebli, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą
wpływać na handel. W przypadku handlu produktami rolnymi mogą to być np. środki podejmowane w ramach kontroli
sanitarnych czy fitosanitarnych, czy wymagania dotyczące
stosowania pestycydów, mające służyć ochronie środowiska
lub bezpieczeństwu żywności. Konieczność dostosowania się
do tych działań i wymagań traktowana jest przez firmy
uczestniczące w handlu międzynarodowym jako bariera
w tym handlu gdyż wpływa na wzrost kosztów.
Tu trzeba podkreślić, że to, co przez te firmy postrzegane
jest jako koszt związany z handlem, wynika w istocie z praw
i wolności przysługujących społeczeństwu, w tym dotyczących bezpieczeństwa produktów, zdrowia publicznego czy
ochrony środowiska. Umowa CETA stanowi więc poważny
zamach na te prawa, bez względu na to, jakie deklaracje
przez jej zwolenników były dotychczas prezentowane. Zważywszy na to, że w praktyce nie ma możliwości wyliczenia
i sklasyfikowania wszystkich pozataryfowych barier w handlu, w umowie tej przyjęto mechanizmy ogólne, które mają
prowadzić do wyeliminowania tych barier, albo przynajmniej
do ich poważnego ograniczenia. Do podstawowych mechanizmów zawartych w umowie CETA jest wskazana wyżej tzw.
współpraca regulacyjna, a także odchodzenie od zasady
ostrożności oraz utrwalenie systemu tzw. sądów inwestycyjnych (ICS/ISDS).
ICS – mechanizm sądów inwestycyjnych zagrożeniem
dla demokracji
Zawarty w umowie CETA mechanizm ICS (Investment
Court System), czyli mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami zagranicznymi a goszczącymi ich państwami stanowią nieco zmodyfikowaną wersję funkcjonującego
obecnie w świecie mechanizmu ISDS. Mechanizm ten poja8
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trade agreements on EU agriculture , Brussels, listopad 2016, s. 43.
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wił się w latach 50 ubiegłego wieku jako element polityki
mającej zapobiegać bezpośredniemu wywłaszczeniu inwestora zagranicznego przez państwo. Z czasem zaczął być powszechnie stosowany, ale w zasadzie tylko w dwustronnych
umowach o ochronie inwestycji zawieranych między krajami
wysoko rozwiniętymi a rozwijającymi się. W praktyce mechanizm ISDS stał się elementem wywierania gospodarczego
i politycznego nacisku na te ostatnie przez koncerny pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów wysoko
rozwiniętych. W ostatnich kilkunastu latach mechanizm
ISDS zyskał sobie bardzo złą sławę, dość powszechnie jest
bowiem postrzegany jako sposób na wyłudzanie przez inwestorów zagranicznych wielkich odszkodowań o rządów państw. Inwestorzy ci mogą bowiem skierować sprawę do rozstrzygnięcia do tworzonych doraźnie, działających na zasadzie komercyjnej sądów (trybunałów) arbitrażowych. Jak
pokazuje praktyka funkcjonowania takich sądów arbitrażowych, podstawą do żądania odszkodowań są przyszłe, jeszcze nie osiągnięte zyski, które inwestorzy ci mogliby utracić
na skutek wprowadzenia przez państwo przepisów mających
na celu np. ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwa
produktów czy interesów pracowniczych. Dotychczas
w ramach sądów arbitrażowych wyroki były wydawane przez
angażowanych odrębnie do każdej sprawy wysoko opłacanych prawników z największych w świecie prywatnych kancelarii prawnych. Sądy te, jak do tej pory, działały w sposób
bardzo nieprzejrzysty, niepodlegający jakiejkolwiek demokratycznej, publicznej kontroli. W rezultacie miały skłonność
do preferowania interesów inwestorów, a nie rządów, co
z kolei postrzegane jest jako czynnik mający je zniechęcać do
podejmowania działań, które wprawdzie są konieczne
z punktu widzenia ochrony interesu publicznego lub społecznego, ale naruszałyby interesy korporacji, a w efekcie narażałyby państwa na konieczność wypłaty inwestorom zagranicznym gigantycznych odszkodowań ze środków publicznych.
Dotychczasowa praktyka funkcjonowania sądów arbitrażowych pokazała, że podważając wprowadzane przez państwo
przepisy, inwestorzy zagraniczni mogą uzyskać wielkie odszkodowania także z tytułu tzw. wywłaszczenia pośredniego,
czyli za zyski, które jeszcze nie istnieją, ale może byłyby
osiągnięte przez danego inwestora w przyszłości.
Zawarty w umowie CETA mechanizm ICS jest zmienioną wersją zamieszczonego wcześniej w tej umowie mechanizmu ISDS. Wprowadzone przez Komisję zmiany zostały
wymuszone protestami społecznymi. Zmiany te (m.in. większa jawność działania sądów arbitrażowych oraz możliwość
odwołania się od wydawanych przez nie wyroków) nie zmieniają istoty dotychczasowego uprzywilejowanego sądownictwa dla korporacji zagranicznych. Państwa dalej mogą być
zaskarżane w przypadku wydania przepisów, które nie spodobają się wielkim korporacjom. W obawie przed koniecznością wydatkowania ogromnych funduszy publicznych, wiele
rządów dalej będzie powstrzymywać się przed podejmowaniem koniecznych dla społeczeństwa działań. W przypadku
Polski wejście w życie umowy CETA oznaczałoby utrwalenie mechanizmu ISDS i wynikającej z niego podległości
władz naszego kraju wobec korporacji pochodzących z krajów wysokorozwiniętych.
Podsumowanie
Umowa między Unią Europejską a Kanadą – CETA została pomyślana jako jeden ze sposobów na ochronę interesów wielkich korporacji uczestniczących w handlu transatlantyckich. Forsowane przez zwolenników tej umowy hasła
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o jej pozytywnym wpływie na wzrost gospodarczy i rynek
Umowa CETA zasługuje na całkowite odrzucenie z popracy nie znajdują żadnego potwierdzenia w niezależnych wodu zagrożeń, jakie niesie dla całej gospodarki Unii Eurobadaniach. Wręcz przeciwnie, badania te pokazują, jak po- pejskiej, rynku pracy, rynku finansowego, usług publicznych,
ważne zagrożenia niesie ta umowa zarówno dla gospodarki, rynku zamówień publicznych, bezpieczeństwa żywności,
jaki i funkcjonowania demokracji. Przewidziane umową bezpieczeństwa środowiska naturalnego, a także z powodu
CETA, podobnie, jak umowa TTIP, liberalizowanie handlu poważnych zagrożeń dla demokracji poprzez faktyczne ogramiędzynarodowego, to swego rodzaju przykrywka do prze- niczenie możliwości stanowienia prawa w interesie publiczprowadzenia, zgodnie z neoliberalną ideologią, totalnej dere- nym.
gulacji mającej służyć ochronie interesów wielkiego kapitału
i związanych z nim elit po obu stronach Atlantyku, czyli
Warszawa, 25 stycznia 2017 r.
w Unii Europejskiej i Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych,
ze względu na rozbudowane więzi między tymi obu państwami. Umowa ta, mimo towarzyszących jej propagando- Prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak – Szkoła Główna Handlowa
wych haseł o wolnym handlu, ma w istocie charakter protek- w Warszawie, Katedra Finansów Międzynarodowych
cjonistyczny wobec tych podmiotów. Z drugiej strony nie
tylko nie chroni interesów obywateli, pracowników, konsumentów, ale stwarza dla nich olbrzymie zagrożenia.
Konferencje PLANOWANE
Nazwa i adres placówki
(województwo, miejscowość)

Przedmiot konferencji
język polski
język obcy
języki mniejszości narodowych i
etnicznych
historia
geografia
WOS
fizyka
chemia
biologia

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a
44-200 Rybnik
woj. śląskie

przyroda
matematyka
informatyka
etyka
WDŻ
EDB
muzyka
plastyka
technika
wychowanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna

Terminy (dd.mm.)
31.05.2017 r.
8.06.2017 r.
24.05.2017 r.
31.05.2017 r.
11.05.2017 r.
6.06.2017 r.
11.05.2017 r.
10.05.2017 r.
05.06.2017 r.
18.05.2017 r.
30.05.2017 r.
18.05.2017 r.
30.05.2017 r.
22.05.2017 r.
29.05.2017 r.
19.05.2017 r.
26.05.2017 r.
15.05.2017 r.
08.05.2017 r.
09.05.2017 r.
17.05.2017 r.

Liczba konferencji
2

Liczba nauczycieli
100

2

100

-

-

1
1
1
1
1

50
50
50
50
50

-

-

1

50

1

50

1
2

50
100

kształcenie specjalne
1
50
kształcenie zawodowe
1
50
W przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w poszczególnych konferencjach,
utworzymy dodatkowe terminy.
Podana liczba nauczycieli wynika z możliwości lokalowych (dysponujemy salą max. na 50 osób)
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Adam Bartoszek

POLITYKA

JAKO ETYCZNE PIĘTNOWANIE INNYCH
GRANICE

SPORÓW

O

WARTOŚCI W ŚWIETLE TEORII
JONATHANA HAIDTA

INTUICJI

MORALNYCH

Wprowadzenie
- niedialogiczność godnościowej polityki
Nasze dzisiejsze obywatelskie doświadczenia związane są
z kumulacją wieloletnich sporów i konfliktów, dzielących
poglądy Polaków wokół ocen historii oraz zjawisk społecznych, za pomocą których politycy kształtują przekonania
o własnych racjach oraz działaniach. Komunikowanie się
reprezentantów różnych społecznych środowisk, zarówno
polityków i elit w medialnych ośrodkach opinii publicznej,
a także spontanicznych twórców opinii obywatelskich i liderów forów społecznościowych, cechuje głównie negacja
i emocjonalna agresja. Zwalczanie cudzych opinii chwytami
perswazyjnymi służy przede wszystkim deprecjonowaniu
dobrej woli i godności osób lub ugrupowań, kojarzonych
z postawami i wartościami innymi, niż afirmowane przez
siebie. Natomiast stanowiska własne są uważane zwykle
bezwarunkowo za dobre, szczególnie kiedy służą wzmacnianiu pozycji własnej zbiorowości, która uznawana jest z dysponenta realnej prawdy o zagrożeniach ze strony innych osób
dla całej wspólnoty. Podstawowym efektem takiej komunikacji jest utrata zdolności spierających się ludzi do debatowania o przyczynach różnic w odmiennym postrzeganiu
znaczenia zdarzeń i faktów. Dialog stron zamienia się
w narracyjny dyskurs oponentów. Dalszym efektem jest
wzajemne obciążanie się reprezentantów opozycyjnych sił
negatywnymi skutkami opisywanych zjawisk, niezależnie od
faktycznego poziomu sprawstwa, zmierzające do kwestionowania etyki i godności swoich adwersarzy. Pierwszy efekt –
narastającej konfliktowości – występuje na poziomie frazeologii języka i stylu retoryki używanej w mass mediach,
w spontanicznej zamianie dialogu różnych opinii na wykluczające cudze racje formy komunikacji międzyludzkiej. Dyskurs o sprawach publicznych pozwala ludziom o różnych
światopoglądach używać arbitralnej argumentacji operującej
wykluczającą i godnościową retoryką etyczną. Spory problemowe ograniczają się do narzucania oponentom schematów interpretacyjnych i stereotypizacji stanowisk, do kwestionowania ich intencji i wiedzy oraz wzajemnego imputowania sobie złej woli i ukrytych poglądów, ze względu na
przynależność do grup obcych naszym własnym tożsamościom. Jak wskazują badacze języka dyskursu, operuje on
uprawomocnianymi kulturowo formami symbolicznymi,
które według Pierre’a Bourdieu są instytucjonalnie wytwarzanymi narzędziami przemocy kulturowej. Natomiast Michael Foucault postrzega każdy dyskurs jako „możliwość

narzucenia własnej definicji sytuacji: [gdzie - AB] relacje
językowe są zawsze relacjami siły symbolicznej, przez nie
realizują się, w sposób przeobrażony, stosunki sił między
rozmówcami i – odpowiednio – pomiędzy grupami do których
należą”1. Konsekwencją kulturową tego efektu staje się kwestionowanie autorytetów publicznych, które zakorzenione są
w różnych aksjologicznych kontekstach i wytworzenie rytualnego chaosu w publicznym poszukiwaniu wartości łączących ogół obywateli. Prace badaczy opisujących ów stan
rytualnego chaosu identyfikowały go wpierw jako następstwo
transformacji ustrojowej i walki ideologicznej sił post solidarnościowych o wyrazistość własnych stanowisk, wobec
postkomunistycznych środowisk politycznych. Jednak rozwój brutalizacji języka politycznego i zdominowanie debaty
publicznej przez narracje wykluczające, symbolicznie degradujące oponentów, ekspresyjnie czerpiące z rytualnych zabiegów medialnego spektaklu, spowodowało, że zespół naukowy M. Czyżewski, S. Kowalski i A. Piotrowski w dwanaście lat później wydają reedycję książki pt. Rytualny chaos.
Studium dyskursu publicznego (Warszawa 2010). Pogłębiona
przez Ludwika Habudę analiza praktyk rządzenia w okresie
IV RP, odwołujących się do prawicowej aksjologii oraz propagandowych narzędzi dyskursu Prawa i Sprawiedliwości
(PiS)z Platformą Obywatelską (PO)i innymi partiami, dowodzi nie tylko braku ich dialogiczności. Autor wskazuje, że
agresja nie jest niczym szczególnym w walce politycznej,
a stosują ją wszystkie rywalizujące o władzę strony. Novum
polega na tym, że moralizatorskie i godnościowe nawiązywanie do historycznych podziałów oraz moralizatorskie
wzywanie do naprawy krzywd i likwidowania wrogich narodowi układów, kształtuje w Polsce konfrontacyjne starcie
dwóch zbiorowych pamięci. Dzieli ludzi na związanych
z „komunistyczną” władzą PRL, którzy weszli w brudne
układy w III RP i na tych co je zwalczają, pragnąc moralnego
oczyszczenia naszej polityki oraz przywrócenia patriotycznonarodowych i katolickich wartości. Tak zbudowany przez PiS
dyskurs zagospodarowuje polską politykę jako przestrzeń
mobilizacji zbiorowych resentymentów. Gromadzi poparcie
przede wszystkim ludzi, którzy sądzą, że im się nie udało
z winny innych, „obcych” korzystających z transformacyjnych przemian, kosztem większości Polaków. KonserwatywCytuję za pracą Paweł Tomanek, O swoistości socjologicznej
analizy dyskursu, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii,
pod. red. A. Horolets, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 42.
1
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na narracja, oferowana ludziom skrzywdzonym i poranionym
przez rynkowe zmiany gospodarcze i tolerowanie liberalnych
wzorców kulturowo-obyczajowych, daje im nadzieję oraz
poczucie sensu, wzmacniane przez obietnicę przywrócenia
sprawiedliwości i godności2. „Uprawiający niedialogiczną
politykę, dyskutują pozornie, wygłaszają monologi, którymi
starają się epatować audytorium... Pozornie przekonując się
wzajemnie, naprawdę nie wsłuchują się w argumenty drugiej
strony, nie poszukują płaszczyzn porozumienia, nie starają
się dojść do kompromisu ...., lecz zrobić korzystne wrażenie
na obserwujących ich dyskurs. W niedialogicznym dyskursie
wrażenie takie można zrobić używając sformułowań podobających się słuchaczom”3. W niedialogicznej polityce korzystanie z roszczenia do prawdy służy do przyciągania uwagi
publiczności i robienia przez uwodzących ją przywódców,
wrażenia na obserwujących dyskurs. Wyborcy akceptują taki
spektakl, a przychodzi im to tym łatwiej, że dyskurs nie wymaga porozumienia z przeciwnikiem, lecz jego rytualnego
pokonania. Wyborcy wystarczy, że podąża za swoim przywódcą „na podobieństwo owiec w podążającym za swym
pasterzem stadem. Przywódcy się ufa, bo przywódca zawsze
wie lepiej. Przywódcy nie argumentują, przywódcy czarują”4
- pisze L. Habuda.
Niebezpieczne novum takiej strategii tkwi w rozbudowie
wiary u przekonanych zwolenników w proste rozwiązania,
w możliwość powszechnej redukcji niepewności względem
tego czym jest prawda, sprawiedliwość, jak osiągnąć bezpieczeństwo, usunąć złodziei i dokonać dekomunizacji, przywracając naturalny porządek służący całemu narodowi. Jest
to zestaw nadziei właściwych dla wyborców o niskiej kulturze politycznej, którzy nie dostrzegają instrumentalnych
celów przywództwa i służenia własnym partyjnym interesom
przez partyjne oligarchie. Niedialogiczna polityka redukuje
pluralizm i wolność w poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn
działania ludzi o różnych światopoglądowych i moralnych
zakorzenieniach5. Pułapką tkwiącą w takim stanie piętnującego politycznego dyskursu jest jej imitacyjne definiowanie
wroga i przerzucanie win na innych, jako obcych – opisywane przez Rene Girarda w teorii kozła ofiarnego 6. W przypadku rządzącej ponownie w Polsce partii PiS cechą szczególną
było i jest „jej w pełni zamierzone demonstrowanie
[...niedialogiczności polityki...], przy jednoczesnym przypisywaniu odpowiedzialności za taki jej stan politycznej konkurencji”7. Powyższa analiza stylu uprawiania polityki, zamienianej w zmediatyzowany dyskurs i niedialogiczny spektakl,
okazuje się być trafna nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości. Przekraczanie tabu językowej i politycznej poprawności, zaburzanie granic w wyrażaniu szacunku dla mniejszości
obyczajowych i grup etnicznych, dla migrantów, dla wyznawców innych przekonań światopoglądowych, staje się
zdaniem Giovanniego Sartori cechą charakterystyczną dla
człowieka żyjącego w czasach rewolucji multimedialnej.
Autor ten – znany badacz mechanizmów demokracji – nazywa człowieka ukształtowanego przez telewizję i multimedia
obrazowej komunikacji istotą homo vivens, którą cechuje

L. Habuda, Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska, Wyd.
Uniwersytet Opolski, 2010, s. 181.
3 Tamże, s. 187.
4 Tamże, s. 195.
5 Patrz tamże, s.198-199.
6 R. Girard, Kozioł ofiarny, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.
7 L. Habuda, Prawa i Sprawiedliwości ... op. cit., s. 201.
2
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postmyślenie8. Jego podejście zapewne wyraża rozczarowanie tym, że współcześni aktorzy komunikacji politycznej, jak
pisze Janina Fras - „przede wszystkim propagują odchodzenie
od racjonalnej i logicznej perswazji, przesadną luddyczność
i wizualność komunikacji, co z kolei skutkuje upraszczaniem
a nawet infantylizacją kwestii politycznych i złożoności życia
społecznego”.9 Autorka ta dowodzi, że negatywne następstwa
społeczne politycznej mediatyzacji związane z obniżeniem
norm językowych i poziomu debaty publicznej skutkują
niechętnym ludzi stosunkiem do działalności politycznej, ale
również zwiększają swobodę debaty i ułatwiają szybkie budowanie wspólnot obywatelskiego protestu10.

„Słoń” i „jeździec”
- słudzy naszej społecznej moralności
Możemy zatem opcjonalnie przyjąć dwa stanowiska.
Pierwsze, obciążające winą za stan dyskursu publicznego
medialne wykreowanie nowego typu człowieka (Homo
Vivens), który z ignorancji i dla sensacji sięga po mowę nienawiści – naruszając reguły racjonalności i zasady społecznego konsensusu, w celu ekspresji cudzych wad oraz własnych uprzedzeń lub frustracji. Drugie stanowisko uznaje, że
agresywna polityczna komunikacja jest medialnym spektaklem, służącym społecznemu aktywizowaniu i reintegracji
podzielonych aksjologicznie ludzi. Ostry tożsamościowy
dyskurs jest socjotechniką kreowania wspólnoty i rytualnego
poparcia, a zarazem mobilizuje obywatelskie środowiska
i jednoczy partyjne elektoraty. Niezależnie od wyboru któregoś z tych stanowisk trafną zdaje się być teza, że współczesne demokratyczne społeczeństwa ulegają coraz silniejszym
podziałom. Przy czym kluczowe linie podziału nie krystalizują się wokół stopnia zamożności, ani w zakresie dostępu do
środków kulturowej i edukacyjnej samorealizacji. Najważniejsze dla uczestników masowej komunikacji i medialnego
spektaklu staje się poczucie wpływu (lub odczucie braku
wpływu) na swój los; oraz stosunek do wzorców moralnych,
do ocen stylów życia i definiowania wartości, jakie realizują
członkowie różnych grup i społeczności. Podziały wynikające z preferowanych orientacji aksjologicznych stają się mało
dyskursywne, lecz zarazem są kluczowe dla podzielania
określonych przekonań społecznych, gdyż niemal samoistnie
przyczyniają się do wzmacniania identyfikacji z konserwatywnymi, lub z liberalnymi, nurtami politycznymi. Mechanizmu takiego dowodzą rozważania psychologa moralności
Jonathana Heidt, w książce zatytułowanej Prawy umysł.
Publikacja ta została wydana w 2012 roku w Nowym Yorku,
a autor dał jej znamienny podtytuł Dlaczego dobrych ludzi
dzieli religia i polityka?11 Sądzę, iż jego analiza intuicyjnych
źródeł naszej moralności pozwala lepiej zrozumieć sposoby
funkcjonowania ludzi, jako członków wspólnot zorientowaG. Sartori, Homo Videns. Telewizja i postmyślenie, Wyd. II
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007 (cechą jego
funkcjonowania miałoby być według autora redukowanie zdolności
myślenia za pomocą abstrakcyjnych kategorii i logicznego
stosowania symbolicznych znaczeń, na rzecz przekazywania
sygnałów upraszczających złożoność obrazowo postrzeganej
i przeżywanej rzeczywistości).
9 J. Fras, Mediatyzacja komunikacji politycznej a przekraczanie tabu
językowego, w: Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3151, Tom 21
2009, s. 318.
10 Tamże, s. 326.
11 Polskie wydanie J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi
dzieli religia i polityka, z przedmową Bogdana Wojciszke, wydało
w Sopocie w 2014 roku Wydawnictwo Smak Słowa.
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nych na różne (przeciwstawne) orientacje światopoglądowe.
J. Haidt stwierdza – cytuję: „Zarówno skojarzenia, jak i emocje mają mocno subiektywny i zindywidualizowany charakter.
Ponieważ różni ludzie mają odmienne skojarzenia i emocje,
rozbieżność ocen moralnych różnych osób jest nieuchronna”12. Wynika stąd, że podstawowym stanem dla naszego
życia zbiorowego jest pluralizm odczuć moralnych i indywidualnych uzasadnień dla preferowanych ocen ważnych społecznie sytuacji lub zjawisk. Kluczowym motywem rozważań
autora, wspartym wielopoziomową argumentacją i wnioskami ze standaryzowanych testów oraz eksperymentów psychologicznych, jest teza o tym, że nasze racje i wybory etyczne
zazwyczaj są najpierw budowane poprzez spontanicznie
aktywowane intuicje moralne. Następnie zaś wybory te są
racjonalizowane za pomocą przemyślanych argumentacji,
które w gruncie rzeczy zmierzają do obrony intuicyjnych
skłonności i preferowanych zachowań. Generalnie model
społecznego kreowania reguł naszej moralności okazuje się
być kulturowo niezmienny, funkcjonuje podobnie w różnych
kulturowo społeczeństwach. Zatem genezę moralności jednostek J. Haidt umiejscawia w odruchach emocjonalnych. Są
one uwarunkowane zarówno genetycznie (wyrażające się
poprzez intuicje i odruchy moralne naszego organizmu) oraz
rozwijane za pomocą oddziaływania kulturowego, które
kształtuje w danym środowisku społecznym indywidualną
wrażliwość na różne kluczowe wartości włączane w procesie
socjalizacji przez wspólnoty społeczne. Autor obrazowo
wyjaśnia, że ludzka wrażliwość moralna i oceny etyczne nie
są domeną czysto racjonalistycznej argumentacji. Jest wręcz
odwrotnie. Stosuje on obrazową metaforę porównując moralizujący organizm do psa, który kieruje się emocjonalną intuicją a opisowe uzasadnianie jego stanu i zachowania w danej
sytuacji przejmuje racjonalny ogon - „uzasadnienia moralne
są niczym ogon, którym macha pies kierujący się intuicją”
(s. 81). W pierwszej części pracy szczegółowo opisano mechanizm wyboru opcji moralnych. Ludzie zwykle reagują
poprzez procesy odruchowe, uruchamiamy emocje o charakterze intuicji etycznych. Natomiast założona ocena moralna
danego czynu zostaje sformułowana poprzez rozumowanie
reinterpretacyjne. Rozbudowuje ono wyjaśnienia w kontekstowo różny sposób, wskazując nam samym i naszym społecznym partnerom, dlaczego przyjmujemy daną spontaniczną postawę, wobec kontrowersyjnych kulturowo i etycznie
zjawisk. Jak pisze Haidt - „ocena i jej uzasadnienie to odrębne procesy” (s.74) a (na s. 85) „Intuicje pojawiają się pierwsze, strategiczne rozumowanie – drugie”. Autor opisując
mechanizm funkcjonowania wyborów i ocen moralnych,
dowodzi że jednostka to aktor społeczny. Każdy z nas jednak
przetwarza odczuwane wartości moralne i kulturowe za pośrednictwem emocji kształtujących odruchy na poziomie
reakcji biologicznych swego organizmu. To w naszym ciele
tkwi mechanizm determinujący indywidualne wybory moralne – co obrazowo wyrażone zostaje w kolejnej metaforze
słonia i jeźdźca. „Słoń” opisuje intuicyjną naturę naszego
ciała, którego ukierunkowanie na określone zachowania –
jako działanie celowe i moralnie słuszne – reinterpretuje
i uzasadnia rozumny jeździec. „Rozum jeźdźca” ma jednak
pośredni wpływ na wybory i reakcje słonia, któremu służy.
Rozum jest naszym swoistym rzecznikiem prasowym „wewnętrznym adwokatem”, regulującym argumentację na rzecz
tego w co chcemy wierzyć, albo czemu lub komu lub nie
zamierzamy ufać. Dzieje się tak również wtedy, gdy „Kła12

J. Haidt, Prawy umysł. ..., s.11.
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miemy, oszukujemy i usprawiedliwiamy się tak przekonywująco, że sami szczerze wierzymy we własną uczciwość” (Haidt
2014, s. 120). Gdzie zatem znajdują się fundamenty moralności społecznej, które definiują naszą gotowość do współpracy
oraz poświęcania swoich sił i zasobów dla dobra wspólnego?

Receptory moralne umysłu zanurzonego
w etycznym matriksie wspólnoty
Punkt wyjścia analiz stanowi model intuicyjnego definiowania preferencji moralnych przez jednostkę. Intuicje te
aktywizują osobiste oceny sytuacji oraz wiążą je z różnymi
wartościami i cnotami społecznymi, kształtującymi normy
zachowań i formy stosunków w danych społecznościach
i grupach odniesienia. Wybór aksjologiczny i moralizatorskie
uzasadnienia postępowania stanowią swoiste racjonalizacje
odruchów moralnych, które dyktuje nam nasze ciało. Odruchy te, to właśnie intuicje warunkowane przez wrażliwość
danej jednostki na normatywne bodźce kulturowe. Badając tę
moralną wrażliwość J. Haidt z zespołem współpracowników
opracowali koncepcję modułów poznawczych, które budują
naszą moralność na fundamentach kilku kluczowych włączników intuicji moralnych. Tymi fundamentami naszych
orientacji moralnych, są odruchowo przeżywane jako ważne,
preferencje dla zapewniania sobie oraz innym osobom równowagi w zakresie: Troski/krzywdy; Sprawiedliwości/oszustwa; Lojalności/zdrady; Autorytetu/buntu; Świętości/upodlenia. Oprócz tych pięciu fundamentów reakcji
etycznych, o postawach wobec określonej sytuacji społecznej
lub kulturowych praktyk decyduje poczucie przynależności
jednostki do określonej wspólnoty społecznej. Haidt stwierdza, że każdy z nas orientuje się na jakąś społeczność, która
wprowadza swoich członków do wspólnej domeny moralnej.
Domenę taką wyróżnia określona kompozycja etycznych
smaków i poziom wewnętrznej integracji wspólnoty wokół
wyznawanych wartości. Tożsamość kulturowa i normatywna
spójność wspólnot, została przez niego określona jako moralny matrix. Autor wskazuje, że potencjalnie dużą różnorodność konfiguracji receptorów moralnych redukuje cechujący ludzi duży stopień „grupolubności”. Otóż jednostki
korzystają z demonstrowania lojalności wobec grup, do których należą i rozwijania troski o interesy własnej wspólnoty.
Matriksy moralne są zróżnicowane w zależności od stopnia
zaangażowania jednostki w dostępne jej kulturowo światopoglądy oraz społecznie preferowane orientacje religijne lub
polityczne. Na gruncie demokratycznej kultury zachodniej
ukształtowało się kilka wyraźnie konkurencyjnych matriksów
moralnych. W kontekście amerykańskim autor opisuje matriksy społeczności libertariańskich, liberalnych, nurty konserwatywne społecznie i wspólnoty integrowane religijne.
Generalnie włączenie intuicji moralnych następuje pod
wpływem przynależności jednostki do określonej zbiorowości, która uruchamia jej oceny i uzasadnienia moralne, aktywizując swoisty tryb roju. Autor formułuje hipotezę o naszej
gotowości do „wzniesienia się ponad własną korzyść i zatracenia się (chwilowo i ekstatycznie) w czymś większym niż my
sami […]. Włącznik trybu roju jest adaptacją, która zwiększa
spójność grup, a co za tym idzie – pomaga im z powodzeniem
konkurować z innymi grupami” (Haidt 2014, s. 295).
Siła zobowiązań etycznych odczuwanych przez jednostkę, zależy od poziomu jej emocjonalnego zaangażowania
w daną grupę, wspólnotę lub opcję światopoglądową. J. Haidt przywołuje teorię więzi moralnych Emila Durkheima,
który identyfikował jednostkę jako homo duplex, czyli istotę
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dwoistą. Jednostkę biologiczną, wiążącą się z partnerami na
poziomie wzajemności uczuć, czułości, szacunku, miłości,
czci i strachu, budowanych na naturalnym poziomie ich osobistego przeżywania. Natomiast włączanie się jednostki do
uczestnictwa w rytuałach społecznych następuje poprzez
szersze grupy, stowarzyszenia, wspólnoty religijne, które
aktywizują „tryb roju” i dają uczestnikom poczucie bycia
razem, stopienia się – jako cząstka całości – z innymi ludźmi
tworzącymi wspólnotę uczuć i działań. Poczucie bycia razem,
włączenia do wspólnoty, która dostarcza normatywnych
przekonań i uzasadnień moralnych do naśladowania, utrwalają emocjonalnie zbiorowe rytuały i komunikacja społeczna.
Te wspólnotowe praktyki aktywizują nowy zbiór uczuć społecznych, pozwalających jednostce „stać się po prostu częścią całości”. Nasze światopoglądowe orientacje moralne
mają właśnie wspólnotowe zakorzenienie i wyrażają się
w zbiorowo przeżywanych stanach zachwytu nad pięknem
przyrody; nad siłą sprawczą rytuałów religijnych wiążących
wiernych duchowo z Bogiem, z wyższą Istotą zdolną „odmieniać nasze życie”; ale też z politycznymi ideologiami
włączającymi nas w służbę czemuś ważniejszemu lub większemu, w walkę z zagrożeniami tworzonymi przez wrogie,
obce społeczności13. Rytuały religijne i społeczne, kulturowe
wyobrażenia ładu i hierarchii porządkujących uniwersum
naszej zbiorowej egzystencji, są zakorzenione w poczuciu
boskiego sacrum lub innej formy doświadczania transcendencji. Dlatego też autor dowodzi, że siłą matriksów moralnych jest to, że „moralność wiąże i zaślepia”14. Bowiem służą
budowaniu wspólnoty – poprzez aktywizowanie indywidualnej wiary w propagowane idee i wartości – jako uzasadnień
moralnych dla czynów, wymaganych od członków owych
społeczności. Ludzie odwołujący się do danego systemu
zbiorowych przekonań, przywołują osobiste identyfikacje
z wybranym moralnym matriksem i zderzają je z kapitałami
moralnymi oraz społecznymi ludzi osadzonych w innych
matriksach (moralnych wspólnotach). W szczególnym stopniu to matriksy religijne, oraz podobnie zorganizowane matriksy polityczne, chronią własne ideowe wspólnoty. Kiedy
zderzają się z przekonaniami osadzonymi w konkurencyjnych matriksach moralnych, to mobilizują swoich uczestników do łączenia sił oraz gloryfikowania własnej wspólnoty,
a jednocześnie negują i demonizują inną konkurencyjną grupę, lub system światopoglądowy15.
Kluczowe dla rozumienia mechanizmów budowania
wspólnot moralnych jest zrozumienie ich systemowego charakteru, wyłaniającego się ze społecznie zorganizowanych
form wzmacniania solidarności, które nakładają na egoistyczne jednostki i grupy szersze kulturowe zobowiązania.
Jonathan Haidt proponuje następującą definicję - „systemy
moralne to powiązane zbiory wartości, cnót, norm, praktyk,
tożsamości, instytucji, technologii i ukształtowanych ewolucyjnie mechanizmów psychicznych, które współdziałają ze
sobą, aby tłumić lub regulować egoizm jednostek i umożliwiać istnienie społeczności opartych na współpracy”16
Piętnowanie innych najłatwiej realizuje się w obrębie
własnej wspólnoty, przez odmawianie prawa obecności
w swoim kręgu jednostkom identyfikującym się z postępowaniem opartym na innej kompozycji smaków i intuicji
etycznych, które należą do konkurencyjnych tradycji lub

systemów moralnych. Tak opisywane mechanizmy ustanawiania moralności wspólnot społecznych wskazują na dwa
zagrażające im pęknięcia. Pierwsze związane jest ze sprzecznością pomiędzy indywidualną genezą a społeczną naturą
intuicji moralnych. Drugie wynika z roszczenia ukształtowanego kulturowo moralnego matriksu do systemowej wyłączności, albo co najmniej do narzucenia większości swej społecznej dominacji. Rozwiązaniem tych sprzeczności staje się
dążenie do efektywnego emocjonalnie uzależnienia jednostek
od uczestnictwa w etycznym matriksie wspólnoty i aktywizowanie ich jako orędowników grupowej moralności. Matriks moralny czyni nas ślepymi na motywy etyczne oraz
moralną argumentację osób będących zwolennikami innych
orientacji aksjologicznych lub politycznych17. Są oni traktowani jako konkurenci, przeciwnicy, wrogowie naszej społecznej domeny.
Podsumowując ten fragment analiz proponuję zgodzić
się ze wnioskami autora, że „przynależność grupowa czyni
ludzi ślepymi na motywy i moralność ich przeciwników,
a także na mądrość rozproszoną wśród rozmaitych ideologii
politycznych”18. Tezę tę zastosować należy szczególnie do
fundamentalizmu, który bywa zakorzeniony w postrzeganiu
religii jako narzędzia budującego moralną siłę wspólnoty,
oraz w moralizującym definiowaniu polityki jako walki dobra ze złem poprzez kreowanie rozwiązań prawnych powstrzymujących ludzi o innych orientacjach aksjologicznych
przed praktykowaniem swoich społeczno-kulturowych preferencji.

Demagogia kulturowej wojny
czy pluralizm moralny i zaufanie
społeczne obligujące wspólnoty
do współpracy
Interpretacja Jonathana Haidta doświadczania różnych intuicji moralnych, jako korzeni orientacji społecznych dzielących ludzi, wskazuje na nieuchronność konfrontacji wspólnot
zanurzonych w swoich etycznych matriksach. Problemem,
jaki ten autor proponuje nam głębiej przemyśleć jest kwestia
– czy nie moglibyśmy się nie zgadzać bardziej konstruktywnie?19
Otóż ze względu na naturalną skłonność ludzi do intuicyjnie afirmatywnego reagowania na osobiste i grupowe wybory
społeczne, dość łatwo kwestionujemy moralną spójności
i wiarygodność poglądów oraz działań członków innych
społeczności. Samych siebie, jako naturalnie skłonnych do
dobra, oświetlamy pozytywnie a przeciwników z innych
domen społecznych traktujemy z piętnem moralnym. Koncepcję piętna – ważnego mechanizmu regulującego stosunki
jednostki z osobami osadzonymi standardach kulturowych
i systemie społecznych odniesień – opracował w latach 60tych XX wieku Ervin Goffman. W książce pt. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, wskazuje na jego znaczenie dla
pozycjonowania relacji między ludźmi. Opisuje piętno jako
„atrybut dotkliwie dyskredytujący”20 i wskazuje, że stają się
nim albo cechy innych osób, wynikające z ich brzydoty fizycznej (niepełnosprawność, chorobowe deformacje ciała),
Tamże, s. 352-353.
Tamże, s. 353.
19 taki jest tytuł 12 rozdziału jego książki.
20 E. Goffman, Piętno... wydanie polskie Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005, s.33.
17

Patrz J. Haidt, Prawy umysł..., Rozdział 10, s. 293-320.
14 Tamże, s. 254.
15 Tamże, s. 247.
16 Tamże, s. 349.
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z wad charakteru (ulegania negatywnym moralnie namiętnościom i orientacjom) lub z odrzucania z powodu inności rasy,
narodowości i wyznania21. Goffman swoją uwagę skupiał
głównie na analizie konsekwencji tożsamościowych i społecznych barier, wynikających z przeżywania wykluczeń
przez piętnowane osoby. To z tej indywidualnej perspektywy
widzenia wynika goffmanowska teza opisująca aktora na
społecznej scenie, wobec którego „społeczeństwo odgrywa
rolę swoistej instytucji totalnej” i to niezależnie od tego czy
jest on piętnowany, czy buntuje się, lub podporządkowując
się sam piętnuje innych22. Otóż w to tym sensie Haidt mówi
o moralnym matriksie wspólnoty, która dając siłę grupowym
więziom i odwołaniom do własnych przekonań, powoduje
niezdolność swych zwolenników do patrzenia od wewnątrz
na ich spójność oraz na istnienie innych postaci prawdy moralnej, operującej inną kompozycją smaków moralnych
i wrażliwości na potrzeby ludzi o odmiennych tożsamościach. Matriksy te są swoistą formą zagospodarowywania
domen moralnych. W ponowoczesnych społeczeństwach
etyczne identyfikacje uległy osłabieniu ze względu na płynność statusów i zakorzenień w stratyfikacji społecznej, na
migrowanie i rozbudowę multikulturowych sieci, tworzących tygiel społecznych tożsamości23.
Integrowanie zwolenników danego moralnego matriksu
w „ideologiczne drużyny” i pobudzanie wspólnot do zaciekłego zwalczania oponentów nadaje naszemu życiu społecznemu manichejskiego charakteru – walki „dobra” ze „złem”.
Jedni ludzie przedstawiają się jako stronnicy moralnego dobra i bronią swojej społecznej domeny przed rozkładem ze
strony sił zła. Takie ortodoksyjne wizje porządku moralnego
są zbudowane na ksenofobii i nietolerancji wobec odmiennych orientacji etycznych. Potrzeba utrzymywania zbiorowości w stanie wojny kulturowej wynika z rywalizacji o władzę
nad społecznościami a duchowe wartości i propagowane
moralne zasady są bodźcami lub – w języku teorii Haidta „włącznikami grupolubności”. Potrzeba przynależności do
roju społecznego, który zamienia nasze osobiste intuicje
moralne w usprawiedliwione społecznie roszczenia do wygrywania z innymi w konkurencji o korzyści. A rywalizacja
definiująca wyższość moralnych racji własnej grupy wzmacnia poczucie dobra czerpanego ze wspierania osób podobnie
uzasadniających swoje postępowanie i podtrzymuje poczucie
efektywności grupowych praktyk. Budowanie silnie zintegrowanej wspólnoty oznacza rozbudowę jej kapitału społecznego. J. Haidt dość ogólnie wiąże swoją koncepcję z teorią
kapitałów społecznych. Znajduje w niej wyjaśnienie mechanizmów moralnego zespalania zbiorowości, wskazując słusznie na wielopoziomowy dobór ludzi, cechujących się podobnym zestawem cnót moralnych.
Kapitał moralny wspólnoty, służy utrwalaniu współpracy
jednostek działających na rzecz własnych interesów, zabezpieczanych przez zasady zaufania i wzajemności świadczeń
uczestników danego kręgu społecznej wymiany. Egoizm
zbiorowy – za pomocą kapitału społecznego wiążącego lub
kapitału pomostowego – może być kumulowany wewnątrz
Tamże, s. 34.
Tamże, Wstęp do wydania polskiego, Joanna Tokarska-Bakir,
s.15-16.
23
Analizują te procesy m.in. Zygmunt Bauman, Płynna
nowoczesność, Wydawnictwo Literackie Kraków 2006; Manuel
Castells w książce, Siła tożsamości, PWN Warszawa 2008; Richard
Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2010.
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własnej wspólnoty albo przenoszony na zewnętrzne grupy,
włączane w partycypację i podział korzyści ze współpracy
różnych społeczności. Wskaźnikami pierwszego typu kapitału społecznego – zwanego za Robertem Putnamem bonding
social capital – są zaufanie skierowane na członków własnej
społeczności i ludzi o podobnych orientacjach moralnych,
usprawiedliwianie czerpania korzyści kosztem obcych osób
i grup, odmawianie zgody na współpracę z grupami o innych
kulturowych wzorcach, oraz nieufność do zewnętrznych
kręgów i formalnych instytucji24. Negatywne wersje więzi
moralnych regulowanych wiążącym kapitałem społecznym
występują w formie „amoralnego familiaryzmu”, ksenofobii
wobec obcych, stygmatyzującej stereotypizacji oponentów,
karanie odstępców i wykluczanie osób łamiących honorowe
kodeksy własnej grupy, budowanie sieci mafijnych i nieformalnych powiązań dla zapewniania korzyści z korupcji, nepotyzmu i klientelizmu. Te efekty konkurencyjnego egoizmu
są owocami „brudnych kapitałów społecznych”, bowiem
niszczą zasoby wspólnot i zrywają zdolność całego społeczeństwa do podtrzymywania kooperacji w pluralistycznych
kulturowo strukturach. Skutki jednostronności w egoistycznym rozwiązywaniu pułapek społecznych, wynikającej
z ideologicznego totalizowania narracji etycznych i afirmowania egoizmu w realizowaniu własnych interesów przez
grupy dominujące politycznie, opisuje Garrett Harding
w modelu „tragedii wspólnego pastwiska”. Wspólnota gospodarująca ograniczonymi zasobami ekonomicznymi przestaje być zdolna do funkcjonowania, jeśli jej członkowie nie
będą gotowi do powstrzymania się od narzucenia innym,
słabszym partnerom, własnych zasad konkurowania o większą pulę korzyści25. Formą powstrzymania roszczeń jednej
społeczności do uzyskiwania większego udziału w korzyściach z opanowania systemu kooperacji, kosztem wykluczania grup uznawanych za gorsze lub kulturowo nieuprawnione, staje się pomostowy kapitał społeczny. R. Putnam,
F. Fukuyama i inni badacze wykazali, że ów „bridging social
kapital” skłania ludzi wrażliwych w danej grupie lub wspólnocie na szersze wartości moralne do inicjowania nowych
więzi służących reintegracji. Cechują się oni uogólnionym
zaufaniem i aktywizują swoje środowiska na rzecz współpracy z członkami obcych, zewnętrznych zbiorowości, organizują przedsięwzięcia budujące sieci i stowarzyszenia otwarte
dla partnerów z różnych grup.
Zasługą Jonathana Haidta jest wykazanie, że pluralizm
aksjologiczny ma swoje podstawy w zróżnicowaniu intuicji
moralnych jednostek, które należą do tych samych grup, są
członkami naszych rodzin i kręgów zawodowych. Jednak
bliskie nam osoby często operują innym zestawem smaków
moralnych niż my sami, bowiem są one konstruowane przez
nasze geny i osobistą kulturową wrażliwość. W efekcie wielkie etyczne narracje związane z religijnymi i politycznymi
aksjologiami docierają do aktorów społecznych aktywizujących swój kapitał moralny w różnych ideologicznych domenach. Haidt ze swoim zespołem badawczym udokumentował
Dobry opis koncepcji R. Putnama, dla którego kapitał wiążący to
rodzaj społecznego kleju zespalającego grupy we wspólnoty
a kapitał pomostowy porównuje do smaru ułatwiającego
pokonywanie oporu i włączanie się ludzi w szersze sieci oraz
zwiększającego efektywność wykorzystywania zewnętrznych
zasobów we współpracy z innymi grupami dał m.in. Piotr
Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, PWN Warszawa 2014,
s. 42-150.
25 patrz Elemér Hankis, Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1986, s. 16-20.
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różnice etycznych wrażliwości zwolenników matriksu moralnego liberałów; matriksu libertarian i matriksu konserwatystów społecznych. Każda z tych domen w różnym stopniu
afirmuje ten sam zestaw sześciu fundamentów etycznych.
Lewicowa liberalna postawa zawiera podejrzliwość wobec
odwoływania się do autorytetu, świętości i lojalności, bowiem preferuje w największym stopniu eliminowanie krzywdy i zapewnianie troski o słabszych, o ofiary wykluczeń
i ucisku, oraz zapewnianie wolności od ucisku i sprawiedliwości społecznej, wyrównujących szanse słabszych grup.
Postawa libertarian – czyli w europejskim kontekście zwolenników gender, czyli obyczajowej wolności i społecznej
równości płci – w najsilniejszym stopniu akcentuje wolność
osobową i troskę o sprawiedliwość, identyfikowaną z równością praw w konkurowaniu i czerpaniu gospodarczych korzyści ze swobodnego realizowania indywidualnych zdolności.
Natomiast umysł konserwatystów pracuje racjonalizując
w podobnym stopniu wszystkie sześć fundamentów moralności społecznej. Etyczne intuicje osób zakorzenionych w konserwatywnym matriksie moralnym są szczególnie wrażliwe
na zachowanie instytucji i tradycji normatywnych, które
umacniają wspólnotę społeczną. Dlatego konserwatyści
znacznie silniej, niż zwolennicy opcji liberalnych, podtrzymują grupową lojalność, autorytet i świętość jako fundamenty więzi moralnych26. Jeśli – jak pisze J. Haidt - „liberałowie
nie znoszą idei wykluczenia”, to w niedialogicznej polityce
staje się ona jednym z zasadniczych środków walki konserwatystów z oponentami, którzy są ukierunkowani na podejrzliwość wobec wszelkich religijnych, patriotycznych i paternalistycznych form społecznego piętnowania. Na siłę pokusy
konfrontacyjnego wykorzystywania własnych wrażliwości
etycznych do piętnowania osób o innych smakach etycznych,
w imię czerpania politycznego zysku, zwraca uwagę nie
tylko Haidt. Do tez jego książki odwołuje się Marek Migalski
– były europoseł PiS i komentator medialnej sceny politycznej w Polsce. Zauważa on jak silne jest emocjonalne przywiązanie do takiej konfrontacyjnej postawy; jak bardzo psychologicznie nagradzające bywa zwalczanie argumentacji
oponentów i piętnujące definiowanie ich obcości dla własnej
politycznej, ideowej lub religijnej społeczności. W recenzji
publikowanej na swoim blogu Migalski pisze: „Najciekawszą, z polskiego punktu widzenia, jest jednak ostatnia część
książki, która traktuje o tym, że nie tylko żyjemy z różnych
„martixach moralnych”, że wejście w owe matrixy i ich grupowa obrona daje nam niewiarygodne i z niczym nieporównywalne poczucie szczęścia. Jesteśmy bowiem „grupolubni”
– tak nas ukształtowały historia i natura. Oprócz zdrowego
egoizmu, który pozwala przetrwać akurat naszym genom,
wykształciliśmy także niezbędną konieczność poruszania się
w grupie, bowiem tylko powodzenie naszej grupy daje szanse
na przetrwanie naszych osobistych genów. To właśnie z tego
powodu odczuwamy dreszcz podniecenia śledząc grę naszej
drużyny futbolowej, śpiewając hymn narodowy, poświęcając
się dla swojej gminy. I to z tego także powodu potrafimy
zupełnie nieracjonalnie i w sprzeczności z faktami popierać
naszą grupę społeczną, polityczną, narodową, koleżeńską,
rodzinną i wyrażać najwyższy stan agresji wobec konkurencyjnych grup. […] To właśnie z naszej „grupolubności”
bierze się owo ciepło, które się w nas rozlewa na myśl o naszej ulubionej partii i jej przywódcy, i z niej także pochodzi

Patrz opis zawartości domen matriksów moralnych liberałów,
libertarian i konserwatystów u J. Haidta, Prawy umysł..op. cit.,
s. 379-392.
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nienawiść do konkurencyjnej formacji i jej lidera” 27. Kontrolowanie emocji czerpanych z poczucia moralnej słuszności
osadzonej w granicach honoru i rytuałów komunikowania się
wspólnot rywalizujących o władzę, było cechą polityki porządkowanej przez stanowe hierarchie, w arystokratycznym
porządku kulturowym. W społeczeństwie ponowoczesnym
polityka spektaklu czerpie energię z populistycznych socjotechnik, z manipulowania resentymentami różnych elektoratów za pomocą wirtualnej komunikacji, wywołując chaos
normatywny i stan „post-prawdy”28. Sięganie po niedialogiczne, konfrontacyjne narzędzia rywalizacji politycznej,
czerpanie energii do piętnowania oponentów z powodu normatywnych różnic w definiowaniu wspólnot religijnych
i etnicznych, redukuje pluralizm kulturowy i wzmacnia znaczenie nagiej siły w walce o władzę. Czysta polityka w swym
stanie naturalnym, jest zawsze związana z symboliczną
przemocą, z redukcją praw mniejszości i z ograniczaniem
demokratycznych reguł procedowania nad porządkiem prawnym w państwie. Zrozumienie niebezpieczeństw takiej wizji
porządku politycznego, w której jednostronnie definiowane
jest wspólnotowe dobro moralne i cnotą staje się bezwzględne negowanie racji oponentów z innych domen moralnych
nie jest trudne. Trzeba jednak powrócić do klasyków liberalnych koncepcji obywatelskiej umowy politycznej i teorii
równoważenia się władz reprezentujących różne podmioty
społeczne. Powody zawiązania umowy społecznej, tworzącej
prawną równowagę sił dla zapobieżenia stanowi „wojny
wszystkich ze wszystkimi” wyłożył już Tomas Hobbes
w Lewiatanie. Jego wizja państwa, jako tworu woli i porozumienia między ludźmi zawieszającymi po części swoje
egoizmy i mediujących grupową etykę z filozofią politycznej
współpracy, wskazuje na konieczność powstrzymania naturalnych impulsów walki o własną dominację29. Monteskiusz
również przekonuje prawem do bezpieczeństwa, a J. Locke
prawem do zabezpieczania wypracowanych własności
i wkładem różnych grup w pomyślność całego społeczeństwa, że „kardynalnym celem (liberalnego) rządu jest troska
o wolność obywateli wobec arbitralnej woli, jaką jedni ludzie
usiłowaliby narzucić innym”30. Niestety te Oświeceniowe
idee polityki jako konsensusu wciąż są zawieszane. Od siedemnastego wieku nie przestają być znaczącym wezwaniem
do ograniczania arbitralności w stosowaniu politycznej przemocy i społecznego piętna wobec konkurencyjnych do dysponentów władzy koncepcji dóbr moralnych. Jonathan Haidt
tłumaczy nam zarówno siłę impulsów etycznych i naturalność pluralizmu naszych w wyborach domen moralnych.
Wnioskuje o tym, że po każdej ze stron sporów etycznych,
w każdej ze wspólnot normatywnych znajdują się dobrzy
ludzie. Groźne politycznie nie są różnice pomiędzy ich wrażliwościami na fundamenty społecznej moralności. Prawdziwą
granicą w kreowaniu dobra publicznego i barierą dla współdziałania grup wiązanych siłą pomostowych kapitałów
27

patrz http://300polityka.pl/blog/2015/08/11/blog-migalskiegoprawy-umysl-czyli-wojna-dobrych-ludzi/, dostęp 30.01.2017 r.
28 Oxford English Dictionary uznał pojęcie post-prawdy za słowo
2016 roku wskazując, że „odnosi się lub oznacza okoliczności,
w których obiektywne fakty są mniej wpływowe w kształtowaniu
opinii publicznej niż odwołanie do emocji i osobistych przekonań” podaję za „Rzeczpospolitą”, patrz link dostępny w dniu 30.01.2017.
http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/161119202-Oxford-Dictionariesuznaly-post-prawde-za-slowo-2016-roku.html.
29 T. Hobbes, Lewiatan, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, s. 20.
30 Za Nina Gładziuk, Polityka jako współżycie z wrogiem: rodowody
koncepcji liberalnej, w: Koncepcje polityki, pod red. W. Wesołowskiego, Wyd. Naukowe Scholar. Warszawa 2009, s. 45.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK
jest zaślepienie członków wspólnot aksjologią własnego
matriksu.

Polityka w pułapce
samousprawiedliwiania aksjologicznej
agresji – bez zakończenia
Marek Migalski, będąc aktorem i komentatorem politycznym nie ma wątpliwości, że obecna dynamika walki zmierzającej do obnażania rywali politycznych i ich symbolicznego
eliminowania z udziału w decyzjach normatywnych jest
konsekwencją niedialogiczności polskiej kultury politycznej.
Stanowi faktor obecny w kolektywnym systemie rytualizacji
wrogów, w poszukiwaniu źródeł zła poza własnym układem
normatywnego odniesienia. Migalski pisze – cytuję: „I to
właśnie z tego powodu wojna polsko-polska będzie trwać. Bo
daje ona nieprawdopodobne emocje jej uczestnikom. I nie
mówię tutaj o wykorzystujących ją politykach, ale o tych
milionach naszych rodaków, którzy znaleźli w niej upodobanie. Swych oponentów nie rozumieją, oskarżają o najgorsze
rzeczy, odmawiają praw moralnych, uznają za zdrajców
i szaleńców. Nie chcą widzieć w nich ludzi inaczej myślących
i inaczej wartościujących. Chcą ich postrzegać jako niemoralne potwory i odbierać im prawo do dyskusji i prezentowania swoich racji. Dla gorących zwolenników wojny polskopolskiej nie ma innych porządków moralnych, niż ich własne.
Przeciwnicy to po prostu źli ludzie. Dla zwolenników in vitro
ci, którzy sprzeciwiają się tej metodzie, to nieczuli okrutnicy,
którzy nie chcą pomóc parom cierpiącym na bezpłodność.
Dla przeciwników in vitro jej zwolennicy to mordercy nienarodzonych dzieci, egoiści ponad świętość życia przedkładający własne potrzeby psychologiczne. Koniec, kropka”31.
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ści na innych, bowiem są oni najbardziej widocznymi specjalistami w samousprawiedliwianiu się34. Siła napędową tego
procesu jest dysonans poznawczy i resentymenty związane
z rozbudową poczucia niezawinionej krzywdy. Pokonanie
własnej skłonności do samousprawiedliwiania się jest cnotą
etyczną. Znacznie trudniej jest spojrzeć na krytycznie praktyki własnej wspólnoty i postawić przed sobą pytanie o granice
arbitralności w kwestionowaniu dobrej woli ludzi z innych
domen moralnych. Travis i Aronson jako kluczową drogę do
oczyszczania więzi społecznych z wrogości wobec innych
ludzi wskazują przyjęcie postawy szczerego przyznania się
do błędów. Bowiem tylko gotowość do „Uświadomienia
sobie własnych błędów i wzięcie za nie odpowiedzialności
może być ożywczym, uwalniającym doświadczeniem”35. Nie
usprawiedliwiajmy własnych etycznych manipulacji nadużyciami naszych przeciwników. Nie czyńmy z polityków ludzi
dostarczających nam argumentacji dla akceptowania własnego egoizmu i manipulowania bliskimi nam osobami. Nie
wyrzucajmy członków innych kulturowych społeczności
poza ramy wspólnej obywatelskiej ojczyzny.
Adam Bartoszek – prof. dr hab., pracownik naukowy Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autor kilkunastu
książek, koordynator badania problemów społecznych i monitoringu.

Nie mając nadziei na proste wyczerpanie się tej negatywnej energii w naszym życiu publicznym, chcę jednak na zakończenie wzmocnić postulat J. Haidta, abyśmy dojrzewali
do przekonania, że konserwatywne i liberalne domeny i ludzie posiadający smaki moralne zakorzenione w ich fundamentach, reprezentują wrażliwości „niezbędne do zdrowego
życia publicznego”.32 Co stanowić może bodziec do refleksyjnego wyjścia poza własne moralne matriksy? Omawiana
koncepcja dowodzi, że często ludzie zaślepieni moralnym
matriksem, uruchamiają jeźdźców erystyki dla racjonalizacji
wszelkich nieuczciwości, łamania prawa i etyki przez członków swojej wspólnoty, jeśli usprawiedliwia się ich wymogami politycznej służby wyższemu dobru i przywracaniu
sprawiedliwego ładu33. Ciekawe jest współbrzmienie ze
wskazaniami Haidta tez książki Carola Trevisa i Elliota
Aronsona pod tytułem Błądzą wszyscy (ale nie ja). Znakomici psychologowie społeczni wyjaśniają, że większość ludzi
w obliczu oczywistych dowodów na to, że nie mają racji, na
ogół nie zmienia swojego punktu widzenia ani sposobu działania, lecz uzasadniają je z jeszcze większym zapałem. Mechanizm usprawiedliwiania się jest równocześnie formą
uchylania się od odpowiedzialności za własne szkodliwe
działania. W ramach kultury piętnowania cudzych win, to
z polityków czerpiemy wzorce przerzucania odpowiedzialno31

Patrz
cytowany
blog
pod
adresem
http://300polityka.pl/blog/2015/08/11/blog-migalskiego-prawyumysl-czyli-wojna-dobrych-ludzi/ dostęp 30.01.2017 r.
32 J. Haidt, Prawy umysł ...., op. cit. s. 399. Autor używa metafory
ich powiązania niczym dopełniające się i równoważące yin i yang –
Tamże.
33 Tamże, s. 35.

C. Travis, E. Aronson, Błądzą wszyscy..., Wyd. Smak Słowa,
Sopot-Warszawa 2008, s. 10-11.
35 Tamże, s. 208.
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Edward Karolczuk

O ODPOWIEDZIALNOŚCI
W POLITYCE
Podejmowanie decyzji przybiera coraz bardziej kolektywny
charakter, a symbolicznym wyrazem tego stała się „burza
mózgów”, praktykowana nawet w politycznych gremiach
kierowniczych. Mimo tego wybieranych monarchów, prezydentów, premierów, przewodniczących, prezesów, dyrektorów itd., itp., czyni się odpowiedzialnymi za niepowodzenia
lub pozwala dłużej czy krócej żyć w nieprzyzwoitym luksusie w przypadku sukcesów. W takiej sytuacji niektórzy politycy ponoszą odpowiedzialność za nie tylko swoje decyzje
polityczne, i ich konsekwencje moralne, polityczne i prawne.
Obecnie rządząca ekipa Prawa i Sprawiedliwości w Polsce
ostrzegana jest przez opozycję, że wcześniej czy później
również ona stanie przed problemem odpowiedzialności
politycznej, mimo że dzisiaj podejmuje działania związane
z tworzeniem „nowej elity” i zabezpiecza się tak, jakby nie
zamierzała oddać władzy, nawet jeśli przegra kolejne wybory
parlamentarne. Póki co, zdaniem opozycji, dzięki posiadanej
większości parlamentarnej, rządząca ekipa PiS może unikać
odpowiedzialności za łamanie prawa i konstytucji, a np. Antoni Macierewicz nie ponosić żadnej odpowiedzialności za
głoszenie absurdalnych poglądów na temat katastrofy samolotu w Smoleńsku i pomawianie o spisek poprzednich władz
państwowych. Nie ponoszą również odpowiedzialności ci,
którzy mu te androny podsuwają i „teoretycznie” uzasadniają. Zaś politycy PiS-u chcą pociągnięcia do odpowiedzialności polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za poprzednie 8 lat rządów.

Pogląd Romana Ingardena
Roman Ingarden (1893-1970) rozważając problem ontycznych podstaw odpowiedzialności wskazywał na jej trzy
elementy: 1) ktoś jest za coś odpowiedzialny, ponosi odpowiedzialność w wyniku swojego sprawstwa; 2) ktoś bierze na
siebie odpowiedzialność, ktoś czuje się odpowiedzialny za
skutki własnych działań; 3) ktoś zostaje pociągnięty do odpowiedzialności przez innych1. Ktoś może być za coś odpowiedzialny, tylko wówczas, gdy jest „istotą świadomą”. Taka
osoba musi być odpowiednio „ukwalifikowana” i musi
„spełniać pewne określone warunki, by mogło dojść do odpowiedzialności”2. „Jest się odpowiedzialnym za coś, co się
wydarza i co przez to wydarzanie się zostaje zrealizowane”.
Jeśli zachodzą okoliczności, które zwalniają kogoś z odpowiedzialności, to czyn jego nie jest ani dobry, ani zły. „Jeśli
jednak ponosi on odpowiedzialność, to wówczas ciąży na

Roman Ingarden, Ontyczne podstawy odpowiedzialności, [w:]
Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe. Wybór,
tłumaczenie, redakcja: Jacek Filek, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 166.
2 Tamże.

nim również obowiązek wzięcia jej na siebie, tzn. bycia gotowym do zadośćuczynienia następstwom popełnionego
czynu. […] Sprawiedliwość domaga się, by ciążące na
sprawcy »zawinienie« złego czynu zostało przez niego same
go naprawione, a to poprzez akt »skruchy«, która sama
w sobie jest czymś pozytywnie wartościowym, oraz poprzez
wytworzenie pewnego pozytywnie wartościowego stanu
rzeczy”3. Trudno spodziewać się zadośćuczynienia ze strony
większości odsuniętych, jak i tych którzy ewentualnie będą
odsunięci, od władzy polskich polityków.
Roman Ingarden uważał, że warunkiem koniecznym sensowności i rzeczywistej odpowiedzialności, jest istnienie
systemu wartości. Sprawca musi posiadać znajomość tych
wartości. Ale odpowiedzialnym pozostaje, nawet wówczas,
gdy nie zna lub udaje, że nie dostrzega tych wartości. Sprawca musi zachowywać swoją „tożsamość”. „Czyn, za który
sprawca ma być odpowiedzialny, nie może być »wymuszony« przez coś zewnętrznego. […] Inaczej mówiąc: każdy
człowiek odpowiedzialny jest za własne czyny jedynie wtedy, kiedy w ich spełnianiu jest »wolny«” 4.
Rozważania R. Ingardena odnoszą się do pewnej modelowej, a przez to utopijnej sytuacji. Niemniej jednak rozróżnienie przez niego trzech warstw odpowiedzialności pozwala
na wyodrębnienie jej obiektywnych i subiektywnych aspektów. Własne sprawstwo (punkt 1) stanowi obiektywny aspekt
odpowiedzialności. Ale jeśli idzie o branie na siebie odpowiedzialności i pociąganie odpowiedzialności innych (punkt
2 i 3), to obciążone one są mniejszą lub większą dozą subiektywizmu. Ktoś może czuć się odpowiedzialnym niezależnie
od skali faktycznego sprawstwa tylko w wyniku poczuwania
się do odpowiedzialności, np. w wyniku biernego współuczestnictwa czy koleżeńskiej solidarności. Albo też sprawstwo jego może być niewątpliwe, zaś poczucie własnego
sprawstwa i gotowość poniesienia konsekwencji – żadne.
W polityce również pociągnięcie do odpowiedzialności nie
musi być związane z rzeczywistym sprawstwem, a może być
wynikiem „zapotrzebowania politycznego”, chęci ukrycia
faktycznych sprawców, przyczyn wydarzeń, potrzeb dokonania manipulacji niezadowolonymi masami ludzi, i może
sprowadzać się do znalezienia „kozła ofiarnego” w celu spacyfikowania nastrojów niezadowolenia.
Czasami osoby poszkodowane decyzjami polityków odwołują się do sądów cywilnych. I to sądy muszą uświadamiać
politykom ich winę, bo oni nigdy do niej się nie poczuwają,
jeśli nie zostają do tego zmuszeni. Bardzo ciekawe pod tym
względem są doświadczenia funkcjonowania demokracji
w starożytnej Grecji.
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Odpowiedzialność polityków
w starożytnej Grecji
Instytucja lub grupa osób nie mogła być tam postawiona
w stan oskarżenia przed Sądem Ludowym. Skarga przeciwko
dekretowi Zgromadzenia Ludowego mogła być skierowana
przeciwko wnioskodawcy dekretu, a oskarżenie przeciwko
kolegium dziesięciu urzędników musiało mieć postać dziesięciu odrębnych skarg. Zwykły obywatel nie mógł jednak
być pociągnięty do odpowiedzialności za decyzję czy wyrok,
na który głosował. Do odpowiedzialności mogli być pociągnięci jedynie mówcy, wnioskodawcy, oskarżyciele w sądach
i urzędnicy.
Mognes Herman Hansen pisał, że w starożytnej demokracji istniały trzy szczególne rodzaje oskarżenia, które tworzyły
podstawę politycznych uprawnień Sądu Ludowego: 1) graphe paranomon; 2) eisangelia eis ton demon; 3) euthynai.
Pierwsze z nich było skierowane było przeciwko mówcy
lub wnioskodawcy, który zaproponował uchwałę Zgromadzenia niezgodnie z obowiązującym prawem lub niekorzystną dla państwa, czyli o zdradę lub przekupstwo. Pierwszy
poświadczony dowód na istnienie tej procedury pochodzi
z 415 r., krótko po ostatnim ostracyzmie w Atenach, co zapewne nie jest dziełem przypadku. Obywatel, który wniósł
skargę, że uchwała Zgromadzenia jest niezgodna z prawem,
stawał się oskarżycielem przeciwko obywatelowi, który
wniósł projekt. Zdaniem Hansena, o ile w V w. najsilniejszą
bronią przeciwko politykom był ostracyzm, o tyle w IV wieku p.n.e., taką bronią stała się procedura graphe paranomon.
Jeśli wnioskodawca odmówił roli oskarżyciela, był oskarżany
o zaniechanie oskarżenia, płacił grzywnę i był pozbawiany
prawa uruchomienia procedury w przyszłości. Sąd w tej
procedurze składał się z 501 sędziów (a niekiedy więcej).
Wnioskodawcę niesłusznego prawa z reguły karano
grzywną, niekiedy tak wysoką, że stawał się dłużnikiem
państwa na całe życie. W razie skazania po raz trzeci, polityk
podlegał czasowej lub stałej atimia, czyli utracie czci, oznaczającej pozbawienie wszelkich praw politycznych, nie mógł
korzystać z opieki prawa i miał zakaz pojawiania się na rynku i w świątyniach. Wnioskodawca jedynie przez rok mógł
być pociągnięty do odpowiedzialności za swój projekt dekretu. Jeśli oskarżenie przeciwko niemu zgłoszono po tym terminie, mogło dojść jedynie do anulowania dekretu bez karania jednak jego wnioskodawcy. „Jeśli uświadomimy sobie, że
graphe paranomon stosowano często wobec uchwał podjętych już przez Zgromadzenie, surowość stosowanych środków wyda się zaskakująca. Jest coś absurdalnego w karaniu
przywódców politycznych za zgłaszanie wniosków, które
zyskały (niejednokrotnie jednomyślną) aprobatę ludu. Surowość kar wynikała jednak z przeświadczenia, że lud nie myli
się nigdy i z pewnością podjąłby słuszną decyzję, gdyby
przebiegli i zepsuci mówcy nie wprowadzili go w błąd, nakłaniając do błędnych decyzji. Dzięki graphe paranomon sąd
mógł unieważnić decyzję Zgromadzenia Ludowego, ale cała
procedura nie była skierowana przeciwko ludowi, lecz przeciwko mówcom, którzy wprowadzili go w błąd. Stanowiła
zaporę przeciwko zepsutym demagogom i sykofantom. Im
więcej też ludzi wnioskodawca przekonał do niezgodnej
z prawem uchwały, na tym większą i bardziej surową karę
zasługiwał. […] Skoro wnioskodawcy groziła kara, chętnie
wyręczał się kimś innym, kto zamiast niego zgłaszał wniosek, podczas gdy on sam, formalnie nie mając z wnioskiem
nic wspólnego, popierał go w czasie debaty na Zgromadze-
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niu. […] słyszymy o sykofantach, którzy za zapłatą pozwalają umieszczać swe nazwiska na wnioskach innych” 5.
Za pomocą tej procedury sąd mógł unieważnić każdą
uchwałę Zgromadzenia Ludowego. Wydaje się, że procedura
graphe paranomon przypomina zasady funkcjonowania trybunałów konstytucyjnych we współczesnej koncepcji państwa prawa. Na podstawie niepełnych danych wiadomo, że
latach 403-322 procedurę tę zastosowano 35 razy. W rzeczywistości, z uwagi na istniejące sprzeczności społecznopolityczne, prawie każdy polityk musiał bronić w tej procedurze zgłoszonych przez siebie projektów, niekiedy kilkakrotnie. Istniała sprzeczność pomiędzy sposobem podejmowania uchwały przez Zgromadzenie, a decyzją sądu w sprawie tej uchwały. Na zgromadzeniu decyzje podejmowano
jawnie przez podniesienie ręki, zaś w sądzie obowiązywało
głosowanie tajne, co już samo w sobie, z uwagi również na
typową dla tłumów presję psychiczną oraz ostrą walkę polityczną pomiędzy poszczególnymi politykami, musiało prowadzić do rozbieżnych wniosków. Ta rywalizacja polityczna
doprowadziła jednak do wzrostu roli sądów i sprawiła, że
Zgromadzenie Ludowe, stanowiące zgromadzenie wszystkich obywateli, nie było wszechwładne.
Sądy mogły wypowiedzieć się również w sprawie zgodności z prawem projektu uchwały. Wówczas projekt uchwały
nabierał mocy prawnej, co faktycznie oznaczało, że sądy
przejmowały funkcję Zgromadzenia Ludowego. Ponieważ
procedurę graphe paranomon uważano za ostoję demokracji,
większość znanych spraw w procedurze graphe paranomon
dotyczyło uchwał honoryfikacyjnych. „Dekret honoryfikacyjny był czymś w rodzaju wotum zaufania Zgromadzenia,
ale możliwość jego podważenia w sądzie przekształcała sąd
w ciało polityczne, a jego wyrok w głos cenzorski. Jeśli głosowanie wypadło korzystnie, następowało ostateczne zatwierdzenie dekretu, w rezultacie właśnie sąd, a nie Zgromadzenie przyznawało zaszczyty”6. W procedurze graphe paranomon w warunkach demokracji istnieje strukturalna
sprzeczność między Sądem Ludowym a Zgromadzeniem
Ludowym. Była ona zapewne wynikiem narastania sprzeczności społeczeństwa ateńskiego. Istnienie tej procedury przeczy potocznemu wyobrażeniu o wszechwładzy Zgromadzenia
Ludowego i przenoszeniu tych wyobrażeń na funkcjonowanie współczesnego Sejmu…
Druga procedura to eisangelia eis ton demon, czyli doniesienie, które mogło być złożone na Zgromadzeniu lub
w Radzie. Mogła być zastosowana przeciwko urzędnikowi
lub każdemu obywatelowi, który popełnił przestępstwo polityczne: jeśli dążył do obalenia władzy demosu w Atenach,
jeśli brał udział w spiskach mających na celu obalenie demokracji lub organizował tajne stowarzyszenia, jeśli zdradzał
miasto, okręty, wojsko na lądzie lub morzu, jeśli przyjmował
łapówki, będąc mówcą; i, co warto podkreślić, jeśli złamał
obietnicę złożoną ludowi. Winnego skazywano najczęściej na
karę śmierci, choć zdarzały się grzywny. Obecnie znanych
jest 150 przypadków zastosowania tej procedury. Szczególnie częste znane są przypadki sądzenia w tej procedurze
strategów. 10 strategów stanowiło około 1,4 % wszystkich
urzędników, ale przeciwko nim wytyczono 22,6 % znanych
spraw w tej procedurze. Hansen podaje, że przynajmniej
2 z każdego kolegium strategów stawało przed sądem
Mognes Herman Hansen, Demokracja ateńska w czasach
Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, tłum. Ryszard Kulesza,
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999, s. 213.
6 Tamże, s. 216-217.
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i w większości przypadków kończyło się to skazaniem na
śmierć7. Nic dziwnego, że wielu strategów wolało uciec, niż
stanąć przed tego rodzaju sądem. Strategów najczęściej skazywano po przegranej bitwie lub zakończonej fiaskiem wyprawie. Zawsze jednak wśród zarzutów była mowa o zdradzie i korupcji, jak nakazywała to procedura eisangelia.
Kryminalizacja wroga już wówczas święciła swoje triumfy.
Hansen pisze, że określenie winy ówczesnych strategów nie
jest dzisiaj możliwe. Występuje jego zdaniem, dylemat: „albo
ateńskie Zgromadzenie wykazywało wyraźną skłonność do
wybierania sprzedajnych i zdradzieckich strategów, albo też
Zgromadzenie Ludowe i Sąd Ludowy miały zwyczaj skazywania uczciwych strategów na podstawie fałszywych oskarżeń”8.
Nawet dzisiaj tak wielka liczba „zdrajców” budzi zdziwienie. Zarysowała się wyraźna różnica pomiędzy oligarchiami i demokracjami. „Niewątpliwie ów defekt ma związek
z ustrojem demokratycznym. Dla demokracji antycznej charakterystyczna była duża częstotliwość oskarżeń politycznych, podczas gdy oligarchie cierpiały z powodu przeciwnej
choroby – przywódców rzadko kiedy w ogóle pociągano tam
do odpowiedzialności”9.
To poszukiwanie „zdrajców” i „korupcji” nie skończyło
się wraz z końcem starożytności. Również obecnie o wiele
wygodniej jest ubrać przeciwnika politycznego w zagraniczny strój, przedstawić jako agenta „obcych”, czy wmontować
w jakiś „układ” niż odsłonić materialne interesy sił wewnętrznych. Argumentacja taka z pewnością łatwiej dociera
do mniej wykształconych warstw społeczeństwa. Istota suwerenności narodowej, państwowej czy grupowej sprowadza się
bowiem w ostateczności do możliwości realizacji własnych
ekonomicznych interesów.
Trzecia procedura to euthynai. Wszyscy, którzy pełnili
funkcje publiczne lub zarządzali funduszami publicznymi
musieli złożyć sprawozdanie – euthynai.

Sprzeczności pojęcia odpowiedzialności
W pociąganiu polityków do odpowiedzialności występują
dwie sprzeczne tendencje. Z jednej strony, z uwagi na postęp
techniczny i uspołecznienie procesów decyzyjnych, następuje
rozmycie indywidualnej odpowiedzialności w „globalnej
plazmie” zwłaszcza wśród osób bezpośrednio związanych
z podejmowaniem decyzji, gdyż mają oni pełną świadomość
rzeczywistego przebiegu procesu decyzyjnego i jego uwarunkowań, a z drugiej strony następuje obwinianie wybranych osób pasujących do pewnych stereotypów społecznych
i narodowych oraz poszukiwanie „kozłów ofiarnych” przez
tych, którzy chcą uciec od jakiejkolwiek odpowiedzialności,
pomimo faktycznego udziału w decyzjach i działaniach.
W sprawie pierwszej tendencji profesor Wiesław Sztumski
pisał: „Anonimowość danej jednostki rośnie proporcjonalnie
do liczebności grupy społecznej, w jakiej funkcjonuje. Narastanie anonimowości postępuje w szczególności wśród elit
władz sterujących przebiegiem wydarzeń w świecie i kontrolujących je. W odczuciu opinii publicznej – a jest to odczucie
w dość dużym stopniu uzasadnione nie tylko na gruncie spiskowej teorii dziejów – światem rządzą w coraz większym
stopniu i coraz skuteczniej rozmaite układy skryte, podobne
do lóż albo mafii działających zazwyczaj w zmowie, przede
wszystkim nieformalne grupy finansistów i monopolistów.

Są to faktyczne motory ukryte, które napędzają światową
gospodarkę, technologię itp. i działają na przykład w postaci
tzw. niewidzialnej ręki rynku, a także kreują »na zamówienie« różne kryzysy światowe. One nigdy nie ujawniają się; są
w istocie nieznane społeczeństwu, a co najwyżej niektórzy
ludzie domyślają się, o kogo chodzi, chociaż nie zawsze
zgodnie z prawdą. Ich anonimowe działania są właściwie
samowolne i pozostają poza kontrolą społeczną. Dlatego
decydenci wchodzący w skład elit rzeczywiście rządzących
światem, będąc anonimowymi wymykają się od odpowiedzialności przed społeczeństwem. To odnosi się także do
decydentów działających w »układach« na mniejszą skalę;
oni też na wzór gangów albo mafii starają się być jak najbardziej tajemniczymi, jak tylko to jest możliwe, żeby mogli
unikać odpowiedzialności. Bez wątpienia, postęp techniczny
w dziedzinie łączności i komunikacji ułatwia anonimowe
funkcjonowanie. Między innymi rozwojowi odpowiedzialności anonimowej sprzyja swoista blokada informacji, czyli
nieformalna cenzura realizowana za pomocą nowoczesnych
urządzeń i środków technicznych”10. Zdaniem Wiesława
Sztumskiego „nadal postępuje proces przekształcania się
odpowiedzialności jawnej w anonimową, czyli enigmatyczną. A wzrostowi odpowiedzialności anonimowej sprzyja
umasowienie odpowiedzialności zbiorowej. […] Odbija się
to negatywnie w postawach moralnych prominentów i ich
odnoszeniu się do podwładnych. Mogą bez skrupułów etycznych i sankcji dokonywać różnego rodzaju eksperymentów
na żywych organizmach społecznych, na ludziach, ze szkodą
dla nich”11. Zdaniem profesora Sztumskiego w warunkach
narastającej wolności mamy do czynienia nie ze wzrostem
odpowiedzialności, ale z jej zmniejszeniem. W łonie samego
pojęcia odpowiedzialności rozwijają się liczne sprzeczności
wewnętrzne: między odpowiedzialnością aktualną i potencjalną, między odpowiedzialnością jednostkową i zbiorową,
między odpowiedzialnością jawną i anonimową, konkretną
i abstrakcyjną, bezpośrednią i pośrednią, podmiotową
i przedmiotową oraz rzeczywistą i fikcyjną. „Okazuje się, że
za sprawą postępu technicznego te przeciwieństwa rozmywają się. Dokonuje się również zamiana jednych w drugie. […]
Stopniowo odpowiedzialność przestaje być instrumentem
służącym do wymuszania postępowych zachowań etycznych”12. Rozmycie się odpowiedzialności, sprawia, że odpowiedzialnym może być każdy lub nikt. W takich warunkach
wskazanie osoby odpowiedzialnej może odbyć się zarówno
w rezultacie zażartej walki politycznej jak i zupełnie przypadkowo.
Wiesław Sztumski pisał, że jeśli już ktoś nie może uniknąć odpowiedzialności, to pozostaje mu jej maksymalne
osłabienie, aby „odpowiadać wobec czegoś nieuchwytnego”.
Niektórzy przywódcy polityczni chętnie odwołują się do
odpowiedzialności przed „Bogiem i historią”, czy „innymi
bytami urojonymi o statusie ontologicznym hipostaz. Są one
ponadczasowe oraz niematerialne i dlatego nieuchwytne
i nierzeczywiste. Czyniąc się odpowiedzialnymi przed takimi
bytami ucieka się od odpowiedzialności rzeczywistej do
urojonej i pozornej. Tworzy się tym samym naprawdę tylko
fikcję odpowiedzialności. W rzeczywistości chodzi o zwykłe

Wiesław Szumski,
Postęp techniczny i definicja
odpowiedzialności, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”
2015, nr 1-2 (84-85), s. 172-173.
11 Tamże, s. 173.
12 Tamże, s. 169.
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mydlenie oczu masom społecznym i uspokojenie własnego
sumienia”13.
W Polsce wśród prawicowych polityków w dobrym tonie
jest dodawanie podczas ślubowania przy objęciu funkcji,
formuły „tak mi dopomóż Bóg”. Jest to branie Boga na
„wspólnika” swoich działań, a więc również pomniejszanie
własnej odpowiedzialności. Kwestią otwartą pozostaje odpowiedź na pytanie: po czyjej stronie był Bóg skoro tak ślubujący polityk przegra w następnych wyborach? Czy zwycięzcy są muzułmanami, ateistami czy wysłannikami demona? Formuły wyznaniowe są perfidnym wykorzystywaniem
religii w celach politycznych, pozyskiwaniem przychylności
religijnych i niezbyt zorientowanych w polityce mas.
Ale okazuje się, że do takiego pozbycia się odpowiedzialności dążą nie tylko politycy, ale również część kadr kierowniczych w gospodarce. Np. prezesi giełdowej spółki Energa
oddali firmę pod opiekę „Opatrzności Bożej”. Uroczysta
msza święta odbyła się w kościele Opatrzności Bożej
w Gdańsku-Zaspie. Przybyło na nią 250 prezesów, członków
rad nadzorczych oraz kluczowych pracowników. Podczas
nabożeństwa kościół udekorowano barwami i logo spółki,
a przed wejściem ustawiono flagi koncernu. W nabożeństwie
uczestniczyło ośmiu duchownych z biskupem Wiesławem
Szlachetką i krajowym duszpasterzem energetyków księdzem
Sławomirem Zygą. Wyrazy pamięci przesłał arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź14. Z poparciem dla działań Energy
wystąpił nawet zarząd Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, co pokazuje, że jest to pewna szersza i mające
głębsze przyczyny, tendencja.
Społeczny charakter życia ludzi sprawia, że istnieje
sprzeczność pomiędzy jednostką ludzką i społeczeństwem,
a na konkretnym etapie rozwoju społecznego przejawia się
ona jako sprzeczność pomiędzy interesami poszczególnych
klas i warstw społecznych. Odpowiedzialność ma zatem
również swój sprzeczny charakter.
W wielu krajach funkcjonują think tanki, z założenia pozarządowe organizacje, stanowiące niezależne komitety doradcze, zajmujące się badaniami i analizami dotyczącymi
spraw publicznych. Poszukują one sposobów rozwiązania
problemów społecznych i biorą udział w debacie publicznej.
Przedkładają propozycje rozwiązań dla poszczególnych partii
politycznych i rządów. W rzeczywistości pod płaszczykiem
nauki prowadzą zamaskowany lobbing polityczny, a źródła
ich finansowania często są niejasne. Z formalnego punktu
widzenia nie mają one żadnego umocowania w konstytucjach, nie podejmują żadnych decyzji. W związku z tym
trudno pociągnąć je do jakiejkolwiek odpowiedzialności,
chociaż wpływy ich na bieżące decyzje są trudne do przecenienia. Think tanki z krajów wysoko rozwiniętych, wywierają niejednokrotnie znaczny wpływ na rządy krajów słabo
rozwiniętych. Wielu ludzi jest skłonnych do obciążania
Leszka Balcerowicza odpowiedzialnością za wszelkie zło na
początku procesu kapitalistycznej transformacji. Nie dostrzegają lub nie chcą dostrzegać, że wśród jego doradców znajdowały się zagraniczne think tanki finansowane przez inne
rządy lub międzynarodowe korporacje.
W warunkach szczególnego kryzysu lub zaostrzenia
sprzeczności społecznych, pomimo postępującego procesu
zaniku i rozmywania się odpowiedzialności wygodnie jest
Tamże, s. 173.
http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/energazawierzona-opatrzno%C5%9Bci-bo%C5%BCej/arAAmCfPK?li=AA4WWV&ocid=spartandhp, 8.02.2017.
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nadal odpowiedzialnymi czynić jednostki-przywódców stojących formalnie na czele partii politycznych, rządu czy państwa, i czynić z nich „kozły ofiarne”. Decydują o tym interesy tych wszystkich, którzy uczestniczyli w podejmowaniu
decyzji i ponosili współodpowiedzialność faktyczną, a czynią
tak w imię trwałości całego systemu, czy układu, by można
było dalej uczestniczyć w jego ramach i realizować interesy
swoje i swojej klienteli. Im ostrzejsze sprzeczności społeczne
i im większa chęć ukrycia ich przyczyn i rzeczywistych interesów, tym silniejsza jest pokusa znalezienia „kozła ofiarnego” w osobie jakiegoś polityka.

Uwikłanie
Rozważając rolę przywódców w rozmaitych strukturach
władzy czy zarządzania, często pomija się ich społeczne
uwikłanie. Tymczasem człowiek, który działa w jakichkolwiek strukturach decyzji politycznej znajduje się dłużej lub
krócej w sytuacji uwikłania15, czyli swoistego i specyficznego ograniczenia tożsamości i suwerenności własnych decyzji
i działań. Powstaje sprzeczność pomiędzy, z jednej strony
celami stawianymi sobie przez jednostkę, swoimi wartościami, interesami i poglądami, naciskami własnej bazy społecznej, a z drugiej pomiędzy faktycznie realizowanymi wartościami, interesami w wyniku podejmowania decyzji przez
dane gremium i realizowaną w praktyce ogólną polityką.
Uwikłanie
może
mieć
charakter
strukturalnofunkcjonalny (np. przynależność do danej wspólnoty kulturowo-etnicznej, rasowej, rodowej, klasowo-warstwowej,
ideowo-politycznej), sytuacyjny (związane z jednostkowymi,
konkretnymi wydarzeniami) lub manipulacyjny (kiedy jednostka znalazła się w asymetrycznej zależności od grupy
w wyniku jakiejś prowokacji, intrygi lub pułapki). W wyniku
uwikłania powstaje sprzeczność pomiędzy tym, jak dana
jednostka wyobrażała sobie swój udział w danym gremium
decyzyjnym, a tym jaka jest praktyka jego funkcjonowania.
Jednostka uczestnicząca w decyzjach takiego gremium ma
trzy główne możliwości: może próbować walczyć „o swoje”;
czuć pewien dyskomfort i przemyśliwać nad zmianą swojej
roli po zmianie sytuacji; lub trwać i godzić się z taką sytuacją
i swoją w niej rolą, zadawalając się w najlepszym wypadku
znikomym wpływem.
W sytuacji, gdy przywódca nie rozumie rzeczywistych interesów reprezentowanej przez siebie klasy czy grupy społecznej w konkretnych warunkach historycznych, nie potrafi
ocenić charakteru dokonujących się przemian, albo gdy popierająca go klasa nie dojrzała jeszcze do politycznego panowania – pojawiają się rozbieżności i sprzeczności pomiędzy obiektywnymi możliwościami a chęciami, wyznawanymi
teoriami i głoszonymi hasłami. Przywódca staje „wobec nie
dającego się rozwiązać dylematu: co zrobić może, sprzeciwia
się całemu jego dotychczasowemu postępowaniu, jego zasadom i bezpośrednim interesom jego partii; to zaś, co zrobić
powinien, jest nie do przeprowadzenia”. Reprezentuje „nie
swoją partią, nie swoją klasę, lecz klasę, do której panowania
ruch właśnie dojrzał. W interesie samego ruchu musi realizować interesy obcej mu klasy i zbywać swą własną klasę
frazesami i obietnicami zapewniając ją, że interesy owej
obcej klasy są jej własnymi interesami. Kto znajdzie się
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Szerzej o zjawisku uwikłania patrz: Mirosław Karwat, Uwikłanie
jako korelat i koszt uczestnictwa [w:] Bohdan Kaczmarek (red.),
Metafory polityki, DW ELIPSA, Warszawa 2013, s. 322-344.
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w takim fałszywym położeniu, jest bezpowrotnie zgubiony”16.
Powyższe problemy ujawniają się obecnie w sprzeczności
pomiędzy programami w wyborach parlamentarnych, a późniejszą praktyką po dojściu do władzy lub wejściu w jakąś
koalicję.
Aby określić stopień winy i pociągnąć do odpowiedzialności, należy zbadać obiektywne warunki, w których przyszło działać jakiemuś przywódcy, istniejące stosunki społeczne, układ sił politycznych i stan świadomości społecznej,
ponieważ one przesądzają o możliwościach działań konkretnego polityka. Dopiero po określeniu tych warunków można
odpowiedzieć na pytanie jaki był kierunek działania przywódcy i na ile realizując go uwzględniał istniejące możliwości, a na ile nie chciał z nich skorzystać. To, na ile przywódca
może uwzględniać warunki, często też nie jest zależne od
niego osobiście, ale od struktury władzy, w której on funkcjonuje. Struktura ta może hamować jego najlepsze intencje,
ale może też wyposażyć w kompetencje, których osobiście
nie posiadał. Uwikłanie Wałęsy (i nie tylko) oddaje powiedzenie: Nie chcę, ale muszę.
Problem uwikłania w strukturę władzy rozważał Jan Kurowicki17 w nawiązaniu do przykładu mianowania przez
cesarza rzymskiego Kaligulę swego konia senatorem i zamiaru uczynienia go konsulem. Przypadek ten z pozoru absurdalny, świetnie wyjaśnia istotę problemu.

Paradoks konia Kaliguli
skrajnym przypadkiem uwikłania
Sprzeczność pomiędzy potrzebą racjonalnego zarządzania
państwem, a niekompetencjami urzędników miała w starożytnej Grecji strukturalny charakter. Ówczesnym urzędnikom, z uwagi na przypadkowość losowania, trudno było
przypisywać określoną opcję polityczną czy niekompetencję,
łatwiej było wszystko zrzucić na wolę bogów.
Obecnie większość urzędników, polityków, filozofów
i tzw. inteligencji również nie chcąc zaakceptować społeczno-politycznego uwikłania swoich poglądów, stara się to
nawet ukrywać, akcentując jedynie swoje kompetencje „fachowe”. Nie chcą oni uznać tezy, że stanowią klasę sług
wobec głównych klas społecznych związanych z określonymi
typami własności środków produkcji i wymiany.
Wydaje się, że wyższy od nich poziom świadomości
sprzeczności pomiędzy kompetencjami urzędników a stosunkami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi, miał cesarz
Kaligula, który mianował swego konia senatorem i chciał
później uczynić go Pierwszym Konsulem Imperium. Paradoksem jest to, że ten z pozoru bezsensowny czyn miał swoje
logiczne i polityczne uzasadnienie. Również w dniu dzisiejszym istnieją stosunki społeczno-polityczne, które stanowią
mechanizmy pozwalające na awansowanie ludzi bez jakichkolwiek kompetencji fachowych. Korzystają z niego wszystkie opcje polityczne.
Fryderyk Engels, Wojna chłopska w Niemczech, [w:] K. Marks,
F. Engels, Dzieła (MED, t. 7, Książka i Wiedza 1963, Warszawa,
s. 472.
17 Jan Kurowicki, Figury i maski w praktykach ideologicznych,
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2013, s. 108-143.
Incitatus – ulubiony koń wyścigowy cesarza Kaliguli. Władca
ofiarował mu marmurową stajnię, żłób z kości słoniowej, purpurowe
czapraki, naszyjniki z drogich kamieni. Koń miał do dyspozycji
niewolników i meble, żeby mógł przyjmować gości, których do
niego zapraszano. W czasie uczt cesarz pijał jego zdrowie ze złotych
pucharów.
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Na nic zdały się argumenty przeciwników tej nominacji,
że koń jest zwierzęciem i nie ma rozumu politycznego czy
administracyjnego, że nie ma odpowiednich manier, nie umie
zachowywać się przy stole, że nie ma odpowiedniego stosunku do religii, tradycji czy prezencji zewnętrznej. Dla Kaliguli
koń miał jednak jedną niepodważalną zaletę, był niezdolny
do intryganctwa, pozostawał lojalny i wierny, był mądry
mądrością wszystkich doradców. Nawet w czasach współczesnych wielu urzędników, szczególnie tych pochodzących
z wyborów powszechnych, podobnych jest do konia. Z uwagi
na ogrom dziedzin podlegających władzy administracji państwowej i gospodarczej, posiadają w niektórych podległych
sobie dziedzinach kompetencje na miarę rozumu końskiego,
chociaż nie jedzą owsa czy siana. Ale w związku z tym, jak
zauważył J. Kurowicki, „Nic nie musi iść na opak, a podejmowane decyzje będą na miejscu i kompetentne, gdy otoczy
go odpowiednio ukształtowana struktura rządzenia czy zarządzania. Każda bowiem decyzja może być w jej obrębie
odpowiednio przygotowana i podsunięta do zatwierdzenia;
każdy też, za przeproszeniem, koński czyn, czy gest władcy
[…] może dojść (lub nie dojść) do skutku zależnie od tego,
jaka jest otaczająca go struktura (zaplecze) i stopień, w jakim
je kontroluje”18.
Objęcie jakiegoś stanowiska przez osobę niekompetentną
nie stanowi więc tragedii. Zdaniem Kurowickiego „Pozwala
to zakwestionować oświeceniowe złudzenie, jakoby o efektywności władzy decydowały kompetencje, rozum i wola
tych, co ją bezpośrednio z najwyższego szczebla sprawują.
Więcej! Nawet najbardziej kompetentne i rozumne działania
owych sprawujących władzę są zawsze (bezpośrednio lub
pośrednio) determinowane przez konkretne układy sił
w obrębie ich zaplecza”19.
Wypływają z tego wnioski dla sprawujących władzę, podległych im urzędników i służących radą uczonych doradców.
Przywódca/kierownik, który nie będzie zdawał sobie sprawy
z uzależnienia od swego otoczenia i zaplecza, nawet jeśli
będzie najbardziej kompetentny i wykształcony, zostanie
obalony przez swoje otoczenie i przestanie pełnić przywódczą/kierowniczą rolę. Podwładny zaś i doradca, który będzie
manifestacyjnie okazywał swoją kompetencję i wyższość
intelektualną w stosunku do przywódcy i otocznia, zostanie
usunięty również ze swego stanowiska. Podwładny, aby zająć
pozycję i utrzymać ją, musi zatem wykazać się sprytem
i umieć wykorzystywać nadarzające się sprzyjające okoliczności dla realizacji swoich propozycji. Kiedy sytuacja tego
wymaga powinien zarazem być gotowy do wykazania się
kompetencjami fachowymi lub w najlepszym razie udać, że
nie widzi nic złego.
O pozycji osób przewodzących i podwładnych decyduje
więc nie tylko wiedza, ale również wyobraźnia historyczna
i socjologiczna, a przede wszystkim zdolność do reprodukcji
stosunków w najbliższym otoczeniu, określonego „układu”,
zapewnienie warunków do reprodukcji kapitalistycznych
stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych.
Nawet, gdyby kandydat do urzędu był niekompetentny
lub nijaki, ale zdolny do służenia celowi zasadniczemu danej
ekipy rządzącej, zostanie przez system wyposażony w te
cechy, których osobiście może nie mieć. Stąd też wystarczyło, że PiS wygrał wybory parlamentarne, a natychmiast pojawili się ludzie z odpowiednimi „kwalifikacjami”, czy to
członkowie partii, czy członkowie ich rodzin, czy znajomi
z parafii, czy przypadkowymi ludzie z dyskoteki. Zaczęto
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wyprowadzać ze stajni wszystkie konie poprzedniej ekipy,
i wszystkie boksy w stajni zaczęto natychmiast ponownie
zapełniać, ale własnymi już końmi…
Idealny podwładny, zdaniem Kurowickiego, nie jest,
wbrew powszechnym mniemaniom, ten, kto posiada doskonałe kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska oraz
odpowiednie cnoty moralne i obywatelskie. W rzeczywistości „Działają […] zgodnie z obowiązującymi w danej strukturze normami i zasadami, zadawalając się swym miejscem
w danej strukturze. Przy czym nie przesuwają się oni w hierarchii struktury ani w górę, ani na boczny tor, ale też starają
się nie spaść w dół. Gdyby bowiem mieli (i ujawnili) ambicje
awansu, idealnymi podwładnymi już by nie byli. Stwarzaliby
zagrożenie tym, co bezpośrednio nimi kierują lub dostarczali
pretekstu do posądzenia, że działają nie z nakazu czystej
sumienności, dla »sprawy«, a dla kariery, by być zauważonym i wyniesionym. Wystarczy tedy, aby dbali o to jeno, by
ich nie zdegradowano albo przesunięto na boczny tor. […]
Na przykład, gdy zauważy, że »góra« ma kwalifikacje na
poziomie konia i popełnia ewidentne błędy, nie tylko nie
wolno mu wprost zgłaszać zastrzeżeń do jej decyzji, ale, jeśli
tylko może, tak musi wpływać na działania tej »góry«, by
skutki nie szkodziły strukturze. Inaczej zagrozi sobie i swojej
pozycji. Jest więc (wraz z innymi) ogonem, który czasami
musi machać koniem”20.
Idealny podwładny, zdaniem Kurowickiego, nie powinien
wynosić się ze swoimi kwalifikacjami ponad równych sobie
stanowiskiem, jak i niżej stojących. Powinien chcieć żyć
i dawać żyć innym, o ile ktoś nie kwestionuje jego kompetencji i nie podważa jego statusu. Dlatego zawsze będzie po
stronie silniejszych w danym układzie, nawet gdyby to pociągało za sobą konieczność podejmowania działań czy decyzji niekompetentnych, lub wymagało nie dostrzegania ich.
Sam zaś występować będzie przeciwko słabszej mniejszości,
nawet jeśli po jej stronie będą racje merytoryczne i będzie
z nią nieoficjalnie sympatyzował. Ponad te racje i prawdę
przedłoży bowiem własną obecność w strukturze na danym
stanowisku. Nie omieszka natychmiast przyłączyć się do
mniejszości, gdy tej uda się zwyciężyć. Musi przy tym zawsze manifestować swoją partnerskość, otwartość, życzliwość
i chęć służenia pomocą każdemu. „Konsekwencją tego
wszystkiego jednak jest (bo być musi) coś paradoksalnego:
obecność licznych, niekompetentnych działań lub decyzji
idealnego podwładnego. I to mimo jego najdoskonalszych
kwalifikacji! Co więcej: podjęte zostaną one przez niego
z pełną świadomością. Te bowiem niekompetentne działania
czy decyzje mają charakter nie podmiotowy, lecz strukturalny. Z jednej oto strony musi ów podwładny działać kompetentnie, bo […] tego wymaga jego status; z drugiej musi
niejednokrotnie o swych umiejętnościach zapominać, jeśli
chce utrzymać się w strukturze. Sprzeczność między jednym
i drugim sprawia wszakże, że tylko drobna część jego działań
będzie na miarę jego możliwości. Reszta zaś to osłanianie
końskich kwalifikacji szefa, przymykanie oczu na błędy
równych sobie lub niżej postawionych” 21.
Istnieje więc pewna analogia pomiędzy kompetencjami
konia Kaliguli i osób losowanych na stanowiska przez starożytnych Ateńczyków. Osoby losowane, w odróżnieniu od
konia, mogły nabywać doświadczenie i uczyć się bycia końmi. Koń zaś nie musiał uczyć się urzędowania i był „koński”
z natury. Trwałość demokracji wymaga, by miała ona swoje
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stajnie i swoje zaprzęgi konne, niezależnie od tego, że podlegają one okresowej krytyce i czystce. Przy dochodzeniu do
odpowiedzialności polityków trzeba więc pamiętać, że odpowiedzialność jednostki, jest w rzeczywistości odpowiedzialnością za funkcjonowanie całej struktury władzy. Zaś
rola jednostki w strukturze władzy jest często kwestią bardzo
skomplikowaną. Stąd też, aby nie pogrążyć całej struktury
i aby sprawy pozostały takimi, jakimi były, popularną metodą
rozliczeń pozostaje poświęcanie „kozłów ofiarnych”, roszady
kadrowe lub reorganizacje. A po to, aby nie powiedzieli tego,
jak rzeczywiście było, izoluje się ich i zamyka usta na różne
sposoby. Zdesperowane masy pociągając „kozła ofiarnego”
do odpowiedzialności zyskują pozór wpływu na procesy
społeczno-ekonomiczne i polityczne, właśnie po to, aby nic
w tych sprawach się nie zmieniło.

Misiewicze a koń Kaliguli i kozły ofiarne
Środki masowego przekazu opozycyjnie nastawione wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości stosunkowo dużo uwagi poświęciły nominacji Bartłomieja Misiewicza i jego odznaczeniu przez Antoniego Macierewicza. W opozycyjnych
masmediach co jakiś czas pojawiają się też bulwersujące
informacje o zajmowaniu stanowisk rządowych, urzędniczych i w radach nadzorczych przez ludzi młodych, nie mających żadnego doświadczenia, czy stosownego wykształcenia. Niektórzy krytycy tej polityki kadrowej zachowują się
tak, jakby nominacje te traktowali jako przypadkowe, lub
obarczone błędem czyjegoś niedopatrzenia. Tymczasem one,
wbrew intencjom opozycji, a może zgodnie z nimi, świetnie
nadają się do odwracania uwagi od ważniejszych spraw społeczno-ekonomicznych, czy politycznych. Autorzy tych publikacji nie dostrzegają, że tacy „niekompetentni” nominaci
są niesamodzielni i posłuszni w wykonywaniu poleceń swoich szefów, i to im należałoby poświęcać uwagę. Dlatego
przykład konia Kaliguli, chociaż sam w sobie jest szokujący
i wydaje się nieprawdopodobny, bardzo dobrze opisuje istotę
ich nominacji i spełnianej roli. Osoby te świetnie też nadają
się do odegrania w przyszłości roli „kozła ofiarnego”. Same,
niestety, z uwagi na doraźne niezasłużone znaczne apanaże,
obecnie nie są w stanie zrozumieć swojej roli i cudzych planów wobec siebie. W najlepszym razie po zmianie układu sił
politycznych będą mogły jeszcze odwołać się do przykładu
Konrada Wallenroda, i mówić później, że zawarły pakt
z diabłem, aby poznać jego zwyczaje i łatwiej go pokonać.
Gdy nastąpią pierwsze tąpnięcia w nastrojach dadzą się
z pewnością słyszeć ich kontrowersyjne i niejasne wypowiedzi. Póki co, całe to grono ma już przygotowaną jedną osobę
do roli „kozła ofiarnego” – Jarosława Kaczyńskiego, bo reszta, jak na razie, ustawia się w roli konia Kaliguli i zajada
owies ze żłobu, do którego się dorwała. Zapominają, że po
zamordowaniu Kaliguli jego koń, Incitatus, został pozbawiony przez Klaudiusza przywilejów. Musiał opuścić stajnię
o ścianach pokrytych freskami, zrezygnować ze żłobu z kości
słoniowej, owsa z dodatkiem płatków złota, kosztownych
okryć i specjalnych stajennych. Po zmniejszeniu mu dochodów, Incitatus nie mógł dłużej być członkiem Senatu. Zabrakły mu trzy lata do awansu na konsula, czego wymagało
ówczesne rzymskie prawo.
Edward Karolczuk – doktor nauk humanistycznych, konsultant
RODNiIP „WOM” w Rybniku. W roku 2010 wydał książkę pt.
O wrogu. Szkice filozoficzno-historyczne, a w 2016 „Nagie życie”
ofiar wyzysku pracy i wojny.
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Andrzej Małkiewicz

O SZACUNKU
DLA INNYCH
Jedną z ważnych zasad ludzkiej kultury jest szacunek dla
innych ludzi. W relacjach pomiędzy przyjaciółmi jest on
oczywisty i naturalny. Czujemy się dobrze w gronie najbliższych osób między innymi dlatego, że uważamy się za elitarne towarzystwo ludzi szlachetnych, w którym powinniśmy
wzajemnie się szanować. Większym problemem staje się on
w relacjach z Innymi. Czy ktoś, kto różni się w stosunku do
nas poglądami, nie przestrzega ważnych dla nas norm moralnych, jest niechlujny w wyglądzie i zachowaniu – też zasługuje na szacunek? To trudne pytanie, ale jeszcze nie najtrudniejsze. Jak bowiem traktować ludzi innych kultur, których
zachowań nie pojmujemy, których obyczaje mogą budzić
nasz sprzeciw, a nawet wstręt – lub są dla nas po prostu
śmieszne? Czy oni także zasługują na szacunek? Do niedawna mało kto zastanawiał się nad takimi kwestiami. Żyliśmy
w granicach naszego państwa, kontakty z ludźmi innych
kultur mieliśmy nieliczne, można było ich „dziwaczne” zachowania traktować jako ciekawostki, nie mające praktycznego znaczenia. Dziś, w epoce globalizacji, sami coraz częściej podróżujemy, podejmujemy pracę za granicą lub realizujemy interesy w egzotycznych krajach i kontakty międzykulturowe stały się częste. Jeszcze częstsze zrodziły się
w rezultacie przybywania licznych obcokrajowców do Polski. Jak się zachować w relacjach z ludźmi innych kultur,
religii, o innym kolorze skóry?
By odpowiedzieć na tak postawione pytania posłużę się
przykładami. Ich rozważenie być może przybliży nas do
zrozumienia tego zagadnienia.
Przykład pierwszy będzie zabawny.
Większość Polaków jest przekonanych, że Czesi są narodem śmiesznym, a zwłaszcza śmieszny jest język tych
„Pepików”. Ich największym osiągnięciem jest warzenie
dobrego piwa, o innych nie słyszeliśmy. Nie zdajemy sobie
sprawy, że nieco podobnie Czesi traktują Polaków, jako ludzi
zarozumiałych, aroganckich, dewotów, a przy tym skłonnych
do pijaństwa. Śmieszy też Czechów polska mowa, bowiem
ich język jest precyzyjny i skrótowy, a polski, w stosunku do
niego, wieloznaczny i rozwlekły, a do tego niekiedy wulgarny. Wiele określeń po czesku wyrażanych jest jednym słowem, a w polskim wymaga dwóch lub trzech – podam tylko
dwa przykłady: nasz „pociąg pośpieszny” to po czesku „rychlik”, nasz „telefon komórkowy” to „mobil”. W konsekwencji Czesi mają nie mniej dowcipów na tematy polskie
niż Polacy o Czechach. Podam tylko jeden przykład, w czę-

24

ściowym tłumaczeniu na polski: „jak po polsku nazywa się
mandolina? – <pul dupy na kyju>”.
Jeśli zatem zastanawiamy się, czy zasługują na szacunek
„śmieszni” Czesi, to warto uświadomić sobie, że my dla nich
jesteśmy nie mniej śmieszni. Warto wiedzieć, że nie tylko ich
piwo należy do najlepszych w świecie, ale mają też wybitne
osiągnięcia w zakresie kultury, najwybitniejszych w świecie
muzyków, filmowców, ich gospodarka jest bardziej stabilna
od polskiej, a dochód narodowy w przeliczeniu na mieszkańca – znacznie od polskiego wyższy.
Drugi przykład będzie drastyczny.
Gdy Hiszpanie po odkryciu jej przez Kolumba podbijali
Amerykę, z obrzydzeniem przyjmowali wieści o niektórych
obyczajach Indian, zwłaszcza o rytualnym mordowaniu jeńców praktykowanym przez Azteków i niektóre inne społeczności. Do Europy wysyłano informacje o okrucieństwie tych
ludów i ich wstrętnych obyczajach. Pisano, że trzeba tych
dzikusów cywilizować, było to zresztą świetnym usprawiedliwieniem dla podbojów, tym lepszym, że oskarżenia nie
były zmyślone.
Jak na to „cywilizowanie” patrzyli mieszkańcy Ameryki,
tego się nie dowiemy, bo byli na ogół niepiśmienni i pozostały po nich tylko nieliczne świadectwa. Ale postępowanie
Hiszpanów wystarczająco opisali oni sami, byśmy mogli
wyrobić sobie zdanie o ich „misji cywilizacyjnej”. Jeden
z kronikarzy pozostawił następującą „anegdotę”: „Kapitan
Alonso López de Avila przygarnął sobie podczas wojny młodą Indiankę, kobietę piękną i pełną wdzięku [która jednak]
wbrew wszelkim perswazjom – gotowa była odebrać sobie
raczej życie, aniżeli pozwolić się zhańbić […] mężczyźnie;
dlatego też rzucono ją psom na pożarcie”1. Nie była to sytuacja wyjątkowa, mordowano Indian masowo i z wyjątkowym
okrucieństwem. Hiszpanie dokonali w Ameryce największego ludobójstwa w dziejach świata. Z braku danych statystycznych trudno oczywiście stwierdzić ile dokładnie było
ofiar, ale szacunki obracają się w okolicach pięćdziesięciu
milionów! Na terenie Meksyku 100 lat po podboju populacja
Indian liczyła 4% pierwotnej liczby. Zdobywcy traktowali
Indian jak zwierzęta, a sami zachowywali się w sposób nieludzki. Kto więc bardziej zasługuje na szacunek – Indianie
mordujący jeńców, czy Hiszpanie mordujący wszystkich?
Cyt. za: T. Todorov, Podbój Ameryki. Problem innego, przekł.
J. Wojcieszak, Warszawa 1996, s. 5.
1
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A my, czy jesteśmy bliżej Indian, czy raczej Hiszpanów,
z którymi łączy nas tak wiele, np. wspólna przynależność do
Unii Europejskiej czy inwestujący w Polsce Bank Santander?
Ktoś potępiający ludzi innej kultury w bliższym poznaniu może się okazać wcale nie lepszy, zatem na jego opinie
trzeba patrzeć z odpowiednim dystansem. Ale też podobny
dystans warto mieć wobec samego siebie, własnej kultury.
A jeśli tak, to czy można ludziom innych kultur, mimo ich
niewątpliwych wad, odmawiać prawa do równego szacunku,
do którego sami aspirujemy?
Oczywiście, trzeba zastanawiać się nad słabymi, czy
złymi stronami innych kultur i narodów oraz uczyć się na ich
błędach, co też jest pewna formą szacunku. Znowu posłużę
się przykładem. Bo niekiedy umiano wyciągać wnioski
z błędów naszego narodu.
W końcu XIX w. Chiny znalazły się na krawędzi upadku. Gospodarka była w stanie opłakanym, brakowało pieniędzy na armię, panoszyły się na ich obszarze obce armie, trwały przymiarki do podzielenia ich pomiędzy mocarstwa.
I właśnie wtedy chińscy intelektualiści zainteresowali się
przyczynami upadku Polski, pragnąc z analizy naszych dziejów wyciągnąć wnioski dla ocalenia własnego kraju. Powstało kilka publikacji na ten temat, m.in. Kang Youwei,
波蘭分滅記 (Bolan fenmie ji, Zapis o podziale i zniszczeniu
Polski) z 1898 r. i Liang Qichao, 波蘭滅亡記 w: 時務報
(Bolan miewang ji, Opis zniszczenia Polski) z 1896 r.2 Liang
ocenił, że Polska „była w wiekach XVII i XVIII jedną z europejskich potęg, lecz później ze względu na brak wewnętrznych reform politycznych [wszyscy] od władcy po zwykły lud
przyzwyczaili się do słabości i lenistwa”. Jak widać, jego
wiedza nie była precyzyjna, ale wnioski dla Chińczyków
powinny być czytelne. A w 1904 r. Wang Xiaonong wystawił
w Szanghaju operę pt. Guazhong lanyin, poświęconą fikcyjnemu rozbiorowi Polski dokonanemu przez Turcję – „stała
się ona najbardziej dyskutowaną i docenianą operą nowego
stylu w pierwszej dekadzie XX stulecia”. Określenie polandyzacja stało się w tym okresie w Chinach idiomem oznaczającym groźbę rozbioru tego państwa 3. Jak wiemy, do rozbioru
Chin nie doszło, dla ocalenia ojczyzny obalono cesarstwo,
stoczono kilka wojen, ostatecznie obroniono się przed najeźdźcami. Poważne potraktowanie nienajlepszych doświadczeń polskich było jednym z czynników służących przebudzeniu narodowemu. Chińczycy z właściwym szacunkiem
potraktowali błędy naszych przodków, dzięki czemu nie
powtórzyli ich, choć doprawdy niewiele brakowało.
Z tych przykładów warto wyciągnąć wnioski. Jeśli ktoś
wydaje nam się śmieszny, to zapytajmy, czy i my – z jego
punktu widzenia – nie jesteśmy śmieszni? Gdy dowiadujemy
się o czyimś okrucieństwie, czy nasza wiedza jest prawidłowa? Przecież nie wszyscy Indianie dokonywali rytualnych
mordów, a na podstawie działań tych nielicznych oceniano
ogół. Tak samo nie wszyscy Europejczycy uczestniczyli
w ludobójstwie, ale należą do tej samej co my cywilizacji.
Zatem, jeśli odpowiedzialność jest zbiorowa, to powinniśmy
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wziąć na siebie część winy za tamte mordy – i za wiele innych, których w dziejach Europy nie brakowało. Jeszcze
w latach 90. XX w. na Bałkanach dokonywano masowych
zbrodni. Albo też należy powiedzieć sobie wyraźnie: nie
można oceniać ludzi globalnie, każdego przynależnego do
jakiejś grupy potępiać za czyny jej niektórych uczestników,
bo jeśli tak, to my sami jesteśmy współwinnymi licznych
zbrodni, a przynajmniej błędów. Historia naszej ojczyzny,
choć wspaniała, zawiera wiele ciemnych kart, wyciągajmy
z tego wnioski. Wyciągnęli je Chińczycy z naszych błędów –
należy im się za to szacunek.
Czasami odmawiamy innym ludziom szacunku dlatego,
że uważamy ich za biedniejszych, mniej wykształconych czy
zacofanych. Tu łatwo możemy się pomylić. Np. powszechne
jest u nas przekonanie, że Arabowie są w różnych wymiarach
zacofani. Tymczasem Zjednoczone Emiraty Arabskie przygotowują się już do podjęcia lotów kosmicznych i należą
w wielu wymiarach do najnowocześniejszych państw świata.
Nie bądźmy więc wobec nich zarozumiali, bo tylko się
ośmieszamy. Niekiedy brak szacunku wynika po prostu
z niewiedzy. Przed kilku miesiącami grupa wrocławskich
socjologów zapytała rodziców, czy w szkołach, do których
uczęszczają ich dzieci, należy uczyć cyfr arabskich. Większość stanowczo odpowiedziała „nie”! – nie pamiętając, że
wszyscy używamy właśnie cyfr zwanych arabskimi. Na takiej niewiedzy budują się antyarabskie fobie.
Trzeba obdarzać ludzi szacunkiem za ich decyzje i dokonania, trzeba je zatem znać, nie być ignorantem, bo wtedy
samemu traci się szacunek.
Nie znaczy to, aby na szacunek zasługiwali wszyscy,
także przestępcy i ludzie niegodni, ale nie wolno wyrokować
w tym zakresie pochopnie, a nawet gdy jesteśmy pewni czyjejś winy, czy zawsze mamy prawo go potępić? Pamiętajmy
bowiem, że my sami nie jesteśmy doskonali.
I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Godne życie
wymaga przede wszystkim szacunku dla samego siebie. Ale
jego warunki to panowanie nad sobą, życie w zgodzie z własnymi przekonaniami, zgodność słów i czynów. Najlepiej
wyraża to metafora: żyj tak, byś nie wstydził się spojrzeć
w lustro! Jeśli sami nie zasługujemy na szacunek, to cóż wart
będzie nasz szacunek wobec innych? Może stać się jedynie
objawem lizusostwa.
Przecież nie żyjemy w świecie idealnym. Chyba nikt
z nas nie jest idealny, ale drobne niezręczności każdemu się
zdarzają. Zatem niekiedy szanować, to znaczy przebaczać,
choćby po to, by nam przebaczano.
Andrzej Małkiewicz – profesor politologii, zatrudniony na
Uniwersytecie Zielonogórskim, zajmuje się problemami systemów politycznych oraz relacji międzykulturowych.

Kang Youwei, 波蘭分滅記 (Bolan fenmie ji, Zapis o podziale
i zniszczeniu Polski); Liang Qichao, 波蘭滅亡記 w: 時務報 (Bolan
miewang ji, Opis zniszczenia Polski, w: „Sprawy Bieżące” 1896, nr
3). Przytaczam na podstawie: W. Cieciura, Opis zniszczenia Polski
Liang Qichao z 1896 roku i narodziny polskiego toposu w chińskim
dyskursie reformistycznym, „Azja-Pacyfik” 2014, nr 17, s. 25-46.
3 Ibidem, s. 46.
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Mirosław Karwat

INTERESOWNOŚĆ
POGLĄDÓW
Poglądami nazywamy wyobrażenia o świecie i określonych
zjawiskach, oceny zjawisk oraz przeświadczenie o słuszności
określonych zasad moralnych, prawnych i określonych dążeń
oraz rozwiązań politycznych. W tym sensie właśnie mówimy
o poglądach czy też przekonaniach ludzi.
Otóż tak rozumiane poglądy nie powstają w nas po prostu dlatego, że sami coś dostrzegamy, oceniamy, czynimy
przedmiotem własnego namysłu, a kierujemy się w tym swoją wiedzą i samodzielnym myśleniem. Od wieków wiadomo,
że poglądy są nam wpajane, na co jesteśmy mniej lub bardziej podatni (albo oporni), że czasem nie tyle „wyrabiamy
sobie” poglądy, ile przyswajamy sobie cudze opinie i stanowiska w różnych sprawach, że nieraz wierzymy „na słowo”
autorytetom, ale też bywa, że o niektóre sprawy boimy się
zapytać lub boimy się o nich mówić, nawet pomyśleć. Co
więcej, w wielu przypadkach te „poglądy” powtarzane za
innymi nie są żadnymi poglądami (gdyż ani ich nie przemyśleliśmy, ani nie zrozumieliśmy), lecz tylko rytualnymi deklaracjami i frazesami. Tak bywa z religijnością raczej na
pokaz i pod naciskiem niż z wewnętrznej potrzeby, z koniunkturalnymi „przekonaniami” i „nawiedzeniami” karierowiczów i oportunistów, z wymuszonymi deklaracjami kandydatów do pracy, na stanowisko czy do partii politycznej,
z deklaracjami kandydatów w wyborach.
W wielu przypadkach wręcz wyraźny jest związek między tym, co deklaruję lub w co nawet chętnie wierzę (albo
tylko udaję, że wierzę) a tym, że dobrze mi to służy, zapewnia uznanie, nagrody, uzasadnia moje roszczenia, prawa, stan
posiadania lub przywileje. Jest to przejawem interesowności.
W sprawdzeniu, czy ktoś sam wierzy w to, co mówi,
dlaczego rzeczywiście w to wierzy lub dlaczego udaje wiarę
w jakiś pogląd, pomocne jest rozróżnienie Stanisława Ossowskiego – między wartościami wyznawanymi, deklarowanymi i realizowanymi1. Nie należy przecież do rzadkości
sytuacja, gdy „co innego myślę, co innego czynię”, gdy „czego innego chcę, a co innego głoszę”.

Interesowność ścisła, bezpośrednia
i dosłowna
Taka interesowność poglądów polega na tym, że jednostka lub cała grupa skłonna jest do wyznawania i/lub de
Zob. St. Ossowski, Konflikty niewspółmiernych skal wartości, [w:]
St. Osowski, Dzieła, tom III, Z zagadnień psychologii społecznej,
Warszawa 1967.
1
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klarowania takich przekonań, które albo zapewniają jej konkretną, wymierną korzyść użytkową, albo też uzasadniają
i usprawiedliwiają jej postępowanie zmierzające do uzyskiwania i zachowania partykularnych korzyści. Kryterium to –
trzeba jednak podkreślić – odnosi się do subiektywnych wyobrażeń, oczekiwań i nastawień, a niekoniecznie do obiektywnych stanów rzeczy. Podmiot może bowiem się mylić
w swoich kalkulacjach. W każdym razie jednak interesowny
jest pogląd, jaki ktoś uznaje za swój ze względu na to, że
odpowiada on jego oczekiwaniom jakiejś korzyści lub może
być powodem do nagradzania lub przynajmniej zapewnia mu
(w jego mniemaniu) korzystny wizerunek w sytuacjach
obiektywnie dla niego niekorzystnych czy niechlubnych.
W tym sensie interesowna jest religijność podyktowana
nadzieją na życie wieczne, zbawienie duszy, zwłaszcza chęcią zasłużenia na to własną gorliwością (tak odczytują niektórzy wierni frazę „kto we mnie wierzy, ten będzie zbawiony”),
a nie samą w sobie potrzebą mistyki. Jeszcze bardziej interesowna jest religijność potraktowana jawnie instrumentalnie.
Przykładem niech będzie polityczna konwersja przywódcy
hugenotów, Henryka z Nawarry („Paryż wart jest mszy” –
zmiana wyznania otwarciem drogi do władzy dynastycznej)
oraz tzw. wojny religijne, w których podziały i konflikty
religijne były pretekstem i uzasadnieniem dla rozgrywek
dynastycznych i mocarstwowych, nie zaś rzeczywistym motywem działań. Wcześniej znanym tegoż przykładem były
wyprawy krzyżowe, organizowane pod wzniosłymi hasłami
obrony i krzewienia wiary (z jej dogmatem miłosierdzia),
a w praktyce będące synonimem intryg politycznych oraz
grabieży i gwałtu. Podobnie bywało z „nawracaniem pogan”
w ten osobliwy sposób, że zbawiano ich dusze pozbawianiem
ich życia i podbojem ich terytoriów.
Nie lepiej było z użytkiem ze wzniosłych idei w epoce
Konkwisty i kolonializmu (sławetna „misja cywilizacyjna
i ewangelizacyjna” grabieżców i wyzyskiwaczy, handlarzy
niewolnikami). Wzniosłe idee bywają bardzo funkcjonalne
w takich działaniach. Przecież ładniej, korzystniej dla nas
brzmi teza, że wkraczamy pomiędzy tych dzikusów z ratunkiem dla nich, by się wzajemnie nie pozabijali i nie pozjadali,
by nieść im kaganek kultury i oświaty, niż cyniczne stwierdzenie, że podbijamy ich, by eksploatować ich rudę czy ropę
i tanią siłę roboczą, a pozwalamy sobie na to dlatego, że są
słabsi. Z kolei pod rewolucyjnymi hasłami wyzwolenia dokonano niejednego zniewolenia i wyzysku.
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Właśnie. W największym stopniu interesowność poglądów przejawia się w życiu politycznym, w grze o wpływy
i władzę. Błyskotliwie podsumował to przed wiekami Tomasz Hobbes:
„Nie wątpię [...], że gdyby rzeczą sprzeczną
z uprawnieniem jakiegoś człowieka do władzy albo
z interesem ludzi, którzy posiadają władzę, było to, że trzy
kąty trójkąta są równe dwom kątom kwadratu, to teza ta
byłaby, jeśli nie podawana w wątpliwość, to przecież usunięta przez spalenie wszystkich ksiąg geometrii, o ile człowiek
zainteresowany mógłby tego dokonać” 2.
Ale interesowne bywają również poglądy „zwykłych
zjadaczy chleba”. Jeśli walczę o pracę na rynku pracy,
a konkurują tu między sobą ludzie różnych ras, narodowości
i wyznań, to chętnie przyznam sobie pierwszeństwo i stanę
się wyznawcą „sprawiedliwości Kalego” odwołując się do
uprzedzeń rasowych, etnicznych, religijnych, skarżąc się na
niesprawiedliwość w stosunku do mnie i zwalczając tych
innych, jako rzekomych jej sprawców, popierając dyskryminację. Jeśli sam też korzystam z przywilejów apartheidu
– i jest to dla mnie wygodne, lecz przy tym odczuwam co
najmniej zakłopotanie (o ile nie wyrzuty sumienia), to chętnie zaczynam wierzyć w doktrynę hierarchii ras.
Są takie sytuacje społeczne, które wręcz rodzą pokusę
rozstrzygania sporów ideowych na płaszczyźnie wymiernego
interesu. W groteskowej formie ukazał to w swoich apokryfach czeski pisarz Karel Čapek3; przytoczmy to w streszczeniu Jana Kurowickiego:
W (...) apokryfie czytamy o piekarzu, który żyje w czasach nauczycielskiej działalności Chrystusa. Piekarz ów nic
nie ma przeciwko uzdrawianiu chorych i wskrzeszaniu umarłych, nic również przeciwko rozmnażaniu ryb, aby nakarmić
głodnych, gdyż – jak powiada – ryby rodzą się same. Ma
jednak pretensje o rozmnażanie chleba, bo to uznaje za nieuczciwą konkurencję ze strony Jezusa. Do wypiekania chleba
musi on, jako piekarz, kupić mąkę, nająć i opłacić pomocników, dbać o stan techniczny piekarni, a tu – jedna modlitwa
i chleba jest w bród, za darmo. Mówi zatem: „Rozumie się,
złożyliśmy na niego skargę do Annasza i do namiestnika
o naruszenie ustawy rzemieślniczej i podburzanie, ale wiecie,
jak w tych urzędach wszystko się wlecze... Wy mnie znacie,
sąsiedzie, jestem spokojny człowiek i nie szukam zwady
z nikim; jednak, gdyby on przyszedł do Jerozolimy, stanę na
ulicy i będę wołał: »Ukrzyżujcie go! Ukrzyżujcie go!«”4.
Generalnie rzecz biorąc, trywialną interesowność niektórych ludzkich poglądów dobrze wyraża potoczna maksyma
„punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Ten skrót myślowy oznacza, że na to, jak postrzegamy i przedstawiamy
sytuacje społeczne, do jakich ocen, zamiarów i decyzji się
przychylamy, wpływa nasze własne położenie społeczne,
stan posiadania i zagrożenia dla niego, pozycja zajmowana
w hierarchii społecznej, miejsce w społecznym podziale
dóbr, charakter roli zawodowej lub innej roli społecznej.
A nasz dystans do własnego zainteresowania w określonym
obrazie zjawisk i w określonych rozwiązaniach społecznych
jest z natury ograniczony.
T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa
kościelnego i świeckiego, Warszawa 1954, s. 90-91.
3 K. Čapek, Księga apokryfów, Warszawa 1978.
4 J. Kurowicki, Figury wyobraźni XX wieku (Wykłady o literaturze
z perspektywy filozofii kultury), Toruń 2000, s. 101-102.

NR 1-2 (36-37) 2017

Interesowność „psychologiczna”
Jednak interesowność poglądów niekoniecznie polega po
prostu na tym, że przyjmujemy coś do wiadomości (uznając
jakieś fakty), że akceptujemy czyjeś oceny, normy społeczne
oraz zamiary innych ze względu na to, iż to przyniesie nam
jakąś korzyść - rozumianą utylitarnie, zwłaszcza materialnie.
Choć oczywiście kusi nas, by chętniej – lub wyłącznie –
wierzyć w słuszność tego, co zapewnia nam awans, zarobek,
władzę, popularność itd.
W wyznawanych lub tylko deklarowanych poglądach
bywamy interesowni również na zasadzie korzyści psychologicznej – a więc ze względu na doznawane satysfakcje i wygodę psychiczną, zwłaszcza emocjonalną, jaką zapewnia nam
wyznawanie określonych przeświadczeń. Te satysfakcje
i wygody to: dobre samopoczucie, wysoka samoocena, poczucie przynależności do atrakcyjnej grupy (np. sekty wybranych, elity, śmietanki towarzyskiej, wyznawców jedynie
słusznej wiary, pionierów postępu, strażników świętej tradycji itp.).
W każdym razie łatwiej nam uznać za swoje takie poglądy, które o nas samych mają dobrze świadczyć, które są dobrze widziane w naszym otoczeniu, nagradzane uznaniem
społecznym, które potwierdzają, że jesteśmy po właściwej
stronie i należymy do wspólnoty cieszącej się szacunkiem
czy podziwem, niż poglądy, które nam samym przypominałyby naszą pośledniość, które narażałyby na napiętnowanie
i wykluczenie. Nie jest więc przypadkiem, iż nawet świadomi
złoczyńcy szukają dla swoich działań wyższych racji, próbują
je uwznioślić.
Znane jest np. zjawisko niechęci do przyznawania się do
własnych błędów, podobnie – wikłania się kłamczucha
w spiralę kłamstwa. Prędzej zabrniemy w lawinę błędów
będących konsekwencją pierwszego, niż przyznamy się do
swojej omylności, niedoskonałości (bo ucierpi i miłość własna, duma, i autorytet). Prędzej zaplączemy się w paśmie
zmyśleń i wykrętów, niż sprostujemy lub odwołamy własne
kłamstwo – z podobnych powodów, a także z obawy przed
karą. Inna sprawa, że to jest krótkowzroczne rozumienie
własnego interesu, skoro konsekwencje podtrzymywania
i zwielokrotnienia błędu, kłamstwa lub np. ewidentnej naiwności przekonań jeszcze mocniej godzą w nasz interes.
W badaniach i refleksjach humanistów tę skłonność do
kierowania się w poglądach raczej komfortem psychicznym
niż ambicją przemyślenia, weryfikacji, niż kryterium ich
realizmu i zasadności wyjaśnia się wielorako.
I tak, Jan Szczepański w interpretacji zależności między
wiarą a interesem5 akcentuje ludzką potrzebę dobrej samooceny, a zarazem poczucia uporządkowania i pewności własnych wyobrażeń. Erich Fromm kładzie nacisk na czynnik
konformizmu – lęk przed izolacją i ostracyzmem jako motyw
wypierania ze świadomości faktów niewygodnych (z punktu
grupowych mitów czy tabu) oraz bezkrytycznej, lub nawet
wbrew własnej wiedzy, akceptacji fikcji, złudzeń6. Leon
Festinger, szukając związku między swoistą samoregulacją
osobowości ludzkiej (w dążeniu do równowagi psychicznej)
a presją grupową, mechanizmami konformizmu, wskazuje, iż

2

Jan Szczepański, Sprawy ludzkie. Warszawa 1980, ss. 144, 154,
156.
6 Erich Fromm, Zerwać okowy iluzji. Poznań 2000, ss. 169-170.
5
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o podatności lub niepodatności jednostek na przyswajanie
nowych informacji i opinii, na zmianę własnych przekonań
decyduje ich zgodność lub niezgodność z już ukształtowanym i zinternalizowanym systemem poglądów uważanym za
spójny, prawdziwy i cenny. Tego dotyczy jego sławna teoria
dysonansu poznawczego7.

Zakres i granice interesowności
poglądów
Interesowność poglądów jest tendencją, a nie „żelazną
(bezwzględną, bezwyjątkową)” prawidłowością. Pod wpływem omówionych wyżej czynników przejawiamy skłonność
do uznawania prawdziwości i ważności tych informacji, które
potwierdzają dotychczasową wiedzę, do przyjmowania tych
argumentów, które potwierdzają dotychczasowe przeświadczenia i zamiary. Zachowujemy się tak zwłaszcza wtedy, gdy
pachnie to jakąś wygodą (np. świętym spokojem, komfortem
stabilizacji, podtrzymaniem poczucia pewności i bezpieczeństwa), satysfakcją (gdyż czujemy się mądrzy, a nie zakłopotani tym, że czegoś wcześniej nie dostrzegaliśmy, nie rozumieliśmy), korzyścią (gdyż sama w sobie informacja lub
argumentacja nam do czegoś praktycznie się przydaje lub
gdy zapobiega ona dostrzeganym przez nas możliwym błędom, ryzyku albo też obcowanie z tym przekazem, czyni nas
uczestnikiem atrakcyjnej dla nas wspólnoty).
Uproszczeniem byłoby jednak sądzić, że zawsze i dosłownie każdy pogląd jest przez nas przyjmowany, przejmowany od innych lub rewidowany w sposób niezawodnie zdeterminowany przez czynnik wyrachowania, przez świadomą
kalkulację (czy mi się to opłaci). Bynajmniej. Bardzo często
przecież wyznajemy – i nawet bronimy ich zawzięcie – poglądy sprzeczne zarówno z naszą własną wiedzą czy inteligencją, jak i z naszymi interesami. Przykładem tego jest siła
tzw. pobożnych życzeń. Pragnienie wiary w coś i komuś lub
irracjonalna niechęć do kogoś lub czegoś może wyłączać
rozum, paraliżować myślenie, motywować do działania na
własną szkodę. Karpie mogą głosować za przyśpieszeniem
Wigilii, a barany i owce prosić o przewodnictwo i ochronę
wilka.
Jednak również skłonność do takich dysfunkcjonalnych
wyobrażeń i nastawień nie jest zupełnie bezinteresowna, lecz
spowodowana zainteresowaniem w dobrym samopoczuciu,
w dobrych stosunkach z ludźmi i wspólnotami, na których
nam zależy, w unikaniu trudności lub niewygód i niebezpieczeństw.
Niewielką jest przesadą, gdy powiada się, iż większość
z nas (a może nawet każdy z nas) przynajmniej w pewnych
sytuacjach przejawia skłonność do tzw. umysłowego lenistwa, czyli do unikania namysłu, przemyśleń, przewartościowań, problematycznych wyborów. Boimy się dylematów,
próbujemy nawet oszukać siebie w swych rozterkach, wahaniach, wątpliwościach oraz w unikach czy zdradach.
Nie jest także przesadą, gdy zakłada się, że w pewnych
sytuacjach nie tylko głoszenie, ale nawet tylko wyznawanie
pewnych poglądów wymaga odwagi, gdyż naraża nas na
konfrontację z innymi, na ich niezadowolenie, na skutki ich
dezaprobaty. Niektórzy nawet twierdzą – już rzeczywiście
przesadnie – że samo w sobie posiadanie poglądów jest odwagą i luksusem dostępnym jedynie wybrańcom. Prawdą jest
jednak, że mechanizmy grupowej konformizacji oraz ideolo7

L. Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa 2007.
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giczno-propagandowej indoktrynacji i uniformizacji wywierają silny nacisk na ludzi, z których jedynie nieliczni zachowują aspiracje do samodzielności myślenia i krytycyzmu,
pozostali natomiast ulegają stadnym tendencjom, modom lub
syndromowi grupowego myślenia.

Wnioski dla pedagogów, działaczy
i polityków
Pedagodzy muszą zachować poczucie rzeczywistości
w swoich próbach wpojenia uczniom i wychowankom określonych przekonań. Muszą mieć świadomość, iż opór wobec
przekazywanej wiedzy nie zawsze wynika tylko z niewiedzy,
że niepodatność na pewne wzorce kulturowe, ideowe, moralne i ustrojowe niekoniecznie jest skutkiem jedynie ich niezrozumienia (a więc niedostatecznego wytłumaczenia, zastosowania zbyt trudnych lub zbyt nudnych form przekazu). To
byłby dość naiwny sokrateizm.
Niewiedza i wręcz ignorancja może być dla kogoś wygodna, a wiedza – zmuszająca do przemyśleń i do zmiany
poglądu – kłopotliwa. Ignorancja jest czymś więcej niż niewiedzą, bo oznacza przywiązanie do własnej niewiedzy,
nieznajomości rzeczy, dyletantyzmu, ale i skłonność do tego,
by „wiedzieć lepiej” wbrew własnej niewiedzy i cudzej znajomości rzeczy, by wypowiadać się apodyktycznie w sprawach, o których nie mamy pojęcia i których nie rozumiemy.
A taką postawę uczeń i wychowanek może już mieć
wpojoną w kręgu rodzinnym i w szerszej wspólnocie, do
jakiej należy. Wpojone mu negatywne uprzedzenia nie tylko
do pewnych poglądów, tez czy samych terminów, pojęć, ale
nawet do określonej problematyki (będącej przedmiotem tabu
albo ucieleśnieniem domniemanego grzechu czy herezji)
zapobiegną odruchom ciekawości, udaremnią rozbudzenie
w nim dociekliwości i samodzielnego namysłu. Tak dzieje
się z pewnością w przypadku młodych ludzi pozostających
pod wpływem religijnego fundamentalizmu i fanatyzmu,
sekciarskiego getta etnicznego czy też pod wpływem ideologicznej lub politycznej ortodoksji rodziców i krewnych.
To samo dotyczy kogokolwiek w społecznych procesach
socjalizacji, komunikacji, indoktrynacji – dziennikarzy, duchownych, działaczy społecznych, polityków.
Trzeba przyjąć do wiadomości, że łatwiej jest przekonać
kogoś do uznania faktów lub uznania słuszności jakiejś argumentacji wtedy, gdy te fakty lub argumenty, nakazy, zakazy nie są dla niego niewygodne, a nawet niekorzystne, natomiast sytuacja przeciwna sprawi, iż odbiorca będzie skłonny
albo do uporu (ślepy na fakty, głuchy na argumenty czy
apele).
Ambiwalentna jest natomiast zależność między podatnością na przekaz wiedzy i/lub perswazję w przypadku
wz g l ęd nej bezinteresowności – tzn. wtedy, gdy odbiorca
informacji lub argumentacji sądzi, iż ta informacja, ta sprawa
lub formułowane oczekiwanie, wymaganie go nie dotyczy,
nie ma związku z jego własną sytuacją życiową, a jego reakcja (przyjęcie do wiadomości uzyskanej wiedzy, wykazanie
zrozumienia i akceptacji dla skierowanych doń argumentów)
nie wpłynie na jego dalszy los ani na jego wygodę, na doraźną korzyść lub stratę.
Nastawienie takiego odbiorcy pozostaje jednak tylko
wz g l ęd nie bezinteresowne, gdyż – o czym przypomina
wspomniana wcześniej teoria dysonansu poznawczego – tak
czy inaczej zainteresowany jest on (w imię własnego komfor-
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tu poznawczego i w ogóle psychicznego, w pragnieniu zachowania równowagi i spokoju) tym, aby nowa wiedza lub
nowe argumenty na rzecz uznania jakichś racji nie zakłócały
harmonii i pewności dotychczasowych wyobrażeń i nastawień. W każdym razie odczucie dysonansu poznawczego
uruchamia w odbiorcy przekazu – czasem nawet tylko podświadomie lub odruchowo (zanim się zastanowi) – efekt
inercji, czyli nienadążania za tym, co nowe i odmienne od
dotychczasowego kanonu, nie przyswajania (słyszę, ale nie
słucham, nie zapamiętuję, wypuszczam drugim uchem),
uporczywego powrotu do przekonań już utrwalonych. O tej
sile inercji przekonuje się raz po raz każdy, kto usiłuje kogoś
innego nawrócić na swoją wiarę lub wyperswadować mu
jego wiarę.
Odbiorca indyferentny (ani zwolennik, ani przeciwnik
wyrażanego poglądu; ani ciekawski, ani niechętny nowym
dla niego informacjom) jest trudno przewidywalny. W jego
przypadku o gotowości do wyrobienia sobie poglądu (gdy nie
miał żadnego własnego i nie zastanawiał się nad tym) lub do
zmiany poglądu decyduje znacznie więcej czynników niż
tylko adekwatność i zrozumiałość informacji, logiczność
i sugestywność argumentacji czy nawet atrakcyjność formy
przekazu (dydaktycznego, medialnego, artystycznego). Ale
również jego wyobrażenie o interesie własnym (refleksyjne,
intuicyjne lub emocjonalne) może nie być konsekwentne.
Z tego powodu zarówno politycy, urzędnicy jak i menadżerowie handlu, promocji, reklamy powinni być ostrożni
w korzystaniu z usług, porad i cudownie prostych recept
rozmaitych marketingowych szarlatanów. Ci bowiem są
podobni do takich zielarzy, którzy na wszelkie dolegliwości
zalecają te same ziółka.
Mirosław Karwat – prof. dr hab., politolog. Kierownik Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk
Politycznych PAN.

===========================================

Podstawa programowa przedmiotu historia
II etap edukacyjny: klasy IV–VIII
Historia jest skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią
na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich
uczestniczyli. A czynimy to, by zrozumieć dzień dzisiejszy, by
współtworzyć wspólnotę wartości. Tych wartości, które
przez wieki wyrażała najpełniej, nieustannie obecna w naszej
historii, idea wolności.
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Szkoła, nawet najlepsza, nie nauczy wszystkiego. Dostarczy
jednak narzędzi, by wiedzę samodzielnie poszerzać, zachowując przy tym niezbędny krytycyzm i dbając o rzetelność
przekazu. Duma z dokonań przodków nie powinna zatem
przeradzać się w bezmyślną apologię, a krytycyzm nie musi
wieść do negowania sensu zbiorowego narodowego wysiłku,
który przecież na trwałe zakorzenił nas, Polaków, w sercu
Europy. Podczas przedmiotu historia w naturalny sposób
kształtowane są takie wartości jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć
historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm,
tolerancja, tożsamość, kultura.
Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego,
zwłaszcza poprzez dokonania wybitnych postaci historycznych; zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi
i religijnymi; wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie
szacunku wobec nich to rola historii.
Rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek
i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz
jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego jest kształtowane podczas realizacji przedmiotu historia. Równie ważne
jest kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości
obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za
własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.
Istotne jest budzenie przekonania, że nie można budować
przyszłości bez pamięci historycznej, bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabiania poczucia
troski o pamiątki i zabytki historyczne.
Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej
rodziny oraz historią lokalną i regionalną są podstawą budowania szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów.
Kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: prawda,
dobro, sprawiedliwość, piękno, rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz rozwijanie wyobraźni historycznej są
także kształtowane podczas realizacji przedmiotu historia.
Historia kształtuje także zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania
wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

Szczegóły nowej podstawy programowej:
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawaprogramowa/HISTORIA

Dzieje ojczyste – wypełnione bohaterstwem i codziennym
trudem przodków, pełne są heroizmu i chwały, ale również
tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości – ten bagaż
minionych czasów wszyscy powinniśmy poznać.

29

Bartosz Chyc

CZYM JEST
POLITYKA HISTORYCZNA?
Nauczanie historii nie jest prostym przekazem wiedzy historycznej, ani też prostą nauką myślenia o przeszłości narodu
i jego tradycjach. I sam program nauczania, i atmosfera społeczna kształcenia zdeterminowane są przez wpływ polityki.
Definicje polityki historycznej w literaturze przedmiotu są
oczywiście zróżnicowane, a każda z nich akcentuje innego
rodzaju cechy1. Można tu jednak znaleźć wspólny mianownik. Przez politykę historyczną dość zgodnie – niezależnie od
takich czy innych poglądów politycznych – rozumie się politycznie zaprogramowany, gdyż podporządkowany celom
ideologicznym i pragmatycznym określonych sił politycznych, sposób kształtowania zbiorowej świadomości, wiedzy,
pamięci historycznej.

Historia jako narzędzie polityki
Podstawowym celem polityki historycznej sił rządzących
jest legitymizacja ich władzy, jak również akceptowanego lub
dopiero ustanawianego przez nich ustroju państwa. Polityka
historyczna sił opozycyjnych służy delegitymizacji władzy
rządzących (przez odwołanie się do innych określonych tradycji i analogii historycznych), a w przypadku ugrupowań
rewolucyjnych lub kontrrewolucyjnych zmierza do delegitymizacji dotychczasowego porządku.
Istota polityki historycznej najbardziej czytelnie przejawia
się zwłaszcza w obszarach polityki medialnej, kultury oraz
edukacji, między innymi w zabiegach podmiotów władzy
o podporządkowanie sobie tych sfer lub co najmniej dominację ich idei w oddziaływaniach edukacyjnych, indoktrynacyjnych, propagandowych.
Uwikłanie historii w walkę polityczną i stosunki władzy
sprawia, że badanie i nauczanie historii staje się polem konfrontacji kilku polityk historycznych, czego skutkiem jest
m.in. proces fragmentaryzacji pamięci historycznej. Proces
ten polega na tendencyjnej selekcji świadectw historii, interpretacji przeszłości, na współwystępowaniu sprzecznych
wyobrażeń i schematów interpretacyjnych. Mechanizm polityki historycznej polega na wyselekcjonowaniu materiału
historycznego oraz na ocenie faktów z przeszłości w zależności od preferencji danej grupy politycznej. Pamięć zbiorowa
kształtowana jest najsilniej przez pryzmat tych wydarzeń,
zachowań i wartości, jakie odpowiadają filozofii politycznej
charakterystycznej dla danego ugrupowania sprawującego
władzę.
Określona interpretacja przeszłości pozwala przedstawić
siły polityczne rządzące jako spadkobierców chlubnych tradycji, depozytariuszy i strażników dziedzictwa narodowego –

1

Zob. R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa
2006pamięć niemiecka. Od XIX do XXI wieku, red. K. Mikulski,
Z. Noga, Toruń 2006, s. 60-69.
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lub przeciwnie, jako uzurpatorów lub sprawców sprzeniewierzenia się słusznej tradycji. W zasadzie każda władza, bez
względu na reprezentowaną formację polityczno-ustrojową,
„sięga po historię” oraz do różnych metod oraz technik, aby
zapewnić sobie legitymizację, czyli maximum społecznej
akceptacji dla realizowanych reform i przedsięwzięć. Praktycznym celem polityki historycznej jest między innymi takie
ukształtowanie świadomości społecznej, aby zapewniało to
posłuch, poparcie, aby wspomagało procesy zmiany społecznej, transformacji ustrojowej itp.
Wymownym tego przykładem może być toczący się
w Polsce, począwszy od momentu odzyskania przez nią pełnej niepodległości, także i w chwili obecnej, ustawiczny spór
o pamięć historyczną, zwłaszcza w odniesieniu do czasów
PRL2.
Z polityką historyczną wiąże się cały szereg zagadnień dotyczących państwa, jak jego organów oraz instytucji, których
istota działalności wkracza w problematykę przeszłości.
Obiektem i narzędziem polityki historycznej stają się więc
muzea, pomniki i upamiętnienia, instytuty pamięci narodowej, procedury dekomunizacji, lustracji i innych form rozliczenia z przeszłością, media. Politycznemu naciskowi ulega
język narracji historycznej w dziełach naukowych i podręcznikach. Symboliczną oprawę dla polityki historycznej tworzą
mity, ceremoniały i rytuały (upamiętnienia, kultu, ale też
pokuty i zadośćuczynienia), rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
Toteż dyskurs wiedzy, za jaki zwykle uważana jest historia
(nauka historyczna, wiedza o historii) znajduje się w sprzężeniu z dyskursem władzy i walki charakterystycznym dla
polityki.

Obiektywizacja a subiektywizacja
wiedzy historycznej
Jak wiadomo, historia „odtwarzana” jest dwojako. Z jednej
strony, bywa traktowana jako dzieje (a więc to, co się wydarzyło; realny ciąg działań, wydarzeń i procesów, który trzeba
ustalić dostrzegając różnicę między faktem a źródłem).
Z drugiej strony, rozumiana jest jako relacja o dziejach.
Dzieje jawią się w pewnym sensie jako miniona (choć pozostawiająca ślady w teraźniejszości) rzeczywistość społeczna,
natomiast relacja o nich pojmowana jest najczęściej jako
opowieść historyczna, a ta jest wytworem określonych praktyk społecznych (w tym ideologicznych) w zależności od
układu odniesienia relacji pomiędzy nimi3.
Tej dwoistości odpowiada kilka paradygmatów polityki
historycznej, a mianowicie:

Pamięć jako przedmiot władzy, pod red. Piotra Kosiewskiego,
wyd. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008.
3 Zob. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 34.
2
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paradygmat obiektywistyczny, w ramach którego dominuje pogląd, że dzieje jawią się jako istniejąca niezależnie
od opowieści historycznej i generującej ją praktyki społecznej. Rzeczywistość, w bardziej lub mniej prawdziwy, obiektywny i realistyczny sposób je odzwierciedla. Uzyskana
w ten sposób wiedza o społeczeństwach żyjących w przeszłości jest neutralna i cieszy się przywilejem bycia w relacji
korespondencji z dziejami, co oznacza, że o jej kształcie
i prawdziwości decyduje przeszłość „taka, jaką była”;
paradygmat konstruktywistyczny4 - gdzie kształt dziejów wyznaczany jest przez praktyki społeczne i wytwarzane
przez nie opowieści historyczne, skupione na nadawaniu
dziejom określonego sensu i oceny. Oznacza to, że są one
strategiami konstruowania historycznych światów możliwych
w wymiarze poznawczym, estetycznym i etycznym. Wiedza
o przeszłości jest tu zatem także efektem różnorodnych zabiegów politycznych mających na celu ukształtowanie pamięci historycznej oraz na tym podłożu świadomości społecznej. Jest ona wytworem relacji międzyludzkich oraz interakcji społecznych oraz posiada charakter ideologiczny,
etyczny oraz estetyczny5.
W zależności od preferowanej opcji w polityce historycznej istotną rolę odgrywają także trzy inne paradygmaty,
a mianowicie: humanistyczno-interpretatywny, funkcjonalistyczny oraz normatywny.
W pierwszym przypadku nacisk jest położony na to, jak
sami uczestnicy wydarzeń i procesów dziejowych je postrzegają, przeżywają. Paradygmat funkcjonalistyczny ma na
względzie, mówiąc w uproszczeniu, „zamówienie polityczne” ze strony struktur władzy, zainteresowanie rządzących
(lub odpowiednio – ich przeciwników) w określonym obrazie
historii. Natomiast paradygmat normatywny zakłada konieczność odniesienia polityki wobec przeszłości do praw
rządzących rzeczywistością społeczną i związanych z tym
interakcji, oczekiwań, wymagań społecznych i instytucjonalnych, np. do potrzeby rozliczenia z przeszłością, kary i nagrody, zadośćuczynienia itp.
Wymienione paradygmaty stanowią fundamentalne układy
odniesienia. Określają one schemat pojęciowy umożliwiający
opisywanie oraz interpretację wydarzeń przeszłych lub aktualnych.

Instrumentalna mitologizacja historii
Zatem polityka historyczna to „ingerencja” w przestrzeń
historii uwarunkowanej kulturowo, stanowiącej zespół różnych form oswajania świata w postaci określonych sposobów
nadawania przez społeczność w danym miejscu i czasie określonego statusu, kształtu i sensu przeszłości, wciąż temu
społeczeństwu towarzyszącej w teraźniejszości. A przeszłość
wciąż przecież towarzyszy ludziom współczesnym w postaci
różnie rozumianych opowieści historycznych, mających
charakter naukowych, publicystycznych, politycznych, artystycznych, pisanych, oralnych, multimedialnych, audiowizu-
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alnych, teatralnych itp., wypowiedzi o przeszłości, konstytuujących pamięć historyczną.
Rekonstrukcja historii w ramach polityki historycznej polega m.in. na zastąpieniu starych mitów i magicznych tabu,
nowymi. W ten sposób regulują i dominują one nad wszelkimi aspektami życia społecznego, nie pozwalając na dowolność myślenia. Wyznaczają one „jedynie słuszną” drogę
postępowania kontrolowanego przez instytucje państwowe.
W każdym z powyższych wariantów polityka historyczna
realizowana jest w oparciu o prawdziwą bądź mniej lub bardziej sfalsyfikowaną i zmityzowaną historię6. Wpojone
i utrwalone, a komplementarne względem siebie mity stają
się trwałym elementem pamięci zbiorowej, zarazem stanowią
efekt mitologizacji przeszłości. Oznacza to, że wiedzę o dziejach przeszłości traktuje się instrumentalnie, a polityka historyczna może polegać na odpowiedniej manipulacji jako środek do utrzymania władzy lub jej zdobycia za pomocą dobranych w sposób wybiórczy informacji o przeszłości, w tym
zmityzowanych przekazów, zgodnie z założonymi wcześniej
celami politycznymi7.
Choć samo określenie jest stosunkowo „świeże”, to polityka historyczna nie jest wynalazkiem czasów najnowszych.
Od dawna już cele ideologiczno-polityczne osiągane były
m.in. przez tzw. kult upamiętniania, który sprawiał, że pamięć stawała się jednym z najważniejszych składników zbiorowej tożsamości. Z tym wiąże się, niestety, manipulacji
legitymizacyjnej. Osiągnęła ona, jak wiadomo, swe apogeum
np. w faszystowskich Włoszech i nazistowskich Niemczech.
Podobnie, obecnie, można mówić o rekonstrukcji tożsamości
rosyjskiej u podłoża, której leży idea mocarstwowości. Przykłady upamiętnień, co prawda nieco innego typu, mamy
także w najnowszej historii Polski. Dotyczą one, np. okrągłego stołu, mitu założycielskiego Solidarności, osób: J. Piłsudskiego, J. Pawła II, Lecha Kaczyńskiego, „żołnierzy wyklętych” itp. Upamiętnienia stanowią oczywiście element uhistorycznionej przestrzeni, której funkcjonowanie polega na
„odwróceniu” sposobu istnienia podłoża historycznego8,
dzięki czemu dawność jego elementów wpływa na czas teraźniejszy i dokonujące się w nim procesy.
Złożoność sytuacji nauczyciela historii polega na tym, iż
musi on z mniejszym lub większym powodzeniem „godzić”
własną wiedzę i własne poglądy ze stanem wiedzy naukowej,
ale i z nastawieniami społecznymi, i z politycznym (nawet
polityczno-administracyjnym) naciskiem. Inaczej naucza się
historii zgodnie z obowiązującą wykładnią, a inaczej wtedy,
gdy uczniom przedstawiane są problemy i dylematy interpretacyjne, schematy historii alternatywnej.
Bartosz Chyc – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sepkowski, Człowiek w przestrzeni mitycznej, [w:] Mity
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L. Krzywicki, Idea a życie, [w:] Studia Socjologiczne, Warszawa
1951, s. 41-149

6A.
4

5

Andrzej Zybertowicz, Konstruktywizm jako orientacja
metodologiczna w badaniach społecznych, [w:] „Kultura
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E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006; S. Fish,
Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002; F. Ankersmit,
Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii
historiografii, Kraków 2004.

7

8

31

W 500 ROCZNICĘ WYSTĄPIENIA MARCINA LUTRA
Tadeusz Mędzelowski

LUTER I LUTERANIE
Upłynęło pięćset lat od czasu, kiedy tezy Marcina Lutra
wstrząsnęły ówczesną Europą i światem i wydawać by się
mogło, że wszystko na ten temat już zostało napisane i powiedziane. Że niczego już nie można dodać ani ująć. Okazuje się, że każda epoka stara się wydarzenia te interpretować
na swój sposób, adoptować je do swoich potrzeb i oczekiwań. Ponadto nadal rodzą się pytania czy materiał faktograficzny i źródłowy, z którego czerpie nauka został należycie
zbadany i zinterpretowany. W Polsce nakłada się na to jeszcze, jak słusznie zauważa Andrzej Tokarczyk, „odziedziczony sposób widzenia sprawy Lutra i luteranizmu, skłaniający
raczej do milczenia i niechęci niż do dociekliwego obiektywizmu”1.
Idee Lutra miały od samego początku swoich zwolenników i przeciwników.
Z wielkim uznaniem pisał i wypowiadał się o Lutrze
i Reformacji Ignacy Chrzanowski, autor Historii Literatury
Polski Niepodległej wydanej w 1908 roku czy Humanizmu
i reformacji (1927). Zdaniem tego wybitnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Reformacja rozbudziła życie
umysłowe w większym stopniu niż jakikolwiek ruch polityczny”. Przeciwstawnym było kąśliwe powiedzonko od
Lutera do Hitlera. Tak jest nadal. Ocena życia i dzieła Marcina Lutra od samego początku była kontrowersyjna. Stwierdzić należy jedno, że Luter swoim wystąpieniem bez wątpienia zapoczątkował proces dochodzenia do prawdy i wskazał
drogę do przeżywania wiary, wiary doświadczonej i poświadczonej osobiście, a nie tylko deklarowanej.
Pragnienie reformy w Kościele za czasów Lutra było
powszechne i jego wittenberskie wystąpienie 31 października
1517 roku ze swoimi 95. tezami przeciwko katolickiej nauce
o odpustach trafiło na podatny grunt.
W swoich tezach zakwestionował Luter między innymi
papieskie prawo odpuszczania przyszłych kar czyśćcowych.
W tezach od 8. do 29. zakwestionował też prawo papieży do
odpuszczania kar „duszom przebywającym już w czyśćcu”.
W tezach od 30. do 40. zajął się problematyką żalu za popełnione grzechy jako warunku niezbędnego dla uzyskania
usprawiedliwienia przez grzesznika. Tezy od 41. do 52. poświęcił znaczeniu dobrych uczynków. Jego zdaniem dobre
uczynki stanowią nieuchronną i naturalną konsekwencję
prawdziwej wiary, stając się jej uwieńczeniem. Tezy od 53.
do 55. krytykują postępowanie arcybiskupa , który udzielił
swojego zezwolenia na sprzedaż listów odpustowych nie
dbając o właściwą procedurę. W tezach od 81. do 91. Luter
zadał pytanie papieżowi: dlaczego nie opróżni całkiem
czyśćca, skoro wybawia nieprzeliczone dusze dla zdobycia
plugawych pieniędzy na budowę Bazyliki? W tezie 92. Luter

1

Por. A. Tokarczyk, Marcin Luter, Warszawa 1955, s. 5-6.
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powołał się na starotestamentowe słowa proroka Jeremiasza
krytykującego królów, władców i kapłanów. Mówił: „Precz
z wszystkimi tymi prorokami, którzy mówią ludowi Chrystusowemu: Pokój!, Pokój! A pokoju nie ma”. Ostatnia 95 teza
zapowiadała skuteczność tej drogi życiowej chrześcijanina,
którą wyznacza cierpienie w obronie słusznej sprawy2.
Rodzi się pytanie, czy zamiarem Lutra był rozłam w Kościele? Wydaje się, że bardziej ukazanie istoty pokuty. Podkreślał on, że szczera pokuta jest wystarczająca, by grzechy
zostały odpuszczone. W 36. tezie napisał: „każdy chrześcijanin prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu
odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy”. Teza 27.
mówi: „Ludzkie brednie opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy
grosz w skrzynce zabrzęczy dusza z czyśćca uleci”. Chciał
tym samym wyraźnie podkreślić, że następstw grzechu nie
usunie żaden odpust tylko Ewangelia. Z powyższego wynika,
że tezy nie były bezpośrednio wymierzone w autorytet papieża, ale w funkcjonariuszy kościoła, którzy dokonywali owych
nadużyć. Nie miał też Luter początkowo zamiaru zakładania
nowego kościoła, lecz chciał doprowadzić do reform. Sprawa
toczyła się trzy lata. Kiedy zostały spalone jego tezy, a on
spotkał się z odrzuceniem i ostatecznie z ekskomuniką, spalił
10 grudnia 1520 roku papieską Bullę i wyrzekł się wszelkich
związków z Rzymem.
Ważną datą związaną z powstaniem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego nawiązującego do nauk Lutra był rok
1530, kiedy to Marcin Luter, Filip Melanchton i inni teolodzy
przedstawili na sejmie w Augsburgu swoje wyznanie wiary.
Należy jednocześnie podkreślić, że ewangelicy uzyskali
równouprawnienie z katolikami dopiero po zawarciu pokoju
religijnego w Augsburgu w 1555 roku. Przyjęto wtedy zasadę
czyja władza tego religia.
Marcin Luter od początku położył nacisk na dzieło odnowy i reformy Kościoła przez powrót do wiary apostolskiej,
czyli nauk Pisma Świętego. Stąd pierwszą zasadą luteranizmu
było i jest sola scriptura (tylko Pismo). Dla ewangelików
jedynym źródłem objawienia jest Biblia. Marcin Luter
wspólnie z Filipem Melanchtonem dołożyli wszelkich starań
i jest to ich zasługą, że Biblia została przetłumaczona w 1534
roku na język niemiecki. Od tego czasu upowszechnił się
pogląd, że wierni mogą i powinni czytać Biblię. W języku
polskim, dzięki reformacji, Biblię Brzeską (radziwiłłowską)3
można było czytać już w 1563 roku, a przekład Pisma Świętego w opracowaniu księdza Jakuba Wujka dopiero w 1599
roku. Luteranizm głosi więc, że jedynym źródłem wiary
i etyki chrześcijańskiej jest Biblia i dodaje, że wiary i życia
2

Por. Ibidem, s. 37.
Biblia radziwiłłowska została sfinansowana przez Michała
Radziwiłła Czarnego. Stąd jej nazwa. W 1572 roku ukazała się
Biblia ariańska. Wydali ją Bracia polscy, tzw. Biblia nieświeska,
a w 1632 roku Biblia gdańska, którą wydali protestanci reformowani
i bracia czescy.
3
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chrześcijańskiego nie może kształtować omylna ludzka tradycja. To co jest niezgodne ze Słowem Bożym, musi zostać
odrzucone.
Kolejnymi ważnymi zasadami luteranizmu jest sola gratia (tylko łaska) i sola fide (tylko wiara). Hasła te podkreślają, że człowiek zostaje usprawiedliwiony i zbawiony jedynie
z łaski dzięki zasługom Jezusa Chrystusa. Tym samym łaska
Boża wyprzedza wszelkie ludzkie działanie i religijne dobre
uczynki. Religijne instytucje czy obrzędy nie są w stanie
kogokolwiek zbawić. Luteranizm podkreśla, że zbawienie
jest dane tylko w Chrystusie, a wiara nie jest zasługą człowieka, bowiem wyrasta ze Słowa Bożego. Wtedy gdy człowiek odpowiada aktem wiary na Słowo Boże, zostaje usprawiedliwiony i zbawiony. Jest także zdolny do czynienia
prawdziwego dobra. Dobre uczynki wyrastają z wiary
i świadczą o jej autentyczności, ale nie przesądzają o zbawieniu4.
Luteranizm odrzuca sakramenty, jako środki do zbawienia. Uznaje dwa z siedmiu, te o których wyraźnie mówi Biblia: chrzest i Wieczerzę Pańską (eucharystię). Dla ewangelików stanowią one wyłącznie znaki łaski Bożej. Poprzez nie
zbawczo działa Jezus Chrystus, a nie kapłan. Wieczerza Pańska odbywa się zgodnie z Biblią pod dwoma postaciami
i w rozumieniu luteran nie jest ponowieniem ofiary Jezusa
Chrystusa, ani też nie jest pojmowana jako przeistoczenie.
Luteranie pojmują ją jako współistnienie chleba i wina
z fizycznym ciałem Chrystusa.
Luteranizm głosi też zasadę solus Christus (tylko Chrystus). Oznacza ona, że jest Chrystus jedynym zbawicielem,
Panem i pośrednikiem między Bogiem, a człowiekiem. Tym
samym wyklucza luteranizm pośrednictwo Marii i innych
świętych w drodze do zbawienia. Można jedynie Marię
i świętych stawiać za wzór pobożności. Dlatego też modlić
należy się wyłącznie do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa.
Modlitwa do Marii lub świętych ujmuje należnej czci Bogu
i Jezusowi Chrystusowi. Zasada ta eliminuje też kult obrazów
posągów, relikwii jako sprzeczny z drugim przykazaniem
dekalogu.
Ponadto zasada „tylko Chrystus” wyklucza rolę papieża
jako zwierzchnika Kościoła oraz funkcję kapłaństwa sakramentalnego. Według Biblii jedyną głową Kościoła jest Jezus
Chrystus. Rola duchownych u luteran sprowadza się do
przewodniczenia i organizowania nabożeństwa, a nie do
pośredniczenia między Bogiem, a człowiekiem, jak to ma
miejsce w katolicyzmie. Luteranizm głosi powszechne kapłaństwo, odrzucając hierarchię kościelną jako sprzeczną
z zapisami biblijnymi. Jeśli Pismo Święte ma być normą
wiary chrześcijańskiej i jeśli prawdziwa jest teza Lutra
o powszechnym kapłaństwie, to każdy chrześcijanin musi
mieć możliwość czytania Biblii argumentował Melanchton,
tłumacząc Biblię na język niemiecki5.
Nie ma też miejsca w luteranizmie dla spowiedzi ustnej.
Praktykują luteranie ogólną spowiedź i absolucję. Nie uznają
zakonów, ślubów zakonnych oraz celibatu duchownych.

Por. B. Parma, Luteranie, „Fakty i Mity”, nr 3/ 411, 18-24 stycznia
2008, s. 20.
5 Por. S. Markiewicz, Protestantyzm, Warszawa 1982, s. 60-61, por.
Kronika Chrześcijaństwa, pod red. M. Łatyczowej, Warszawa 1998,
s. 237.
4
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Kościół Ewangelicko-Augsburski odrzuca też błogosławieństwa, pielgrzymki, procesje, modlitwy za zmarłych, jak
też nie uznaje czyśćca. Głoszą ewangelicy, że Kościół musi
być zawsze gotowy poddać się wyzwalającemu działaniu
Słowa Bożego. Musi być wolny od wszelkich ludzkich naleciałości.
Konsekwencją reformacji jest także uproszczony charakter nabożeństwa ewangelickiego oraz wprowadzenie doń
języka narodowego zamiast łaciny. Warto przypomnieć, że
zmiany te zapoczątkował już Marcin Luter. W Kościele
rzymskokatolickim dopiero Sobór watykański II (1962-1965)
spowodował takie zmiany, a w Polsce nabożeństwa w języku
polskim zaczęto odprawiać po uchwale Episkopatu z 4 września 1970 roku.
Reformacja wpłynęła na najważniejsze dziedziny życia
społecznego i religijno-politycznego. Historycy są zgodni, że
reformacja odegrała przełomową rolę zarówno w kulturze
umysłowej Europy jak również całego świata. Dokonała
bowiem przewartościowań w dziedzinie życia religijnego,
umysłowego, ekonomicznego, socjalnego i politycznego.
Wystąpienia reformatorów wpłynęły na dalszy kształt
życia religijnego Europy, doprowadzając do podziału Europy
na protestancką i katolicką. Życie religijne uległo zmianie.
We wspólnotach protestanckich uległo ono pogłębieniu dzięki samodzielnemu i indywidualnemu poznawaniu Biblii.
Dzięki pielęgnowaniu osobistej pobożności protestanci odznaczali się rzetelnością, pracowitością, uczciwością i odpowiedzialnością.
Reformacja wpłynęła również na kulturę umysłową Europy. Przyczyniła się do uwolnienia wielu uczelni od kontroli
Kościoła rzymskokatolickiego. Powstały uniwersytety wolne
od kościelnej scholastyki. Prace Coleta w Anglii, Lutra
i Melanchtona w Niemczech przyczyniły się do upowszechnienia oświaty i wprowadzenia języków narodowych do
szkół i kościołów. Tłumaczenia Biblii, śpiewników i innej
literatury na języki narodowe wpłynęło na postęp edukacji.
Reformacja wywarła także wpływ na rozwój edukacji
w Polsce. Powstały protestanckie gimnazja w Pińczowie,
Lesznie czy Akademia Rakowska.
Rozwój społeczno-gospodarczy państw protestanckich
był możliwy w dużej mierze dzięki reformacji. W tym przypadku wpływ wywarła „etyka kupiecka” powodowana wartościami reformacji, którą charakteryzował silnie rozwinięty
duch obywatelski, pracowitość i przedsiębiorczość.
Reformacja zmieniła podejście do życia rodzinnego. Reformatorzy wykazali, na podstawie Biblii, że służba Bogu nie
wymaga ascetyzmu klasztornego, porzucenia domu, rodziny
i życia w celibacie6.
Ważną rolę odegrała reformacja w procesie krzewienia
tolerancji, wolności sumienia i wyznania oraz rozdziału Kościoła od państwa. Mimo tego, że początkowo Luter nie był
tolerancyjny chociażby w stosunku do Żydów, czy anabaptystów, ogólnie innowierców, to jednak reformacja stworzyła
podatny grunt dla rozwoju tolerancji. Szczególną rolę w tym
zakresie odegrali anabaptyści, Bracia Polscy, baptyści, kwakrzy, którzy kładli nacisk na tolerancję, a także wolność
sumienia i wyznania dla wszystkich wyznań.

Por. B. Parma, Protestancka reformacja 2, „Fakty i Mity”, nr 44/
713, 31 października – 7 listopada 2013, s. 21.
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Georg Jellinek tak widział tą ideę: „Idea gwarantowanych prawem, niezbywalnych, wrodzonych i świętych praw
jednostki nie ma rodowodu politycznego, a religijny. To co
czasami uznaje się za dzieło rewolucji francuskiej, było
w rzeczywistości owocem reformacji i związanych z nią
konfliktów. Jej pierwszym apostołem nie był Lafayette,
a Roger Williams, który powołany silnym i głębokim entuzjazmem – udał się na pustkowie, aby powołać tam do życia
rząd religijnej wolności i jego imię Amerykanie do dziś wymawiają z wyrazem najgłębszego szacunku”7.
Krytyczną opinię na temat merytorycznej wartości religijnej doktryny luterańskiej znajdujemy u Howarda Beckera
i Harry’ego Elmera Barnesa: „pod względem intelektualnym
Reformacja była zdecydowanie zwrócona w przeszłość.
W teologii nawiązywała do wieku apostolskiego. Luter potępiał uniwersytety, rozum uważał za największą pokusę diabelską, lubował się w diabłach i cudach oraz był pierwszym
pisarzem, który w Europie potępił Kopernika […]. Co więcej, protestancki nacisk na nieomylność Biblii był dla naukowego postępu bardziej niebezpieczny i hamujący od katolickiego dogmatu o nieomylności Kościoła, który co pewien
czas może zmienić swoje zasady” 8.
Reformacja przyczyniła się do ograniczenia władzy papieży. Tym samym rządy poszczególnych państw protestanckich stały się wolne od interdyktów Kościoła rzymskokatolickiego, co znalazło przełożenie na sekularyzację życia społeczno-politycznego. Władza tym samym przejmowała kontrolę nad tymi dziedzinami życia, nad którymi dotychczas
kontrolę miał Kościół rzymskokatolicki. Konsekwencją sekularyzacji była stopniowa demokratyzacja życia społecznego.
Luter wielokrotnie zajmował się w swoich pismach i kazaniach ludnością żydowską. Żydzi byli w owych czasach
jedyną niechrześcijańską mniejszością żyjącą na zachodzie
Europy. Jak większość ówczesnych teologów miał zamiar
nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. W 1523 roku Luter był
otwarty w stosunku do ludność żydowskiej, czemu dał wyraz
w piśmie O tym, że Jezus Chrystus z urodzenia był Żydem.
Wierząc swoim ideom miał nadzieję na ich nawrócenie.
Dwadzieścia lat później stwierdził, że nie ma Żyda, który
zostałby chrześcijaninem, co więcej słyszał, że kilku chrześcijan przeszło na judaizm9. Ostatecznie domagał się wypędzenia Żydów, gdyż doszedł do wniosku, że nie jest możliwa
koegzystencja Żydów i chrześcijan. Dał temu wyraz w piśmie wrogim judaizmowi O Żydach i ich kłamstwach z 1543
roku. Należy podkreślić, że wrogość Lutra wobec Żydów
miała charakter religijno-teologiczny i nie miała nic wspólnego z późniejszym rasistowskim antysemityzmem. Jego
wypowiedzi dostarczyły później nazistom okazji do powoływania się na niego jako patrona prześladowań ludności żydowskiej. Była to jednak propaganda.
Reformacja otworzyła świat na idee, które przedtem były
dostępne niewielu. Umożliwiła osobisty rozwój, wyzwoliła

Por. L. Verduin, Anatomia hybrydy, Studium relacji Państwa
i Kościoła, Warszawa 2005, s. 278. Georg Jellinek 1851-1911
niemiecki prawnik, znawca prawa państwowego i teoretyk prawa,
profesor uniwersytetów w Wiedniu, Bazylei i Heidelbergu. Rektor
uniwersytetu w Heidelbergu.
8 H. Becker, H. E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy
ludowej do socjologii, Warszawa 1964, s. 426.
9 Kronika Chrześcijaństwa, pod red. M. Łatyczowej, Warszawa
1998, s. 236.
7
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dążenie do obiektywizmu i położyła fundament pod rozdział
Kościoła od państwa.
Pisząc o reformacji nie sposób pominąć papieża, który
w owym czasie sprawował swój urząd. Był nim Leon X.
Giovanni de’ Medici urodził się w 1475 roku we Florencji.
W wieku 13 lat został mianowany kardynałem kościoła Matki Boskiej in Dominica. Podczas pontyfikatu papieża Aleksandra VI, który zwalczał Medyceuszów, wrócił do Florencji.
Podróżował też po Europie. Przebywał w Niemczech, Niderlandach i Francji. W 1500 roku powrócił do Rzymu. Brał
udział w walkach z wojskami francuskimi pod Rawenną
w 1512 roku i dostał się do niewoli, z której zbiegł. Tego
samego roku, gdy po rewolcie Savonaroli przywrócono panowanie Medyceuszów, we Florencji rządził republiką wraz
ze swoim bratem. W 1513 roku został wybrany papieżem.
Oczekiwano, że ten 38 letni Medyceusz pogodzi interesy
Państwa Kościelnego z Florencją i stworzy odpowiednie
warunki do zapewnienia pokoju w Italii. W 1516 roku Leon
X podpisał z arcychrześcijańskim królem Francji (Taki tytuł
papiestwo mu nadało) Franciszkiem I konkordat, który przyznawał dworowi francuskiemu prawo obsadzania niemal
wszystkich biskupstw, opactw i przeoratów. Dozwalał też na
mianowania ludzi świeckich na stanowiska kościelne zwane
„komendami,” jeśli w ich imieniu funkcje kierownicze będą
sprawowane przez duchownych. W 1517 roku, a wiec w tym,
kiedy Luter ogłosił swoje tezy, zakończył obrady V Sobór
Laterański, który pojął kilka uchwał dotyczących reformy
Kościoła. Były to zalecenia bardzo ogólne. Podjęto również
postanowienia o ukonstytuowaniu banków zwanych „pobożnymi”, których działalność została uznana przez biskupów
przy pobieraniu „rozsądnych i umiarkowanych opłat za
udzielanie pożyczek”. Leon X prace soborowe uwieńczył
bullą Pastor aeternus gregem, w której powtórzył teokratyczną tezę głoszoną przez papieża Bonifacego VIII „o najwyższej władzy papieskiej”. Oprócz tego, a może przede
wszystkim, Leon X prowadził wielkopańskie życie towarzyskie. Jego rozrywkami były polowania, urządzanie wspaniałych bali i festynów. Wszystko to urozmaicały przedstawienia teatralne, balety i tańce. Ta rozrywkowa działalność pochłaniała dwa razy więcej pieniędzy niż dochody z majątków
i kopalni papieskich. Roztrwonił w ten sposób całą rezerwę
złota, jaką zostawił mu Juliusz II. Do tego dochodziły wydatki na kurię liczącą wówczas 638 urzędników, na nepotów,
artystów, rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy, komediantów i błaznów papieskich. Wartym podkreślenia jest, że za pontyfikatu Leona X najbardziej znany był w Rzymie Rafael Santi.
Leonardo da Vinci po dwóch latach pobytu opuścił „zepsute
miasto”.
Wielu podziwiało świetność dworu papieskiego, chwaląc
wspaniałość zabaw, a innych raził i gorszył zbytek kleru
i pogański styl życia stolicy chrześcijaństwa. Wśród tych
drugich był znakomity filozof Erazm z Rotterdamu i młody
żarliwy mnich Marcin Luter 10. Erazm z Rotterdamu pisał:
„Na własne uszy słyszałem najohydniejsze bluźnierstwa
przeciwko Chrystusowi i apostołom. Wielu moich znajomych
słyszało jak nawet w czasie mszy, kurialni kapłani wypowiadali wstrętne słowa tak głośno, że mogli je słyszeć stojący
wokół”11 Jeśli do tego dodamy, że Leon X mianował kilku
kardynałów, którzy musieli opłacić swą godność dużymi
sumami na rzecz skarbca papieskiego, sprzedaż odpustów
10

Por. J. W. Kowalski, Poczet Papieży, Warszawa 1988, s. 135-137.
H. A. Oberman, Marcin Luter, Człowiek miedzy Bogiem
a diabłem, Warszawa 2004, s. 112.
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czyli „glejtów” potwierdzonych papieską pieczęcią, zapewniających grzesznikom darowanie kar, mianowanie kardynałów mających 7 lat i twierdzenie, że palenie heretyków jest
wolą Boga, to widzimy, warunki w jakich dojrzewała reformacja12. Nikt przecież nie wierzy w to, że Marcin Luter
usiadł napisał 95 tez przybił je na drzwiach kościoła i zrodziła się reformacja.
Leon X po ogłoszeniu przez Marcina Lutra tez najpierw
zaproponował podjęcie rozmów z przywódcami nowego
ruchu reformatorskiego. Z polecenia papieża prowadził je
kardynał Tomasz de Vio zwany Kajetanem. Nie przyniosły
one rezultatów. 15 czerwca 1520 roku Leon X ogłosił bullę
Exurge Domine potępiającą uroczyście Lutra i nakazującą
spalić jego dzieła. Dzieła, których sam nigdy nie przeczytał.
Po tej decyzji zarówno papież, jak i jego zwolennicy sądzili,
że bunt został w ten sposób zahamowany i nigdy się nie odrodzi. Nie zdawano sobie sprawy, że to dopiero początek
rozłamu w chrześcijaństwie zachodnim.
Papież Leon X zmarł 1 grudnia 1521 roku w wieku 46
lat. Pogrzeb papieża był skromny, ponieważ skarbiec był
pusty.
W Polsce Kościołem bezpośrednio nawiązującym do luteranizmu jest Kościół Ewangelicko-Augsburski. Kościół
aktywnie uczestniczy w działalności Polskiej Rady Ekumenicznej. Liczy około 70 tysięcy wiernych.

dr Tadeusz Mędzelowski – Kierownik Zakładu Teorii Polityki na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu.

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna
1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e.,
tysiąclecie, wiek, rok.
3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami
historycznymi.
4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.
5. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym.

==========================================

II. Analiza i interpretacja historyczna
1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych
z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba
wyciągania z nich wniosków.
2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy wykorzystaniu map i planów w różnych skalach.
3. Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej.
4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych,
analizowanie zjawisk i procesów historycznych.
5. Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla
rozumienia procesów zachodzących we współczesności.

Szczegóły nowej podstawy programowej:
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawaprogramowa/HISTORIA
Por. B. Parma, Rozłamy w chrześcijaństwie, cz. 2, „Fakty i Mity”,
nr 49/457, 5-11 listopada 2008, s. 20.
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Wacław Gojniczek

OD ZWYCIĘSTWA
DO UPADKU
Luteranizm na Górnym Śląsku od XVI do XVIII wieku
Przełom XV i XVI wieku był czasem pogłębiającego się
kryzysu kościoła chrześcijańskiego w Europie. Złożyło się na
to wiele przyczyn. Przede wszystkim miał miejsce upadek
moralny duchowieństwa, co w połączeniu ze zbytkiem otaczającym hierarchów kościelnych, pogłębiony dodatkowo
przez handel odpustami oraz relikwiami potęgował niezadowolenie wśród świeckich. Ponadto duchowieństwo nie ponosiło ciężarów podatkowych. Z drugiej strony zmieniało się
społeczeństwo. Coraz większe znaczenie w urzędach, a także
w życiu codziennym zyskiwała umiejętność czytania i pisania, a także rachowania. Powstające coraz to nowe urzędy
różnego szczebla stopniowo zwiększały liczbę pracowników,
dzięki którym władcy w coraz większym stopniu mogli kontrolować poddanych, a zwłaszcza pobierać podatki. O zatrudnieniu coraz częściej decydował profesjonalizm, a nie pochodzenie społeczne. Często nowymi urzędnikami stawali się
prawnicy, absolwenci coraz większej liczby uniwersytetów.
Ponadto wynalezienie czcionki ruchomej przez Jana Gutenberga wraz z rozwojem papiernictwa w całej Europie skutkowało pojawieniem się coraz większej liczby książek, które
w ciągu XVI wieku były wydawane w coraz większych nakładach i przez to taniały. Jednocześnie coraz większe uznanie w Europie zyskiwały nowe prądy umysłowe (humanizm).
Iskrą, która rozpaliła konflikt na gruncie kościelnym
stało się wydawałoby się niewiele znaczące ogłoszenie przez
zakonnika augustiańskiego doktora Marcina Lutra (14831546) w Wittenberdze 95 tez, w których zawarł krytykę nadużyć mających miejsce w kościele oraz apel do dysputy nad
nimi. Dzięki drukom ulotnym pisma Lutra szybko docierały
do ludności w wielu krajach. W tym momencie Lutrowi nie
chodziło o stworzenie nowego wyznania, lecz o reformę
kościoła chrześcijańskiego. Jednak następujące wydarzenia
i potęgujące się rozbieżności doprowadziły do rozstania Lutra z kościołem i uformowania z czasem nowego wyznania
ewangelicko-augsburskiego. Odtąd kontynent europejski, jak
i same Niemcy zostały podzielone na kraje katolickie i protestanckie. Dodać należy, że protestantyzm nie był jednolity,
a najważniejszymi jego nurtami był luteranizm, kalwinizm,
anglikanizm i inne.
Śląsk w tym czasie był jednym z krajów wchodzących w skład Królestwa Czeskiego, a sam podzielony był na
szesnaście księstw i cztery państwa stanowe. Był krajem
zróżnicowanym, przede wszystkim ze względu na kontrasty
demograficzne, gospodarcze i narodowościowe. Dolny Śląsk,
a więc część zachodnia, gdzie znajdował się Wrocław – stolica Śląska, a zarazem jedno z największych wówczas miast
w Europie, był znacznie zasobniejszy od Górnego Śląska,
z większą liczbą ludności i zdominowany przez Niemców
osiadłych na tych obszarach w poprzednich wiekach. Na
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Górnym Śląsku zaś dominowała ludność słowiańska, która
zamieszkiwała w mniej ludnych księstwach, na obszarze
których znajdowały się w zdecydowanej większości małe
miasta. Wieści o wydarzeniach w Wittenberdze docierały na
Śląsk za pośrednictwem Ślązaków obecnych w otoczeniu
Lutra, studentów, kupców oraz dzięki drukom ulotnym.
W efekcie na Śląsku szybko znalazło się wielu zwolenników
reformy kościoła. Najszybciej reformację wprowadzono
w stolicy Śląska oraz w księstwach dolnośląskich. Nieco
później we wschodniej części Śląska. Najszybciej i najłatwiej
zmiany następowały w księstwach lennych, tzn. w takich,
w których władzę sprawował miejscowy dynasta, i wówczas
z jego woli przeprowadzano zmiany. Natomiast w księstwach
dziedzicznych, a więc pozostających własnością Habsburgów, przemiany były utrudnione i opóźnione. W takich księstwach reformy inicjowane były oddolnie przez rady miejskie
w miastach, zaś przez szlachtę w dobrach ziemskich. Na
Górnym Śląsku reformacja nie odniosła sukcesu we wszystkich księstwach. Największe znaczenie zyskała w księstwach
graniczących z Morawami, a więc w księstwach lennych:
cieszyńskim (książęta piastowscy, Wacław III Adam i początkowo jego syn Adam Wacław), karniowskim (Hohenzolernowie: Jerzy Pobożny, Jerzy Fryderyk i Jan Jerzy), księstwie dziedzicznym (opawskim) oraz pszczyńskim państwie
stanowym, a także w mniejszych państwach stanowych
(Frysztat, Bielsko). Najsłabiej ruch reformacyjny był reprezentowany w największym górnośląskim księstwie, czyli
opolsko-raciborskim. Generalnie im bliżej granicy z Rzeczpospolitą tym mniejsza była liczba parafii protestanckich (np.
Bytom, Tarnowskie Góry). Na przykład w Gliwicach ruchy
reformacyjne nie odegrały żadnej roli. Najszybciej reformację zapoczątkowano we Wrocławiu oraz w księstwie legnickim i świdnickim, zaś na Górnym Śląsku pierwsze zmiany
religijne zapoczątkował margrabia Jerzy, właściciel księstwa
karniowskiego (dzisiaj Krnov na czeskim Śląsku), Bytomia
i Tarnowskich Gór, który już w 1528 roku obsadził parafię
karniowską duchownym związanym z nowym wyznaniem.
Wzory płynące z Karniowa zostały od lat czterdziestych XVI
wieku przyjęte w sąsiednim księstwie opawskim, z poparciem mieszczan opawskich oraz szlachty księstwa. Najdalej
na południowym wschodzie Śląska, w księstwie cieszyńskim,
przemiany religijne zostały przyśpieszone po objęciu w 1545
roku władzy przez młodego księcia Wacława Adama. Pewne
jest, że w 1555 roku dziekanem księstwa był już protestant.
Generalnie czasy reformacji na Górnym Śląsku
można podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmował okres
od pierwszych nieśmiałych wystąpień w duchu nowego wyznania i zamykało ogłoszenie przez dynastę ordynacji kościelnej, czyli zbioru przepisów regulujących zasady funk-
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cjonowania Kościoła luterańskiego w księstwach. Fakt spisania tego dokumentu świadczy o ugruntowanej pozycji nowego wyznania i postępującej konfesjonalizacji w duchu protestanckim. Spisanie tego typu dokumentu potwierdzało dominację wyznania luterańskiego w danym księstwie bądź państwie stanowym. Najszybciej, bo już w 1533 roku, wprowadzono ordynację brandenbursko-norymberską w księstwie
karniowskim. W księstwie cieszyńskim dwukrotnie ogłaszano ordynację, w 1568 i 1584, zaś w państwie pszczyńskim
w 1592 roku. We wszystkich górnośląskich księstwach te
stosunkowo krótkie dziesięciolecia dominacji protestantów
zamyka początek kontrreformacji.
Na Śląsku największe znaczenie zyskało wyznanie
ewangelicko-augsburskie uformowane przez Marcina Lutra,
mniejsze znaczenie posiadało wyznanie kalwińskie. Protestanci nie stworzyli ogólnośląskiego kościoła. Każde księstwo posiadało swój niezależny kościół. Generalnie w świetle
zapisów śląskich ordynacji kościelnych z XVI wieku struktura organizacyjna kościoła luterańskiego była dwustopniowa.
Kościołem luterańskim w księstwie bądź państwie stanowym
kierował organ kolegialny nazywany konsystorzem, na czele
którego stał dziekan, który był również proboszczem kościoła
parafialnego w stolicy księstwa, a w jego skład wchodziło
również kilku duchownych. Konsystorz swym zasięgiem
obejmował cały obszar księstwa i dlatego dziekana nazywano
dziekanem danego księstwa. W pewnych sprawach niektóre
konsystorze górnośląskie, w tym i cieszyński, podlegał konsystorzowi w Brzegu, m.in. w zakresie ordynacji duchownych. Jeszcze jednym ciałem dla całego księstwa były zjazdy
duchowieństwa określane terminem konwentu. Z kolei konsystorzowi podlegały parafie. Po wprowadzeniu ordynacji
dynastowie zrezygnowali z prawa wyboru proboszcza, jak to
dotąd było praktykowane, i przekazali te prawa w miastach –
radzie miejskiej, zaś dla siebie zatrzymali prawo do jego
zatwierdzenia. Wcześniej proboszczów protestanckich uprawomocniał biskup wrocławski. Duchownym mogła zostać
jedynie osoba wykształcona i zacna, posiadająca list polecający. Z jego życiorysem zapoznawała się rada miejska bądź
szlachcic. Oprócz proboszcza w parafii działał pomocnik
nazywany diakonem oraz kantor i organista. Przy parafiach
działało kolejne ciało kolegialne zwane ojcami kościoła, czyli
w dzisiejszym rozumieniu była to rada parafialna, którą tworzyli świeccy. Do ich kompetencji należało składanie księciu
corocznego sprawozdania z rachunków kościelnych. Początkowo duchownymi protestanckimi zostawali dotychczasowi
księża, później młodzież była ordynowana zagranicą, np.
w Wittenberdze, ale również w Brzegu i Legnicy. Wśród
duchownych protestanckich było wielu uznanych teologów.
Najbardziej znanym był Jerzy Trzanowski z Cieszyna, nazywany słowiańskim Lutrem.
W latach 1545-1563 w północnych Włoszech,
w Trydencie, odbywał się sobór powszechny, nazywany
trydenckim od miasta, w którym spotkali się hierarchowie
kościoła katolickiego. Podjęte wówczas decyzje w sposób
istotny wpłynęły na odnowę kościoła i przygotowały go do
kontrofensywy skierowanej do zyskującej coraz bardziej na
znaczeniu reformie protestanckiej. Decyzje podjęte na soborze w sposób istotny wpłynęły na przebieg rywalizacji wyznaniowej także na Śląsku. Szybko działania skierowane
przeciw protestantom rozpoczęto w sąsiadujących ze Śląskiem Morawach, gdzie w czasach pontyfikatu biskupa Stanisława Pawłowskiego z Pawłowic, nota bene Ślązaka,
w latach 1579-1598 protestanci zostali zepchnięci na margi-
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nes i pokonani. Wówczas otworzyła się droga do rekatolicyzacji księstwa opawskiego, kościelnie wchodzącego w skład
biskupstwa ołomunieckiego. Kolejny biskup z Ołomuńca
Franciszek Dietrichstein od początku XVII wieku dążył do
usunięcia luterańskich księży z Opawy, co w końcu mu się
powiodło. Kolejnym krokiem stała się w 1607 roku okupacja miasta przez wojska cesarskie. Ostatecznie protestanci w tym księstwie przegrali, gdy w 1614 roku jego
właścicielami stali się katoliccy książęta Liechtenstein.
W podobny sposób Kościół katolicki wspierany przez
władzę królewską przystąpił do osłabienia pozycji protestantów w największym górnośląskim księstwie, czyli
opolsko-raciborskim. W 1557 roku, po okresie wydzierżawienia księstwa, właścicielami znów stali się Habsburgowie. Przyśpieszenie działań przeciwko protestantom
nastąpiło wraz z objęciem rządów przez cesarza Rudolfa
II i biskupa wrocławskiego Marcina Gersmanna.
Inaczej przebiegała kontrreformacja w księstwach
lennych, a więc cieszyńskim i karniowskim. W Cieszynie na
przełomie XVI i XVII wieku władzę dzierżył książę Adam
Wacław, początkowo zaangażowany we wspieranie i obronę
wyznania ewangelicko-augsburskiego. Po śmierci jego żony,
księżnej Elżbiety Kurlandzkiej (1601) nawiązał bliskie kontakty z cesarzem Rudolfem II, które w konsekwencji doprowadziły końcem 1609 roku do konwersji księcia na katolicyzm. W ten sposób został wówczas pierwszym katolickim
księciem śląskim . Ostatnim bastionem protestantyzmu na
Górnym Śląsku pozostało księstwo karniowskie. Wraz
z wybuchem wojny trzydziestoletniej margrabia Jan Jerzy
stał się jednym z najważniejszych przywódców śląskich
protestantów, co spowodowało, że przez Habsburgów był
uznawany za jednego z głównych wrogów. Po klęsce protestantów śląskich cesarz nie okazał mu łaski, pozbawił go
wszystkich majątków na Górnym Śląsku i skazał na banicję.
Wówczas na Górnym Śląsku w rękach protestantów pozostały jedynie państwa stanowe: pszczyńskie w rękach Promnitzów, bielskie Sunnegków z Jesenice oraz bogumińskie
Hencklów z Donnersmarcku.
W 1618 roku wybuchła wojna trzydziestoletnia pomiędzy Habsburgami a protestanckimi krajami Rzeszy, które
wsparła Dania, Szwecja, Siedmiogród, Zjednoczone Prowincje czyli późniejsza Holandia, a nawet katolicka Francja.
W ciągu trzech dekad działań wojennych Śląsk stawał się
jego częścią. W tym czasie zginęło wiele jego mieszkańców,
doszło do ogromnych zniszczeń, licznej emigracji z Górnego
Śląska. Można stwierdzić, że im dłużej trwał konflikt, tym
bardziej pogarszała się sytuacja górnośląskich luteran. Wojnę
zakończył w 1648 roku pokój westfalski. O ile generalnie
Habsburgowie zostali osłabieni, o tyle rekatolicyzacja zwyciężyła w Austrii, Czechach, Morawach i na Górnym Śląsku.
Druga połowa XVII wieku na Śląsku to czas postępującej
kontrreformacji, chociaż w lepszej sytuacji był Dolny Śląsk,
gdzie protestanci mogli korzystać z trzech kościołów, tzw.
kościołów pokoju oraz ze 120 kościołów ucieczkowych zlokalizowanych blisko śląskiej granicy po stronie Brandenburgii, bądź Rzeczpospolitej. Zamknięto na Śląsku w sumie
ponad 650 kościołów, wygnano ponad 500 duchownych.
Później Śląsk musieli również opuścić nauczyciele. Na Górnym Śląsku protestanci mieli o wiele trudniejszą sytuację. Do
najbliższego kościoła było daleko, więc zwłaszcza w południowej części odbywały się tajne nabożeństwa w lasach
i w górach (np. w Beskidzie Śląskim). Dlatego na wskutek
działalności Kościoła katolickiego, wspartego przez Jezui-
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tów, znacznie zmniejszała się liczba zwolenników Lutra na
Górnym Śląsku. Dopiero sytuacja międzynarodowa w początkach XVIII wieku, kiedy król szwedzki Karol XII zagrażał cesarzowi Józefowi I, doszło do ugody w saksońskim
Altranstädt i w efekcie na Śląsku protestanci zyskali prawo
do wybudowania sześciu kościołów tzw. z łaski, z których
zaledwie jeden miał powstać na Górnym Śląsku, w Cieszynie. W 1709 roku rozpoczęto budowę cieszyńskiego kościoła
i reaktywowano parafię ewangelicką, jednak nadchodzący
czas nie można uznać za tolerancyjny. W początkach XVIII
wieku większe skupiska luteran ostały się przede wszystkim
w księstwie cieszyńskim, w górach, gdzie, ze względów na
trudności komunikacyjne, jezuici i księża katoliccy mieli
utrudniony dostęp, a także w części „nizinnej”, w wioskach
należących do szlachty protestanckiej, która do pewnego
stopnia była w stanie osłonić swoich poddanych. Ponadto
w państwie bielskim, pszczyńskim oraz bogumińskim, gdzie
przez cały XVII wiek właściciele byli protestantami. W połowie XVIII wieku miały miejsce trzy wojny śląskie pomiędzy Habsburgami a Hohenzollernami, w efekcie których
większa część Śląska, w tym i Górnego, została włączona do
Królestwa Pruskiego, gdzie luteranie zyskali pełnię wolności
religijnej, a nawet opiekę ze strony władcy. Natomiast fragment Śląska pozostały przy Habsburgach, nazywany Śląskiem Austriackim, zamieszkiwała znaczna grupa protestantów, przede wszystkim w księstwie cieszyńskim. Pewną
wolność wyznaniową przyniósł patent tolerancyjny cesarza
Józefa II z 1781 roku, a pełnię praw otrzymali oni na mocy
tzw. patentu protestanckiego w 1861 roku. Pod koniec XIX
wieku w tym kraju koronnym państwa Habsburgów żyło
ponad 100 000 protestantów. Do dzisiaj w powiatach cieszyńskim i bielskim mieszka ponad 30 000 ich potomków.
Wiek XVI był złotym okresem w dziejach Śląska,
wobec braku wojen rozwijała się gospodarka, ludzie bogacili
się, zmieniło się szkolnictwo, kwitła kultura, a zwłaszcza
literatura. Na znaczeniu zyskały języki rodzime – polski,
czeski i niemiecki. Znacznie poszerzyła się znajomość pisania i czytania, ponadto coraz większe rzesze młodzieży udawała się na studia, zwłaszcza na protestanckie uniwersytety
w Niemczech i Holandii. Ponadto należy stwierdzić, że Reformacja przyczyniła się do scalenia Śląska w jeden organizm państwowy w ramach Królestwa Czeskiego.
Wacław Gojniczek – dr hab., historyk. W latach 1988-2003 pracował w Cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. Obecnie zatrudniony w Zakładzie Archiwistyki i Historii
Śląska Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania
badawcze koncentrują na dziejach archiwów i archiwaliów śląskich,
kancelariach śląskich, społeczeństwie górnośląskim w czasach
nowożytnych oraz edytorstwie nowożytnych źródeł historycznych.
Jest autorem kilku publikacji zwartych: monografii, prac zbiorowych oraz edycji źródłowych, a także licznych artykułów opublikowanych w czasopismach w Polsce i zagranicą. W roku 2014 opublikował monografię pt.: Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa
cieszyńskiego 1477-1653.

38

Jan Stępień, Religijne spotkanie

====================================

III. Tworzenie narracji historycznej
1.

Konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych.
2. Posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia.
3. Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych.
4. Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu,
notatki, rozprawki, prezentacji.

Szczegóły nowej podstawy programowej:
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawaprogramowa/HISTORIA
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Krzysztof Wasilewski

KATALOG MITÓW POLSKICH
Historia zawsze była ważna dla sprawujących władzę. Truizmem stały się słowa George’a Orwella, że „kto kontroluje
przeszłość, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość”. Można odnieść wrażenie, że
zapowiadana „dobra zmiana” w polityce historycznej ma na
celu nie tyle odkłamanie polskiej historii, co jej dalsze zmitologizowanie.

Taki historyczny ranking – niezmiennie od kilku lat –
otwierają „żołnierze wyklęci”. Dzieje powojennego zbrojnego podziemia od dawna rozpalają umysły sympatyków prawicy. Historia „rycerzy z ryngrafami”, którzy bezpardonowo
przeciwstawili się władzy komunistycznej, doskonale wpisuje się w nastrój odwetu panującej po tej stronie sceny politycznej.

„Mit to po prostu nieprawdziwa opowieść, legenda, coś
wymyślonego. Mit jest przeciwstawiony adekwatnemu, realistycznemu myśleniu, racjonalnemu formułowaniu problemów i rozsądnym propozycjom ich rozwiązywania, jednym
słowem – rozumowi, logosowi” – pisał w 2007 r. prof. Zdzisław Krasnodębski, obecnie jeden z filarów zaplecza intelektualnego Prawa i Sprawiedliwości. Błędem byłoby jednak
wykorzystać te słowa jedynie przeciwko partii, z którą socjolog sympatyzuje. Postępującej destrukcji naukowej historii
przysłużyły się bowiem wszystkie polskie rządy po 1989
roku, nie wyłączając lewicowych, które nie potrafiły przeciwstawić się postępującej mitologizacji naszych dziejów.

Można przyjąć, że zmitologizowanie losów „wyklętych”
było koniecznością. Każda bowiem grupa musi posiadać
swoją legendę założycielską. Prawica nie mogła (nie chciała)
odwołać się wprost do dziedzictwa Solidarności, którą świat
utożsamia z Lechem Wałęsą. Jeszcze więcej problemów
miała z legendą Komitetu Obrony Robotników – nie dość, że
lewicowy (choć zakładany m.in. przez Antoniego Macierewicza), to jeszcze „wiadomo, kto tam stał na czele”.

Tym samym, pisząc o historii Polski – zwłaszcza o jej
najnowszych dziejach – tak naprawdę zajmujemy się mitami.
Większe tu pole do popisu dla literaturoznawców niż profesjonalnych historyków. Prawda, że potrzeba wybielania swojej przeszłości, nawet za cenę śmieszności, panuje w każdym
społeczeństwie. Jednak o ile na Zachodzie istnieje rozróżnienie między profesjonalną historiografią – gdzie uczciwie
przedstawia się różne racje – o tyle w Polsce polityka historyczna już dawno zastąpiła naukę. W tym sensie zbliżyliśmy
się do Rosji, gdzie obraz przeszłości jest równie czarnobiały,
jak u nas. Przy czym warto powtórzyć, że nie jest to zjawisko
charakterystyczne jedynie dla ostatnich kilku miesięcy.
Katalog najbardziej zmitologizowanych postaci i wydarzeń z polskiej przeszłości coraz bardziej się rozrasta. Był on
już obszerny zarówno w II RP, jak i PRL. Chociaż po przełomie 1989 r. jest on zapisywany od nowa, swoją objętością
szybko przerósł wcześniejsze. Na początku lat 90. XX wieku
jego zawartość opierała się głównie na Józefie Piłsudskim
i Drugiej Rzeczpospolitej, co można odbierać jako naturalną
reakcję na antypropagandę tamtego okresu w latach Polski
Ludowej. Później jednak do tego grona „historycznego sacrum”, które nie podlega żadnej dyskusji, zaczęto dodawać
kolejne w miarę bieżącej potrzeby.
Skupmy się jednak na czasach współczesnych i spróbujmy odpowiedzieć, jakie tematy z naszej przeszłości pojawiają się w debacie publicznej najczęściej. Zapewne w tym
swoistym rankingu czołowe miejsca przypadną wydarzeniom
i bohaterom z dziejów najnowszych, choć sądząc po okładkach tygodników sympatyzujących z obecnym rządem, można się spodziewać coraz częstszych odniesień i do wieku
XVIII. Gdzie bowiem, jeśli nie w dramatycznych czasach
przedrozbiorowych, szukać dogodnych przykładów wrogów
i zdrajców umiłowanej ojczyzny?

Skoro jednym z haseł prawicy był brak zgody na zgniłe
kompromisy, kto inny niż „wyklęci” mógł zapewnić mu
historyczną nadbudowę? W swoim antykomunizmie „Ogień”
czy „Łupaszka” nie mieli przecież sobie równych, także gdy
szło o środki, którymi się posługiwali. Tymczasem nic tak
nie pobudza młodych umysłów, jak niemal komiksowa walka
dobra ze złem. Złem utożsamianym przez równie mitycznych, co sami wyklęci, komunistów. Podczas gdy ci pierwsi
są kryształowo czyści, drudzy posiadają wyłącznie atrybuty
negatywne. O tym, że z rąk „wyklętych” ginęli nie tylko
funkcjonariusze NKWD i UB, ale przy okazji chłopi, Żydzi,
Białorusini, Ukraińcy, czy w końcu zwykli żołnierze, w publicznej debacie nikt nie usłyszy.
Oczywiście nie można odmówić członkom powojennego
podziemia bohaterstwa i patriotyzmu. Czy jednak może to
prowadzić do pozbawienia tych cech drugiej strony, której
nie stanowili wyłącznie ubecy i donosiciele? Gdzie szukać
obiektywizmu, skoro nawet profesjonalni historycy piszą
o „żołnierzach wyklętych”, doskonale zdając sobie sprawę
z tego, że samo już to sformułowanie – pochodzące wszak
z języka teologii – wyklucza jakąkolwiek debatę na temat
tamtego okresu. Trudno się więc dziwić, że funkcjonujące
jeszcze całkiem niedawno określenie lat 1945-1948 jako
„wojna domowa” całkowicie zniknęło z debaty.
Drugi – a być może w tym roku nawet pierwszy – temat
poddany „narodowej” interpretacji, stanowi 1050. rocznica
chrztu Polski. Jak przekonywał Marek Kuchciński, uroczyste
obchody miały służyć jako remedium na to, że „przez ostatnie 26 lat świadomość społeczna Polaków została osadzona
na przekonaniu, że jesteśmy naznaczeni piętnem klęski,
a nasza cała historia została zdominowana przez błędy polityczne”. Za tak piękne słowa odwdzięczył się marszałkowi
sejmu abp Stanisław Gądecki, zdaniem którego „gdy prześledzimy kilkadziesiąt lat po wojnie, nie było takiego momentu
zjednoczenia myślenia o państwie i Kościele. To jest chwila
przełomowa”. Tym samym mit „Polaka – katolika” został
ostatecznie usankcjonowany.
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Porównania zeszłorocznych obchodów z rokiem 1966
nasuwają się same. Z tą jednak różnicą, że wówczas Kościół
świętował millenium chrztu Polski, a władze PRL tysiąclecie
państwa polskiego. Dziś nikt już nie myśli o oddzielnych
uroczystościach. Kolejne pokolenia uczą się z podręczników,
że w 1966 r. tylko kościelne obchody zdobyły społeczne
poparcie, podczas gdy na państwowych bywały jedynie obowiązkowe delegacje z zakładów pracy. Kto jednak potrafi
wymienić owoce millenium? Czy nastąpiła jakaś przemiana
w polskim narodzie? Jeśli tak, to zapewne chwilowa, jak po
śmierci Jana Pawła II. Przecież zaledwie dwa lata później te
same tłumy, które witały obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wzięły udział w antysemickiej nagonce. Co prawda
inspirowanej odgórnie, ale znajdującej w społeczeństwie
spory odzew. Potwierdziła się obawa niektórych świeckich
katolików, że lansowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego ludowy katolicyzm odbije się jeszcze rykoszetem.
Tymczasem państwowe obchody tysiąclecia państwa
polskiego, których propagandowego charakteru nikt nie odmawia, przyniosły szereg wartościowych efektów. Program
budowy tysiąca szkół zakończył się sukcesem, o czym
świadczy fakt, że wzniesione wówczas budynki szkolne służą
do tej pory. Niektóre nawet nie doświadczyły od tamtego
czasu kapitalnego remontu. Trzeba także pamiętać o pracach
archeologicznych, które władze PRL zorganizowały w ramach obchodów tysiąclecia. Badania na taką skalę już nigdy
się nie powtórzyły, a ich wyniki wciąż stanowią podstawę
naszej wiedzy zwłaszcza o początkach osadnictwa na Ziemiach Zachodnich. Mimo to, w większości podręczników
i artykułów naukowych o tym nie przeczytamy.
Skoro jesteśmy przy Kościele. Warto zauważyć jak wiele
współczesna polska historiografia czerpie z języka teologii.
Nie chodzi tylko o „żołnierzy wyklętych”, choć obecnie
termin ten zyskał wymiar niemal sakralny. Bez odwołania się
do cudu trudno sobie wyobrazić także obchody Bitwy Warszawskiej. Każdego 15 sierpnia historycy i publicyści osiągają Himalaje słownej ekwilibrystyki, aby przekonać społeczeństwo, że nie tylko uratowaliśmy Europę przed komunizmem, ale również uczyniliśmy to z Bożą pomocą. O ile
pierwszą tezę można jeszcze jakoś sensownie udowodnić,
o tyle prawdziwości drugiej mógłby dowieść chyba jedynie
papież. Tymczasem żaden sygnał w tej sprawie nie napłynął
z Watykanu.
Sierpień to miesiąc cudów, nie tylko ze względu na „cud
nad Wisłą”. Zaczyna się on bowiem innym, nawet większym
cudem – „cudem powstania warszawskiego”. Być może nie
przyniósł on tak oczywistego sukcesu jak w 1920 r., a wręcz
doprowadził do ruiny stolicy i zagłady jej mieszkańców,
pokazał natomiast światu prawdziwego polskiego ducha.
Z kolei koniec sierpnia to „cud Solidarności”. Ten akurat
dosyć dobrze oddaje prawdę, pamiętając jak trudno Polakowi
z Polakiem dogadać się bez ingerencji z niebios. Zapewne
niedługo do kalendarza sierpniowych cudów trafi także data
6 sierpnia 2015 r. W końcu sam Tomasz Sakiewicz spuentował zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta, mówiąc,
że „cel polityczny powstania warszawskiego został właśnie
zrealizowany”.
Kolejna pozycja w rankingu wymaga cofnięcia się dalej
w przeszłość. „Żołnierze wyklęci” i obchody millenium
chrztu Polski to tematy, które służą dyskredytacji Polski
Ludowej, a ostatnimi czasy i III RP. Nic tak jednak nie poprawia nastrojów jak wspomnienie „złotego okresu” Drugiej
Rzeczypospolitej. W zeszłym roku, 12 maja 2016 r. minęło
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90 lat od zamachu majowego. Kolejny raz nie dowiedzieliśmy się o autorytaryzmie rządów sanacyjnych, o zamykaniu
polityków opozycji w więzieniach, o Berezie Kartuskiej…
Lista osiągnięć Piłsudskiego i jego popleczników jest naprawdę długa. Usłyszeliśmy natomiast o wyrwaniu kraju
z niemocy, do której zaprowadziła go koślawa demokracja,
o Piłsudskim jako jedynym ratunku, o polityce mocarstwowej
jego rządów itp., itd.
Cóż, gdyby marszałek rządził w Polsce w latach 80.,
pewnie byłby sądzony za kierowanie zorganizowanym
związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. Piłsudski
miał jednak szczęście rządzić Drugą RP, a nie PRL. Wizerunek Polski międzywojennej jako państwa sukcesu jest systematycznie budowany od 1989 r. Z filmów, książek i prasy
wiemy już, że każdy ówczesny mężczyzna był gentlemanem
na wzór angielskiego lorda, a każdy polityk posiadał na tyle
honoru, aby po skandalu strzelić sobie w łeb. Mało tego.
Z II RP liczono się na świecie i tylko pech nie pozwolił rozwinąć jej skrzydeł jako mocarstwu kolonialnemu.
Sukcesów lat 1918-1939 z pewnością nie brakowało, żeby wspomnieć Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy czy
scalenie trzech obcych sobie organizmów politycznych, kulturowych i społecznych. Nie brakowało jednak i ciemnych
stron: analfabetyzmu, przeludnienia wsi czy powszechnej
biedy. Żadne fantazjowanie o szlacheckich korzeniach nie
zastąpi bolesnej prawdy o tym, że przodkowie zdecydowanej
większości z nas pracowali jako robotnicy folwarczni. Dodajmy do tego konflikty narodowościowe, które swój bolesny
epilog znalazły w tragicznych wydarzeniach z drugiej wojny
światowej.
Tak, jak II RP przedstawia się jako „złoty wiek”, tak
PRL pozostaje antytezą polskości. Dla prawicy wszyscy,
którzy współtworzyli tamte państwo to „pachołki Moskwy”,
żeby zacytować obecnego wiceministra sprawiedliwości
Patryka Jakiego. Co w takim razie zrobić z polskim majątkiem, którego zdecydowanie największa część została wypracowana właśnie w latach 1944-1989? Na to pytanie prawica nie daje odpowiedzi.
Przemilczanie pozytywnych stron PRL to najlepsza metoda do podtrzymania jego mrocznej legendy. Legendy,
w myśl której Polska Ludowa była okresem ciągłej walki
partii rządzącej ze społeczeństwem. Nieustannie przypomina
się więc o czerwcu 1956 r., grudniu 1970 r., stanie wojennym
itp. Problem tylko w tym, że te wydarzenia – choć bolesne
i tragiczne – były jedynie epizodami w trwającej niemal pół
wieku historii PRL. Na marginesie można się spytać, komu
dziś przyjdzie do głowy strajkować przeciwko podwyżkom
cen żywności? Być może tacy się znajdą, ale kto ich wysłucha? Nie sposób nie przyznać, że po 1945 r. mieliśmy do
czynienia z systemem autorytarnym, a na początku swojego
istnienia wręcz zbrodniczym. Jednakże trzeba również przyznać, że system ten ewoluował, umożliwił też odbudowę
i rozwój narodowego przemysłu, który dał ludziom pracę,
a milionom Polaków zapewnił awans społeczny.
Tymczasem ubiegłoroczne obchody stanu wojennego jak
zwykle odbyły się w duchu martyrologicznym. Zgodnie
z przypuszczeniami telewizja państwowa wyświetliła liczne
dokumenty, reportaże i filmy fabularne. Ich zadaniem było
wykazanie zbrodniczego charakteru „junty Jaruzelskiego”,
który wbrew Kremlowi zakończył „karnawał Solidarności”.
We współczesnej narracji zbrodniczość systemu PRL-u
ustępuje jedynie zbrodniom popełnionym przez Związek
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Radziecki podczas drugiej wojny światowej. Nie bez powodu
w prawicowym dyskursie lata 1944-1989 to kolejna okupacja, rozpoczęta nie wyzwoleniem, lecz „najazdem” Armii
Czerwonej, który przyniósł jedynie gwałty i spustoszenie. Po
ostatnich spięciach z Berlinem, można także spodziewać się
przypomnienia zbrodni hitlerowskich. Dotychczas był to
bowiem temat marginalizowany – również ze względów
politycznych. Obecnie można zauważyć większą liczbę filmów i dokumentów pokazujących niemieckie bestialstwo
z czasów wojny. W programie telewizyjnym nie ma przypadku.
Polityka historyczna ma także swój wymiar międzynarodowy. Minister kultury już zapowiedział, że nie poskąpi
pieniędzy na hollywoodzkie superprodukcje odkłamujące
polską historię. Czy jednak zachodnia widownia jest gotowa
na powstanie warszawskie, żołnierzy wyklętych czy bohaterskiego płk. Kuklińskiego? To, do czego już dawno przywykliśmy nad Wisłą, może budzić niezrozumienie lub – co
gorsza – uśmiech politowania w społeczeństwach o bardziej
wyważonej opinii o przeszłości. „Polska ofiara”, o której tak
chętnie mówimy, ani świata nie interesuje, ani nie jest przez
niego rozumiana.
Listę przykładów z historii, które nieustannie podlegają
mitologizacji, można by wydłużać w nieskończoność. Lubimy przedstawiać się jako niewinne ofiary lub odważni bohaterowie, którzy w imię wyższych racji poświęcali siebie
i swoją ojczyznę. To wszystko, co wymaga dłuższego zastanowienia i nie wpisuje się w ten idylliczny obraz, pomijamy
lub marginalizujemy. Tak jest m.in. z II RP, o której mówimy
tylko dobrze oraz jej antytezą, czyli PRL, o którym mówimy
tylko źle.
Badaczka mitów, Karen Amstrong, przekonuje, że „mitologia miała pomagać nam radzić sobie jakoś z problemami
człowieczego losu. Pomagała ona ludziom odnajdywać swoje
miejsce w świecie i właściwy kierunek”. Wraz z rozwojem
cywilizacji rolę mitów przejęła historia, którą nie bez powodu okrzyknięto „nauczycielką życia”. Tymczasem w Polsce
nastąpiło odwrócenie tych procesów. Historię zastąpiły mity,
a te – cytując dr Andrzeja Zielińskiego autora książki o wymownym podtytule Kłamstwa, przemilczenia i półprawdy
w historii Polski – bywają dla Polaków przekleństwem”.
Krzysztof Wasilewski – doktor nauk humanistycznych, historyk
i medioznawca, członek redakcji tygodnika Przegląd, zajmuje się
medialnymi wyobrażeniami przeszłości oraz historią prasy lewicowej.

===========================================

Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający w szkole podstawowej z dorobku
nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce i elementów: nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii, ekonomii i nauk prawnych) oraz elementów nauk
humanistycznych (kulturoznawstwa i etnologii).
Przedmiot bazuje także na wiedzy i umiejętnościach
uczniów z zakresu języka polskiego, historii i geografii.
Cele kształcenia (wymagania ogólne) przedmiotu zostały sformułowane dla czterech obszarów: wiedza i ro-
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zumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów; komunikowanie i współdziałanie. Realizacja celów i treści kształcenia ma służyć kształtowaniu
postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów.
Treści te skonstruowano według koncepcji kręgów
środowiskowych – od pierwotnych grup społecznych
przez społeczność lokalną i regionalną, wspólnotę narodową i państwową, aż do społeczności międzynarodowej.

Podstawa programowa
przedmiotu wiedza
o społeczeństwie
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza i rozumienie.
Uczeń:
1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz
społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej;
2) uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych
i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy;
3) wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej;
4) przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
i podstawowe organy władz publicznych;
5) ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka,
środków masowego przekazu oraz wybranych spraw
międzynarodowych;
6) wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń
życia społecznego, w tym publicznego.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń:
1) znajduje informacje na temat życia społecznego,
w tym publicznego;
2) wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia społecznego,
w tym publicznego.
III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń:
1) rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych;
2) planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania;
3) wyjaśnia związek między godnością a prawami, które
mu przysługują;
Szczegóły
nowej
podstawy
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawaprogramowa/HISTORIA %20WOS

programowej:

41

Jan Kurowicki

OKRUCHY NIEPOPRAWNOŚCI

AKTUALNOŚĆ GOMBROWICZA
O łące i robaczkach
Kiedy za czasów pierwszej „IV RP” z lat 2005-2007 wicepremier i minister edukacji Roman Giertych pokiereszował w
programach nauczania utwory Witolda Gombrowicza, zostawiając z nich jeno fragmenty, stały się one tylko belferskimi
piłami do upupiania młodzieży. Trudno zresztą mu się dziwić. Nie skłaniały wszak one do bezgranicznego miłowania
ojczyzny, jej obrony i dumy z niej. Raczej do zdecydowanie
krytycznego wobec niej dystansu i poczucia obcości. A tego,
jako nacjonalista, znieść nie mógł.
Z Polską bowiem – w ujęciu Gombrowicza – jest poniekąd tak, jak w tej opowiastce: Oto wiosna. Łąka. Przygrzewa
słonko. Pachnie nagrzana ziemia, trawa i kwiaty. Żabki
i myszy robią swoje. Szeleszczą motyle, pszczoły. Muchy
i muszki bzyczą. Ptaszki na niebie świergolą. Mienią się
rozedrgane w cieple kolory i trwa koncert natury.
Ale w pewnym momencie z podeschłej kupy krowiego
łajna wyłażą dwa robaczki: ojciec i syn. Pełzną sobie leniwie.
Niekiedy zastygają. Chłoną wonie, dźwięki, ruch wokół. Aż
chce się im żyć!
„Tatusiu – powiada jednak w pewnej chwili synrobaczek – Taka piękna ta łąka, niebo, słońce, więc dlaczego
my wciąż mieszkamy i żyjemy w tej kupie?”
Na co ojciec z dumą i wyższością: „Bo to, synku, nasza
Ojczyzna”.
Co więc miał Giertych zrobić z takim jej ujęciem? On –
nacjonalista z dziada pradziada, prominent w prawicowym
rządzie i zupełnie niereformowalny ojciec-Polak?

Niewygoda z Gombrowiczem
W tej właśnie anegdocie tkwi w zasadzie istota Polski,
którą pisarz pokazuje w swych powieściach, dziennikach,
esejach i dramatach. Prozaiczna i marna. Bez łopotu sztandarów, bohaterów, „moralnych zwycięstw” dzięki przegranym
powstaniom, żołnierzy wyklętych i zajętych kuchnią oraz
rodzeniem dzieci Matek Polek. Bez kościelnego też kadzidła,
tradycji i duszy narodowej – zawsze chętnej do tańca i różańca. I tak ona jest przypadkowa, jak podeschła krowia kupa
łajna na wiosennej łące. Podrzędna wobec świata i nieistotna
dla jego biegu. Ale dla żyjących w niej robaczków – najdroższa. Zawsze też uwznioślana, święta i dostojna. Zwłaszcza
dla ojców- robaczków.
W latach pierwszej „IV RP” Giertych nie mógł go jednak po prostu wyrzucić z lektur szkolnych, bo ówczesna
poprawność polityczna i kulturalna nakazywała głosić, że
„Gombrowicz, jak Słowacki, wielkim pisarzem był”. Musieli
go więc uczniowie poznawać. Przynajmniej powierzchownie.
Wyselekcjonował tedy odpowiednie fragmenty z jego tekstów. Tak jednak, by ich istota nie była czytelna.
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Nie mógł wszak dopuścić, by synkowie-robaczki krytykowali ojczyznę, jak autor Transatlantyku. I za nic mieli
autorytet swych ojców. By – dalej – zaczęli wnikać w jego
analizy. W kpiny ze zniewolenia tradycyjnymi formami polskości, z uwielbienia m.in. dziecięcej umysłowości Mickiewicza, czy – zwłaszcza – z reakcyjnej szlachetczyzny Sienkiewicza. Mąciły bowiem blask Boga, Honoru i Ojczyzny,
oświetlających drogę do krainy z wyobraźni ojcówrobaczków. Pełnej wolności i narodowej szczęśliwości
z powodu niepodległego bytu.
Aby więc nic go nie przysłaniało – uszczuplając obecność Gombrowicza – otworzył on lekturową przestrzeń właśnie dla Sienkiewicza.
Nic dziwnego – rzekłby Gombrowicz. Wszak od czasów
Trylogii, po chwilę obecną, uroda jego prozy „stała się idealną piżamą dla tych wszystkich, którzy nie chcieli oglądać
swej szpetnej nagości”. Trzeba więc było na siłę ubrać w nią
w szkole synków-robaczków, by stało się z nimi to, co
z pokoleniami ich poprzedników, kiedy to – jak powiada „sfera szlachecko-ziemiańska, żyjąca na swoich folwarkach
(...) będąca, w swej znakomitej większości, rozpaczliwą bandą gnuśnych bęcwałów, znalazła na koniec swój idealny styl
i, co za tym idzie, uzyskała pełne zadowolenie z siebie”.
Trylogią zaś zaraziła ona inne stany i klasy społeczne, by
„patriotyzm polski, tak łatwy i szparki w swych początkach,
a krwawy i olbrzymi w swych skutkach, upajał się Polską
sienkiewiczowską do nieprzytomności”.
Lecz przedziwny stosunek mieli wtedy do praktyk Giertycha nasi liberałowie z PO. Najpierw pomstowali na nie
i protestowali. Uznawali za kaleczenie dzieł wielkiego pisarstwa, zubażające edukację kulturalną młodzieży. Jednak po
wygranych wyborach w 2007 r. niczego bodaj w jego rozporządzeniach nie zmienili, bo i dla nich Gombrowicz tak samo
był niewygodny.
W latach bowiem pierwszych rządów PiS (i koalicji,
w której wraz ze swą partyjką znalazł się Giertych) jego
obrona przez nich była tylko instrumentalna. Służyła ukazaniu, że są oni polityczną ostoją polskiej kultury wysokiej. Ale
kiedy wygrali – twórczość tego pisarza kością stanęła im
w gardle. Obnażała wszak i ich tradycjonalne sentymenty,
resentymenty i prowincjonalizm, na miarę owych ojcówrobaczków, w których formy przyodziali się. Identycznie jak
pisowscy.
Boć – zaprawdę – i jedni, i drudzy zawsze doń mieli stosunek ambiwalentny. Wynosili go oto zgodnie pod niebiosa
tylko w czasach PRL-u (jako ówczesna „demokratyczna
opozycja”), bo jego twórczość była urzędowo zakazana. A ze
względu na swe antykomunistyczne wątki – zdawała się
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poręcznym narzędziem krytyki ideologii i praktyk realnego
socjalizmu.
Z drugiej jednak strony już wtedy marginalizowali (lub
wręcz przemilczali) jej przesłanie antynacjonalistyczne, antykołtuńskie i antyparafiańskie. Chcieli bowiem „jednoczyć
naród”, którego nie wyobrażali sobie bez spleśniałej tradycji
narodu szlacheckiego, psiego ludowego poddaństwa i duchowego zniewolenia kościółkowego wszystkich mieszkańców „tej ziemi”. A przecież to wszystko stanowiło źródło
i materiał form Polski, Polaków i polskości w ogóle, od których pragnął nas uwalniać Gombrowicz.
Gdy tedy w 1989 r. zaczęła się ustrojowa transformacja,
stał się już nie tylko niewygodny, ale wręcz szkodliwy. Zza
grobu bowiem podważał i ośmieszał jej (pozornie) nowy
kształt. Giertych zatem wykonał za wszystkich brudną robotę. Liberałowie zaś mieli nadal swojską pustkę w głowach
i (niby) czyste ręce. Ale to właśnie pozwoliło PO bez większych kłopotów włączyć go potem do swego politycznego
grajdołka.
I teraz wspólnie z nimi walczy on pod biało-czerwonym
sztandarem – a jakże! – o „prawdziwą” wolność i „demokrację”, podskakując żwawo na manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji.

Czym jest Polska?
Wszyscy oni nie mogli się wszak zgodzić, że – i przed
wojną, i w PRL, i tak samo w ostatnim ponad ćwierćwieczu –
Polska to, jak pisze Gombrowicz, „twór pośredni między
Wschodem i Zachodem, wydana wskutek swych warunków
geograficznych i historycznego rozwoju niedoskonałości
i podrzędności”. Dlatego, czytamy, „musi być przezwyciężona, albowiem nie jest w stanie zapewnić Polakom jakiejkolwiek pełnej wartości”.
W konkluzji więc powiada: „Nie jest słuszne, by Polak
poświęcał swój osobisty rozwój, swoje człowieczeństwo, na
rzecz Polski. Polak urobiony przez Polskę, przez swoje środowisko, przez swoją tradycję musiał być gorszym człowiekiem od ludzi Zachodu”.
I między innymi stąd płynęła w wielu jego utworach pochwała niedojrzałości wszelkich synów-robaczków, jako
stanu sprzed ich zastygnięcia w sztywnych i sakralizowanych
formach polskości, charakterystycznych dla ojcówrobaczków. Ba! Niedojrzałość stała się dlań pozytywnością
estetyczną i sposobem uobecniania się ludzkiej autentyczności.
Stąd także jego krytycyzm np. wobec rodzimych pisarzy,
którzy – jeśli ograniczali się do polskiego terenu - „skazani
byli na podrzędność”, adekwatną wobec podrzędności Polski
w świecie. Ich bowiem twórczość była zaledwie ukrywaniem
jej rzeczywistego statusu pod formami estetycznymi, moralizatorskimi i „patriotycznymi”. Gdy zaś aspirowali oni do
europejskości, również nie wykraczali poza tę podrzędność.
Boć to była – jak mówi Gombrowicz - „europejskość z drugiej ręki, która jedynie starała się dorównać Europie i powtarzać Europę”.
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Nota bene: to samo można powiedzieć o naszych pisarzach dzisiejszych, jak i o humanistach, nauczycielach czy
wszelkich innych „pracownikach sfery duchowej”. Od międzywojnia wszak trwa za ich sprawą ten sam i tak samo duchowo jałowy, monotonny i pozbawiający Polaków pełnej
wartości szelest narodowych form.
Ale inaczej być nie może i nie chce. Polska bowiem dla
niego to taki kraj między Wschodem i Zachodem, gdzie „Europa już poczyna się wykańczać, kraj przejściowy, gdzie
Wschód i Zachód wzajemnie się osłabiają. Kraj przeto formy
osłabionej... Żaden z wielkich procesów kultury europejskiej
nie przeorał naprawdę Polski, ani renesans, ani religijne walki, ani rewolucja francuska, ani rewolucja przemysłowa; tu
tylko złagodzone echa dochodziły. A współczesna rewolucja
rosyjska też nie została przeżyta, tylko skutki jej dostały się
(przymusowo) Polsce, już gotowe. Katolicyzm? Kraj jest
wprawdzie w orbicie Rzymu, ale polski katolicyzm jest bierny, polega na ścisłym przestrzeganiu katechizmu, nigdy nie
był twórczą współpracą z kościołem.
Na tych więc równinach, otwartych na wszystkie wiatry,
odbywała się wielka Kompromitacja Formy i jej Degradacja.
Rozmazywało się to, rozłaziło... Tu kultura była równinna,
wiejska, pozbawiona wielkich miast, silnego mieszczaństwa,
gdzie życie się skupia, komplikuje, piętrzy, nabiera rozmachu, zasila tysiącem splotów międzyludzkich. Była szlachecko-chłopska, proboszczowska, szlachcic na folwarku siedział,
a ksiądz proboszcz był wyrocznią. Poczucie bezformia (krowiego placka jako ojczyzny – J.K.), dręczące Polaków, ale
też wypełniające ich jakąś dziwaczną wolnością, było u źródła ich uwielbienia dla polskości”.
Czy takie słowa przeszły by dziś przez usta brylujących
w mediach polityków, dziennikarzy, intelektualistów, (większości) pisarzy? Wszak: co jeden, to (z Ferdydurke) Syfon;
co drugi Pimko albo Młodziak. Żaden (nawet „lewicowy”)
nie jest zainteresowany naruszeniem wyświechtanych komunałów narodowych i form. Tak samo, jak niegdyś międzywojenne elity, które mają oni za wzór i punkt odniesienia. Niezdolni zarówno do dystansu wobec ich zetlałych „mądrości”,
jak i przeniknięcia idei, które do nas płynęły (i płyną)
skądinąd.
Jakże jednak mogło (i może) być inaczej, skoro – jak
powiada - „Na niebie polskim, tym niebie omdlewającej się,
kończącej się Europy, zbyt wyraźnie widać jak skrawki papieru nadlatujące z Zachodu zniżają lot, by osiąść na błocie,
na piasku iż by jedynie chłopaki pasące krowy mogły z nich
zrobić wiadomy użytek...”.
A czegóż innego można by się spodziewać, zwłaszcza,
gdy PiS zapanował znowu niepodzielnie, a dróg wyjścia – nie
widać? Niczego. Lecz może to właściwa pora, by wreszcie
zacząć Gombrowicza od nowa czytać?
Jan Kurowicki – prof. dr hab., filozof. Ostatnio opublikował
książki pt. O pożytku ze zła wspólnego, Agencja Wydawnicza
CB, Warszawa 2015 i Estetyczne przysłony rzeczywistości,
Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2016.
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Marcin Buczyński

LATARNIK:

WALKA O PALMĘ PIERWSZEŃSTWA
W LITERATURZE POLSKIEJ
Stanowiska w dyskusji
Motywem eksponowanym w interpretacji noweli Latarnik
jest poniewierka i nostalgia emigrantów. W ten sposób podaje się nowelę w tradycji szkolnej, a co za tym idzie to właśnie
każdy czytelnik Henryka Sienkiewicza ma poznać i wiedzieć
na temat tej noweli: oddalenie od ojczyzny, sentyment, tęsknota, skazanie Polaka na poniewierkę w złym świecie. Jeśli
w ten sposób potraktujemy sienkiewiczowskie nowele, to
możemy powiedzieć za niechętnym mu krytykiem, że jest on
katalizatorem fatalizmu nieszczęścia.
Na początek chcę przedstawić, z czym ma do czynienia
czytelnik Latarnika. Nowela składa się z trzech części, które
można streścić następująco:
Poszukiwanie nowego latarnika spowodowane prawdopodobnie śmiercią poprzedniego. Na miejsce pracy zgłasza
się tułacz-Polak: Skawiński. Niemal od ręki dostaje pracę.
Narrator przypomina jego biografię: żołnierza, tułacza. Skawiński jest zachwycony nową pracą, dającą mu wytchnienie
po latach niepewności i tułaczki.
Praca w latarni dająca wytchnienie. Do tego stopnia, że
latarnik utożsamia się z latarnią.
Paczka, w której latarnik znajduje Pana Tadeusza. Zaczyna czytać i myślami wraca do kraju dzieciństwa, przez co
nie zapala latarni, powoduje katastrofę morską, traci pracę
i staje się na powrót tułaczem. Tym razem tułaczem z Panem
Tadeuszem w rękach.
Tyle fabuła.
Badacze, którzy podjęli się interpretacji noweli Latarnik,
przedstawiali różne podejścia. Jednym z ciekawszych wydaje
mi się przedstawiony przez Ewę Kosowską w jej monografii
twórczości Henryka Sienkiewicza. W rozdziale zatytułowanym: Latarnik – próba analizy aksjologicznej badaczka skupia się na eksponowaniu opozycji, z których jedna jest pozytywna, druga negatywna. Mamy tu między innymi takie opozycje jak: natura: kultura; Północ: Południe, czy spokój:
niepokój. W swojej analizie Kosowska próbuje odnaleźć
wpisany w nowelę system wartości zgodny z sienkiewiczowską wizją świata. Badaczka argumentuje, że tekst Latarnika
nadaje się do tej roli idealnie, ponieważ jest to tekst zamknięty kompozycyjnie, jest relatywnie krótki, narrator jest
wszechwiedzący, systemy wartości narratora i bohatera są
spójne, tok narracji można potraktować jako kompozycję
sądów aksjologicznie nacechowanych: kognitywnych, oceniających i emocjonalnych. Choć wywód Kosowskiej broni
założonej tezy, można jednak mieć wątpliwości, by na pod
stawie tak krótkiego tekstu jakim jest Latarnik, można było
pokazać całość aksjologii Sienkiewicza. Jest natomiast
w eseju badaczki sporo trafnych spostrzeżeń, o których

44

przyjdzie mi jeszcze wspominać w dalszej części mojego
wywodu.
Inną perspektywę, ale równie ciekawą przedstawia Petko
Ivanov. Po pierwsze wspomina on, że bohater utworu Sienkiewicza to postać autentyczna stworzona na podstawie biografii Mieczysława Siellawy (1838-1876). Badacz pokazuje,
że Sienkiewicz, wykorzystując jeden wątek biografii Siellawy i przesuwając jego rok urodzenia na rok około 1800-tny,
chciał przedstawić biografię pokolenia urodzonych wtedy
ludzi. W części Skawiński: A Biography of a Generation
Ivanov pokazuje, jak reprezentatywny dla swojego pokolenia
jest bohater Sienkiewicza. Z kolei w części The Real LightHouse Keeper: Mickiewicz badacz pokazuje, że Pan Tadeusz
jest świętą księgą Polaków. Sugeruje równocześnie, że mickiewiczowska epopeja jest latarnią morską polskości. I w ten
sposób to Mickiewicz staje się właściwym latarnikiem. Równocześnie Ivanov wskazuje, że Latarnik jest manifestem
literackim, takim który pokazuje bohatera jako postać nierozłącznie związaną z krajem ojczystym, Skawiński nie istnieje
bez swojej etnicznej identyfikacji z polskością. Wywód Ivanova zakończony jest stwierdzeniem, że Skawiński jest bohaterem romantycznym, reinterpretacją romantyzmu na potrzeby czasów Sienkiewicza. Jest to powtórzenie tego, co Tadeusz Bujnicki napisał we Wstępie do Wyboru nowel i opowiadań Henryka Sienkiewicza, pisząc, że Latarnik jest nowelą,
w której romantyzm wyzwala powrót do ojczyzny głównego
bohatera. Badacze twórczości Sienkiewicza bardzo często
podkreślali wagę romantyzmu w ideowym wymiarze „Latarnika”. Joanna Warońska utrzymuje swoją interpretację w tym
właśnie duchu. Interpretuje Latarnika poprzez epos Mickiewicza. Już sam tytuł jej eseju: Panem Tadeuszem odczytywanie Latarnika, wskazuje, że trop intertekstualny jest w noweli
najważniejszy dla wywodu. Z kolei Halina Bursztyńska
w szkicu: „Latarnik” - „Danina” na rzecz romantyzmu pisze,
że: „Pytanie o dziedzictwo romantyzmu i jego sfunkcjonalizowanie w Latarniku sprowadzi się do podstawowego problemu romantycznego bohatera na tle romantycznej przestrzeni”. Badaczka pokazuje bohatera, który swoją tęsknotę
za ojczyzną musi konfrontować z przebywaniem w przestrzeni obcej. W wywodzie Bursztyńskiej Skawiński pokazany jest jako romantyczny mistyk, który przeżywa przede
wszystkim utratę, wiecznie w żałobie. W szkicu Bursztyńskiej ważne dla mojego wywodu będzie stwierdzenie kończące: „Rzecz w tym, że i sam Sienkiewicz, już nie jako
nowelista, lecz pozytywistyczny publicysta, miał do tradycji
romantycznej w roku poprzedzającym powstanie Latarnika
stosunek krytyczny”.
W tomie „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Interpretacje. Skrypt dla studentów filologii polskiej nie jest to jedyny
esej, który podejmuje motywy typowe dla romantyzmu, czy
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odkrywania siły romantycznej mitologii w noweli Sienkiewicza. Krystyna Kłosińska tytułuje swój szkic: Żołnierz, tułacz,
pielgrzym, przywołując tym samym typowe dla epoki romantyzmu postawy opisane w polskiej literaturze. Ciekawym
spostrzeżeniem badaczki, które jest ważne w moim wywodzie, jest dostrzeżenie rozdźwięku dotyczącego projektowania przez Skawińskiego przyszłości: „narrator dystansuje się
wobec planów bohatera, opatrując je niepewnym, co do autorytatywności czasownikiem: wyobrażał sobie”.
Ustalenia, które dotyczą Latarnika przenoszone na grunt
edukacji szkolnej pokazują, zgodnie z ideologicznym paradygmatem polskości, że dla Skawińskiego, a co za tym idzie,
dla każdego, kto chce się określać mianem Polaka tradycja
romantyczna powinna być święta, a Pan Tadeusz jest tej
tradycji księgą świętą. Mamy zatem, idący od głównych
interpretatorów komunikat, którego rdzeniem jest niezwykła
waga romantyzmu i stworzonych przezeń mitów. Ten główny
motyw interpretacyjny przeniesiony do szkół ugruntowuje
postawę, w której nawet pozytywizm o fundamencie socjalistycznym nie może obyć się bez romantyzmu. Ba, bez romantyzmu nie istnieje. Wyposażony w taką właśnie wiedzę
wychodzi ze szkoły niemal każdy Polak.
Przypomnę zatem, że Halina Bursztyńska kwestionuje
nabożny stosunek Sienkiewicza do romantyzmu w czasie,
kiedy powstawała nowela. Badaczce należy przyznać słuszność: Sienkiewicz miał bowiem do romantyzmu bardzo długo stosunek krytyczny, czego wyrazem jest jego publicystyka. Jednocześnie już niedługo po Latarniku pisarz opublikował swoje najbardziej wpływowe powieści w cyklu trylogii
o bohaterach XVII wieku. Pomiędzy publikacją Latarnika
a Ogniem i mieczem mamy raptem trzy lata. Według mnie
Latarnik jest wyrazem uświadomienia sobie przez pisarza
faktu, że romantyzm jest siłą napędową polskości. Dlatego
sprawił on, że po romantyzmie nie ma w XIX wieku literatury innej niż romantyczna.
Co zatem można wyczytać z „Latarnika”? Postaram się
przedstawić poniżej.

Pozytywiści i romantycy
Henryk Sienkiewicz jest pisarzem z pokolenia pozytywistów. Truizm ten chciałbym jednak opatrzyć przypomnieniem, co właściwie oznaczała przynależność do tego pokolenia. Umownie przyjmuje się za początek epoki pozytywizmu
datę upadku powstania styczniowego – rok 1864. Sienkiewicz ma wtedy osiemnaście lat, uczy się, jest świadkiem
jednego z ważniejszych wydarzeń w historii Polski w wieku
XIX- tym. Tradycyjnie stawia się tego pisarza pośród innych
najważniejszych przedstawicieli epoki pozytywizmu, takich
jak: Bolesław Prus, czy Eliza Orzeszkowa. Patrząc na tę
trójkę, można odnieść wrażenie, że polski pozytywizm miał
trzy różne oblicza lub był przez tych właśnie pisarzy rozumiany zupełnie różnie. Nie ma tu niestety miejsca na to, żeby
przyglądać się osobno każdej z tych biografii i twórczości.
To, co mnie interesuje jest to skromny zamiar poszerzenia
pola interpretacyjnego noweli Latarnik.
Najpierw chcę odpowiedzieć na pytanie, co było ważne
dla każdego, kto chciał uchodzić za pozytywistę. Pozytywiści, co wie każdy absolwent polskiej szkoły, szczególnie
cenili sobie pracę. Była ona ważnym aspektem życia. Pozytywiści jako pierwsi zauważyli zmiany społeczne, które powodowały, że z gospodarki feudalnej przenoszono się na
kapitalistyczny model relacji społecznych. Praca i wynikają-
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ce z niej bogactwo, a nie dziedziczenie, miało być źródłem
zarówno osobistej satysfakcji, jak również akceptowanego
społecznie modelu bycia bogatym. Praca zresztą występuje
już w hasłach pozytywistów: praca organiczna i praca u podstaw. Oba hasła wiążą się z ideą utylitaryzmu, czyli odrzucenia wszystkiego, co nie wpływa dodatnio na rozwój ludzkości. Pozytywizm zatem dąży ku pracy jako wartości nadrzędnej. Jest to związane z przemianami społecznymi, które zachodziły w tym czasie. Jednocześnie należy pamiętać, że czas
pozytywizmu jest również czasem narodzenia się idei socjalistycznej, która szczególną uwagę poświęciła walce klas
i klasie robotniczej. Mając świadomość jak ważną rolę dla
pozytywistów oznaczała praca, przyjrzyjmy się bohaterowi
Latarnika.
Rzeczywiście jest bohaterem romantycznym, na co
wskazywali wcześniejsi badacze. Wystarczy przytoczyć kilka
faktów z opowieści. Biografia bohatera skupiona jest wokół
wojowania. Według Ewy Kosowskiej jest to jedyna aktywność, co do której miał pasję. Skawiński reaguje na rzeczywistość w stylu romantyków, jakby przez nich ukształtowany.
Skawiński szuka pracy spokojnej, czegoś na kształt odpoczynku po burzliwym życiu wojaka i człowieka szukającego
miejsca w nowych, nieromantycznych czasach. Z przebiegu
jego kariery pracowniczej wynika, że była ona pełna nieszczęść i porażek. Nie wyzwolił się więc z romantycznej
konieczności bojowania. Po latach prób odniesienia sukcesu
poza wojaczką trafia do miejsca, które może mu przynieść
ukojenie: jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze. Perspektywa bycia pustelnikiem ma wyzwolić Skawińskiego od bycia tułaczem. Z dzisiejszej perspektywy latarnia jest dla bohatera czymś w rodzaju emerytury, nagrody za lata tułaczki i znoju. Sam zresztą mówi: Potrzebuję odpoczynku. Później w rozmowie przyznaje, że jest
znużony i skołatany. Narrator dodaje od siebie, że dla bohatera nadszedł nareszcie […] czas spokoju. Dalej narrator porównuje bohatera do okrętu, który zawinął do portu po wielu
latach burzy. Perspektywa, którą buduje narrator, jest taka:
lata poniewierki, lata niepewności zostaną docenione pustelniczą, ale kojącą pracą. Równocześnie bohater po latach
tułaczki osuwa się w śmierć: Latarnia była już dla Skawińskiego takim pół-grobem. Przekładając to na współczesne
realia, jest bohater w latarni kimś podobnym do emeryta,
który po latach ciężkiej pracy odpoczywa, ale jednocześnie
wie, że czas, który mu pozostał musi spożytkować na przygotowanie się do najbardziej niepokojącego zdarzenia w życiu.
Na razie jednak narrator pozwala mu odpoczywać i podziwiać naturę. Przez swą strażniczą lunetę stary mógł dojrzeć
nie tylko drzewa, nie tylko rozłożyste liście bananów, ale
nawet gromady małp, wielkich marabutów i stada papug,
wzbijające się czasem jak tęczowa chmura nad lasem. Natura
dla Skawińskiego nie jest tylko piękna. Powyższy obraz dla
każdego może zdawać się rajskim ogrodem. Tymczasem
bohater Latarnika widzi w tym zagrożenie. Pod pięknem
natury czai się bowiem śmierć, w tym pięknym obrazie mrowią się krwiożercze moskity, pijawki drzewne i olbrzymie
jadowite pająki. Jednak w swojej oazie czuje się zasłonięty
od zdrad. Znalazł więc swoją oazę, swój raj? Wydaje się, że
tak. W takich warunkach może czekać na finał życia. Odpoczywa po trudach wędrówki. Ale nadeszło przebudzenie.
Zdanie to, otwierające trzecią część noweli jest według mnie
kluczowe. Bohater ukrył się przed rzeczywistością w twierdzy latarni morskiej. Poczuł się w niej dobrze, ale rzeczywistość go dogoniła i kazała powrócić zza światów. Przypomnę: Skawiński w latarni jest jak w pół-grobie, to relacja
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narratora. Wniosek jest taki, że wybiera sobie właściwy grób.
Prawdopodobnie pragnie tam umrzeć, z dala od tułaczki,
z dala od problemów, które stwarzał mu świat. Na koniec
życia ma być idylla. Ma być.
Coś jednak się psuje. Praca, która ma być ostatecznym
celem życia Skawińskiego zostanie utracona. Raj nie istnieje.
Idylla jest jedynie złudzeniem. Rzeczywistość wygrywa. Co
to jednak za rzeczywistość, która dopada bohatera? To książka przysłana w paczce: Pan Tadeusz. I to właśnie, że Sienkiewicz sięga po epopeję Mickiewicza wydaje mi się możliwością odkrycia jeszcze jednego aspektu noweli. Wszystko
tu wydaje się być konsekwentne. Stary wiarus, chcący odpocząć, dostaje w paczce książkę tego, który kształtował jego
pokolenia i zatapia się w lekturze, zapominając o obowiązkach. Przez to pracę traci. Nic właściwie nie można zarzucić
logice noweli. Ale przyjrzyjmy się uważniej. Zobaczmy, kto
pisze i kogo potrzebuje do zawiązania tragicznego końca
historii swojego bohatera.
Sienkiewicz piszący Latarnika jest jeszcze pisarzem
sprzed wielkiego sukcesu Trylogii. Już niedługo to powieść
historyczna stanie się dla pisarza głównym przedmiotem
zainteresowań. Co jednak mają ze sobą wspólnego Latarnik
i cykl powieściowy o dzielnych Polakach w XVII wieku?
Otóż wspólnym mianownikiem jest romantyzm. W Trylogii
Sienkiewicz wykorzystuje motywy romantyczne w pełni.
Można np. traktować Kmicica-Babinicza jako wcielenie
Jacka Soplicy-księdza Robaka. Ale czy byłby zatem Sienkiewicz epigonem motywów romantycznych przeniesionych
jedynie do powieści historycznej?
I właśnie w tym momencie wypada wrócić do Latarnika.
Ta krótka nowelka wydaje się być wpisana w szerszy zamiar
Sienkiewicza: ustawienia siebie na piedestale zamiast Mickiewicza. Zwróćmy uwagę, że Skawiński traci pracę przez
kontakt z Panem Tadeuszem, który – jak wskazują komentatorzy – staje się dla bohatera noweli drogowskazem i latarnią
duchową.
Skawiński, przywrócony do rzeczywistości przez książkę
Mickiewicza, na powrót staje się tułaczem, zmuszony porzucić swoją idyllę. Zwróćmy uwagę na paradoks tego, o czym
pisze tu Sienkiewicz: Ale nadeszło przebudzenie. Sęk w tym,
że przebudzenie to jest przebudzeniem w: fikcję epopei,
przebudzeniem w przeszłość wspomnień o porzuconej ojczyźnie. Stary Skawiński ulega sentymentom i nie wykonuje
powierzonych mu obowiązków latarnika. W konsekwencji
traci pracę, rzecz dla pozytywisty bardzo ważną, jeśli nie
najważniejszą.
Możemy czytać ostatnią część Latarnika jako pean na
cześć literatury, jej zwycięstwa nad rzeczywistością, możemy, jako metaforę polskiego losu urodzonych na początku
wieku dziewiętnastego. Proponuję jednak czytać również ten
fragment i całą nowelę jako akt walki Sienkiewicza o pierwszeństwo w literaturze polskiej. Walka o palmę pierwszeństwa z Mickiewiczem przypomina w odniesieniu do noweli:
Latarnik rozwiązanie kompleksu Edypa, o którym Freud
pisze w Totemie i tabu. Zabicie pierwotnego ojca, będące
momentem wyjściowym w dziejach ludzkości, można przełożyć na sytuację Sienkiewicza walczącego o palmę pierwszeństwa z Mickiewiczem.
Skawiński traci pracę, której nieobecność w życiu jest
według idei pozytywistycznej czymś negatywnym. Warto
zauważyć, że właśnie pozytywistyczni bohaterowie jako
pierwsi mają stałe mniej lub bardziej zatrudnienie, pozytywi-
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styczni bohaterowie to pierwsze w dziejach pokolenie ludzi
pracujących. Utrata pracy jest utratą możliwości zarobkowania, więc i godnego życia.
Za utratą pracy przez Stawińskiego stoją sentymenty
obudzone przez lekturę Pana Tadeusza. Zatem kontakt
z narodową epopeją jest tyle kojący, co i niebezpieczny.
Wniosek płynący dla czytelnika może być – oprócz wskazywanego przez komentatorów – również taki, że literatura
romantyczna nie przynosi ocalenia. Owszem, może koić,
budząc sentymenty, powracając cudem na Ojczyzny łono.
Jednak z perspektywy praktyki życia przynosi jedynie cierpienie. W przypadku Skawińskiego było to wyrzucenie
z idyllicznej latarni na powrót na tułaczkę.
Sienkiewicz nie przedstawia w Latarniku pozytywnego
projektu, który może dać jego pisarstwo, taka perspektywa
pojawi się dopiero w Trylogii. Nowelę można odczytywać
jako pierwszy krok: zwalczenie przeciwnika.
Marcin Buczyński – doktor nauk humanistycznych, absolwent
Uniwersytetu Śląskiego.

=====================================

Jan Stępień

Zabawa w życie
Ty i ja
Ja i ty
Bawimy się w życie:
ty mówisz prawdę
ja kłamię
Później zamieniamy się rolami
Jak trudno uwierzyć
w prawdę
Jak łatwo zaufać
kłamstwu
Mów prawdę
I tak ci nie uwierzą
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KSIĄŻKA
NAS WYRÓŻNIA
Brytyjski socjolog Frank Furedi, profesor University of Kent,
autor m.in. szeroko omawianej w Polsce książki Gdzie się
podziali wszyscy intelektualiści? (Warszawa 2008),
w internetowym piśmie Aeon z października 2016 r. ogłosił
artykuł Bookish fools1. Inspiracją do napisania tego tekstu
była kolekcja pięknie wydanych książek, na którą zwrócił
uwagę w nowojorskiej księgarni Barnes&Nobles. Sprzedawca pragnął podtrzymać jego zainteresowanie i zachęcić do
kupna mówiąc, iż te egzemplarze pozwolą upiększyć jego
księgozbiór. Książka, choć żyjemy w erze przekazów cyfrowych, posiada duże znaczenie jako symbol kultury. Sam
Furedi chętnie udziela wywiadów czy fotografuje się na tle
regałów z książkami, bo to wzmacnia jego wizerunek uczonego, człowieka mądrego, żyjącego w otoczeniu książek
i czerpiącego z nich wiedzę. Książki obecne w domu, w biurze, świadczyły i świadczą o statusie danej osoby. Bardzo
często kupowano je dla ozdoby, ale był to też sygnał, że stoi
za nimi wartość materialna i intelektualna. Już sama ich
obecność wzbudzała zainteresowanie. Przekazywane z pokolenia na pokolenie budowały więź między pokoleniami;
obecne w domu stanowiły część życia.
Książka przez wieki zajmowała miejsce szczególne. Fouredi sięga do historii przekazów pisanych, glinianych tabliczek i zwojów papirusowych. Na Bliskim Wschodzie umiejętność posługiwania się pismem klinowym, interpretowania
znaków, była niezwykle ceniona. Także w starożytnym Egipcie umiejętności pisania i czytania (z naszego punktu widzenia niemal wrodzona) uważane były za nadzwyczajne osiągnięcie i stanowiły przepustkę do kariery, np. urzędniczej,
i pozwalały na awans społeczny. Była to sztuka bardzo trudna do opanowania, pilnie strzeżona przez kapłanów i mało
kto miał szansę ją posiąść. Co wielokrotnie opisywał w swoich poczytnych powieściach, m.in. w cyklu Tajemnice Ozyrysa, egiptolog Christian Jacq. Ponieważ pismo klinowe i hieroglify uważano również za znaki magiczne, skrybowie cieszyli bardzo dużym szacunkiem w swoich społecznościach.
Także żydowski król Jozjasz, władca starożytnej Judy, docenił znaczenie tekstów pisanych. Reformując religię, położył
nacisk na rolę świętych ksiąg. Podczas odnawiania świątyni
w Jerozolimie odnaleziono zwój Księgi Prawa, co władca
wykorzystał nie tylko do umocnienia przymierza między
narodem wybranym a Bogiem, ale również swojej władzy
ziemskiej. Od tego wydarzenia, opisanego w Drugiej Księdze
Królewskiej (23, 1-3), wzrosło znaczenie Tory (a więc przekazu pisanego), bowiem wcześniej religia żydowska opierała

F. Furedi, Bookish fools [dok. elektron.]. – Tryb dostępu:
https://aeon.co/essays/are-book-collectors-real-readers-or-justcultural-snobs (dostęp: 2017-01-25).

się zbiorowej i indywidualnej pamięci. Natomiast starożytni
Rzymianie „sprowadzili książkę z nieba na ziemię”. Zwój,
a następnie kodeks stały się luksusowymi towarami. Fouredi
odwołuje się do Seneki, który pisał, że biblioteki były niezbędną ozdobą bogatych domów, podobnie jak łazienki.
Zajmowały półki od podłogi do sufitu. Prócz gromadzenia
zwojów panowała w Cesarstwie Rzymskim również moda na
publiczne odczytywanie swojej twórczości (nie zawsze wysokich lotów). Takie dzieła kopiowano, bogato oprawiano
i ofiarowywano znajomym.
Średniowiecze, zdaniem Fouredi’ego, nie było epoką,
w której tworzono wyrafinowane biblioteki i zapewniano
powszechny dostęp do lektury. Choć wówczas wątek książki
wprowadził w XVI w. do literatury Geoffrey Chaucer
w Czytaniu o dobrych paniach, a angielski biskup Richard de
Burry napisał pierwsze dzieło poświęcone miłości do ksiąg
i ich gromadzenia Philobiblon. Za to Renesans przyniósł
powszechne zainteresowanie książką, mimo że czytać wciąż
umieli tylko nieliczni. W tym okresie rozpoczęła się moda
portretowania osób pochłoniętych czytaniem. Choć śledzący
ikonografię chrześcijańską Christian Vendendorpe2 zwraca
uwagę, że już V w. n.e. na mozaikach w Rawennie przedstawiano postacie dzierżące w dłoniach książki. W malarstwie
i w rzeźbie Jezus Chrystus, święci, a zwłaszcza ewangeliści,
przedstawiani byli najczęściej z otwartymi księgami (zapewne było to Pismo Święte). W Odrodzeniu Najświętsza Maryja
Panna także była przedstawiana z księgą, tak czynili m.in.
Simon Martini, Leonardo da Vinci, Boticelli, Signorelli,
Rafael, Van Eyck. Madonna pogrążona w lekturze symbolizuje niewiastę mądrą i pobożną. Gdy wynalazek druku upowszechnił kodeks jako środek przekazu, jego miejsce w kulturze uległo wzmocnieniu. Książka stała się symbolem wiedzy. Władcy, politycy, wojskowi chętnie pozowali na tle
księgozbiorów. Do początku XX w. malarze portretowali
czytelniczki i czytelników, kobiety i mężczyzn trzymających
w ręku książki, jak młodzieńcy i panny z obrazów Bronzino,
a potem bohaterowie obrazów Renoira, Degasa, Maneta, Van
Gogha. W XX w. zaczęto portretować czytelników gazet,
które stały się ważnym źródłem wiedzy o bieżących wydarzeniach.
Od XVI w. książka stała się narzędziem poznania siebie
i poznania świata, a cztery wieki później zaczęto zastanawiać
się nad czytaniem, które wraz z upowszechnianiem edukacji
stawało się umiejętnością powszechną. Choć angielscy pisarze Edith Wharton w Vice of Reading (1903) i Virginia Woolf w eseju The Common Reader (1925) krytykowali tzw.
zwykłych czytelników, których lekturę określali jako po-

1

2

Ch, Vendendorpe, Od papirusu do hipertekstu, Warszawa 2008,
s. 161-163.
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wierzchowną. Podział ten odżył w 2011 r. w książce Alana
Jacobsa The Pleasure os Reading, autor dokonał w niej rozróżnienia wybitnych czytelników i skromnych ludzi, którzy
czytają.
Fouredi zachęca czytelnika swojego artykułu do zestawienia obrazu XVIII-wiecznej czytelniczki z książką w ręce
i współczesnego nastolatka patrzącego w smartfon, do spojrzenia na dwa różne sposoby budowania tożsamości przez
czytanie. Zapalonych czytelników wiadomości tekstowych,
wpisów w mediach społecznościowych można spotkać wszędzie. Pochyleni nad ekranami, czytają, odpisują, wysyłają,
nie dają świadectwa o wyrafinowanym guście literackim, ale
pokazują, że są połączeni z Internetem (a tym samym z wieloma ludźmi na całym świecie), że pozostają w głównym
nurcie wydarzeń, że są zajęci, że istniej „zapotrzebowanie”
na ich uwagę. I choć czytelnik plików konkuruje z czytelnikiem nośnika papierowego, to wzrasta w skali globalnej
sprzedaż książek papierowych. Tablety i czytniki nie stały się
symbolami wyrafinowanego smaku. Dekoratorzy wnętrz
projektują pokoje z regałami pełnymi książek w eleganckich
oprawach. Klientów znajdują firmy proponujące kupno całych bibliotek, dobierające książki nie tylko wg kryteriów
tematycznych, ale również estetycznych, jak kolor i rodzaj
oprawy, wielkość egzemplarzy. Czyli od czasów antycznych
niewiele się zmieniło. Posiadanie książek w domu wciąż
symbolicznie zaświadcza o mądrości, wykształceniu, zamożności ich posiadacza. Wciąż jednak są czytelnicy, dla których
najważniejsza jest przyjemność obcowania z tekstem. Którzy
traktują świat opisywany jako ucieczkę przed banałem życia
i gotowi są wyruszać w podróż w nieznane.
dr Magdalena Rzadkowolska – bibliolog, teolog. Jest redaktorką Słownika pracowników książki polskiej (2016).
==========================================
Jan Stępień

Maraton
Idziemy
Biegniemy
Potykamy się
o zawiść i nienawiść
Padamy i
podnosimy się
Znów biegniemy
bo taki nasz los
I gdy już na końcu
widzimy horyzont
okazuje się
że to fatamorgana
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LEGENDA
SREBRNEGO WIEKU.
KULTURA ROSYJSKA NA EMIGRACJI
Rosyjska emigracja w XX wieku – to bardzo ciekawy
i starannie w świecie badany temat. Także w Polsce. W 1997
roku na Międzynarodowym Zjeździe Slawistów profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego Lucjan Suchanek w swoich
wystąpieniach wprowadził do nauki termin „emigrantologia”.
Wkrótce potem zostało utworzone Międzynarodowe Towarzystwo Emigrantologów, skupiające uczonych prowadzących badania nad zjawiskiem emigracji intelektualistów,
a także artystów reprezentujących wszelkie dziedziny literatury i sztuki. W powszechnej opinii w wieku XX najciekawsza i najwartościowsza rosyjska literatura piękna powstawała
właśnie na emigracji, zwłaszcza silny był jej ośrodek w Paryżu, gdzie skupili się najwybitniejsi poeci i prozaicy1. Przez
dziesięciolecia nie mogliśmy ich twórczości, stworzonej na
emigracji, poznawać. To się zmieniło. Najbardziej w samej
Rosji, gdzie została już wydana seria podręczników, omawiających literaturę rosyjskiej emigracji w XX wieku. Ten temat
jest dzisiaj wykładany nie tylko w szkołach wyższych, ale
także w gimnazjach i liceach.
Poniższy esej ma stanowić wstęp do cyklu artykułów poświęconych twórczości wybitnych pisarzy rosyjskich XX
wieku, którzy z przyczyn historycznych byli zmuszeni wybrać emigrację, opuszczając swoją Ojczyznę – Rosję. Zamieszkali oni w różnych krajach i tam tworzyli. Omawiamy
w nim epokę Srebrnego Wieku, bo też jego twórcy jako
pierwsi zostali zmuszeni do emigracji2, często przez „zieloną
granicę”.
Schronienie i możliwość pisania zapewniła im głównie
Francja, skupiska emigracyjne tworzyły się także w Berlinie,
Pradze Belgradzie, Charbinie, Rydze. Spora grupa rosyjskich
1

Zob: Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod
redakcją Andrzeja Drawicza, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997. Srebrnemu Wiekowi i Literaturze pierwszej
emigracji poświęcone są w tym dziele całe rozdziały (Srebrny Wiek
–47-172), (Literatura pierwszej emigracji – 311-325)
2 Zob: Andrzej Drawicz A może powiedzieć „nie” i przekroczyć
rubież?, [w:] Antologia wolnej literatury rosyjskiej, Slawistyczny
Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa
1992, s. 9-14.

emigrantów osiadła na pewien czas w Warszawie, jak choćby
Zinaida Gippius i Dymitr Miereżkowski, którzy wydawali tu
pismo Za Swobodu i prowadzili salon literacki skupiający
rosyjskich pisarzy.
***
Srebrny Wiek, tak właśnie określono epokę szczególnie
intensywnego rozwoju życia duchowego w Rosji, zwłaszcza
literatury, której początek przypada na przełom XIX i XX
wieku, a określenie czasu jego trwania, analiza charakterystycznych zjawisk i stosunek do nich literatów i literaturoznawców jest przedmiotem rozważań w przeogromnej mnogości prac, publikowanych na całym świecie.
Ów mit Srebrnego Wieku kultywowały zwłaszcza emigranckie środowiska związane z twórcami, którzy, zanim
opuścili Rosję, kształtowali tam zjawiska mieszczące się
w tym pojęciu od samego początku, a właściwie – od kiedy
uświadomiono sobie, że taki fenomen, jednoczący ludzi literatury i sztuki, i to najróżniejszych orientacji, istnieje i jest on
wielki. Przez kilkanaście lat przed wybuchem kataklizmu,
który zmiótł dotychczasowy porządek w Rosji i zaczęło się
budowanie nowego życia, całkowicie odmiennego, ci ludzie
literatury i sztuki stworzyli wiele znakomitych dzieł, i – co
może najważniejsze – stworzyli samych siebie, ukształtowali
się jako twórcy. Zmiany w Rosji, jakie przyniosła rewolucja,
większość z nich przyjęła wrogo.
W radzieckim literaturoznawstwie o Srebrnym Wieku
programowo na długo zapomniano. Potem, już w latach 60.,
epokę Srebrnego Wieku ostro krytykowano (głównym zarzutem, jaki stawiano temu okresowi było, iż przeważały w nim
postawy dekadenckie), choć nie o to tak naprawdę chodziło.
Z przyczyn politycznych nie można było pisać o zjawiskach,
dla których przyjęła się nazwa Srebrny Wiek, choć przecież
były one ważne i pozytywne. Niemiecki literaturoznawca
Wolfgang Kasack, omawiając symbolizm jako kierunek
najbardziej żywiołowo rozwijający się od początku Srebrnego Wieku i wpływający na inne nurty literackie, pisze:
„w odróżnieniu od literaturoznawstwa zachodniego, w nauce
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radzieckiej ten kierunek i reprezentujący go pisarze byli
przedstawiani kłamliwie, a nawet obelżywie”. Dopiero gdy
w Związku Radzieckim zaczęła się pierestrojka, zaczęto
mówić i pisać o Srebrnym Wieku prawdę, bez oglądania się
na cenzurę, bo w tamtym momencie jej nie było.
Chronologiczne umiejscowienie Srebrnego Wieku jako
epoki w historii rosyjskiej myśli jest jednym z ważniejszych
tematów w literaturze jej poświęconej. Przy czym początek
Srebrnego Wieku nie budzi sporów. Ów „modernistyczny
przełom” końca XIX i początku XX wieku był oczywisty nie
tylko dla Rosji, ale też dla Europy w ogóle, i został dobrze
opisany. Ale kiedy Srebrny Wiek rozkwitł, okrzepł, kiedy
zaczął dominować w rosyjskiej literaturze i sztuce, w świecie, zwłaszcza w Europie, także w Rosji, rozpętały się kataklizmy, które zmieniły ów świat. Trwały one długo i – choć
nie dotyczyły bezpośrednio zjawisk literackich – wpływały
na kształt literatury i sztuki już w tamtym okresie, a w szczególności, w latach późniejszych.
Kontrowersje budzi określenie końca tej epoki. Spory
trwają do dziś.
Na początku XXI wieku holenderski literaturoznawca
Omry Ronen, który studia odbył w USA, tak pisał o terminie,
który tu badamy: „To nieważne, kiedy ów wiek, nazwany
»srebrnym«, dobiegł końca – w 1917 roku, czy też w 192122 r. – po tym, jak zginął Gumilow, zmarli Błok i Chlebnikow, bądź też w 1934 r. – kiedy zmarł Andriej Bieły,
w 1937-39 – kiedy zginęli Klujew i Mandelsztam, zmarł
Chodasiewicz, bądź w 1940, po upadku Paryża, kiedy Achmatowa zaczęła pisać Poemat bez bohatera, a Nabokow,
znalazłszy schronienie we Francji, powziął zamysł napisania
Poematu paryskiego, poświęconego, podobnie jak dzieło
Achmatowej, podsumowaniu tego zjawiska. Losy terminu
Srebrny Wiek były różne. Bywało, że się od niego odżegnywano, nie ma to jednak większego znaczenia”. I rzeczywiście
nie ma. Ważny jest fakt, że pisarze i literaturoznawcy piszący
o tamtych czasach w Rosji, traktują go jako najpełniej wyrażający istotę tamtego okresu, bo jeśli Puszkin, Lermontow
i Gogol – tworzyli „wiek złoty” rosyjskiej literatury, to Błok,
Balmont, Bieły i wielka plejada innych twórców już w nowym stuleciu – byli jej „srebrnym wiekiem”. A więc określenie Srebrny Wiek ma sens wartościujący pozytywnie: powszechnie uważano, że znalezienie się wśród twórców
Srebrnego Wieku dodaje splendoru.
Zwłaszcza poeci chętnie sięgali do terminu Srebrny Wiek,
podkreślając swoją z nim więź. Wskażmy na dwie najwybitniejsze poetki rosyjskie tego okresu, a może w ogóle: Marina
Cwietajewa w noweli Черт/Czort (Diabeł) opublikowanej
w 1935 r. w emigranckim czasopiśmie Sowriemiennyje Zapiski i przedrukowanej w Almanachu Rosyjskim w 1981 roku,
i Anna Achmatowa w opublikowanych w leningradzkim
almanachu fragmentach przyszłego Poematu bez bohatera
w 1945 r.
Ogromną popularność termin Srebrny Wiek zdobył w literaturoznawstwie i krytyce literackiej przełomu lat 50.-60.
XX wieku, najpierw poza granicami ZSRR, w środowiskach
rosyjskiej emigracji, zwłaszcza we Francji, a wkrótce także
w Moskwie. Należy wszakże podkreślić, że poznawanie
sztuki Srebrnego Wieku było dostępne tylko dla intelektualnej elity. Promieniejące z niej światło duchowe było odbiera-
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ne jako tajemnicze, magiczne i mistyczne, jako księżycowa,
przedwieczorna poświata.
Jakie były główne tematy w twórczości pisarzy, artystów
zajmujących się sztukami pięknymi, a także muzyków Srebrnego Wieku? – Przeważało przeczucie nadciągających globalnych katastrof, uczucie frustracji powodowane powszednią, codzienną nudą, nadzieje na odkrycie nowych światów,
przekonanie, że cywilizacja, której fundamentem jest kultywowanie racjonalizmu, ateizm, bezduszność, zabrnęła
w ślepy zaułek.
Andriej
Bieły
w
pracy
Символизм
как
миропонимание/Simwolizm kak miroponimanije (Symbolizm
jako rozumienie świata) określał sztukę jako połączenie
uczucia, wiary i wiedzy w imię integralnego odbioru świata.
Jego zdaniem, celem sztuki jest wykrycie piękna, bo też
artysta potrafi odgadnąć piękno, zrozumieć jego sens.
W kulturze, która dokonała wielkiego skoku ku nowej jakości, triumf święci pierwiastek kobiecy. Jako pierwsi zdali
sobie z tego sprawę Władimir Sołowjow ze swoim chrześcijańskim ezoteryzmem i Aleksander Błok opiewający
w swojej poezji wieczną kobiecość i mistyczny erotyzm.
„Rosyjski Renesans, w swojej istocie romantyczny, odzwierciedlił się w kobiecej duszy” – pisał Nikołaj Bierdiajew
w książce Самопознание/Samopoznanije (Samowiedza).
Srebrny Wiek wyróżnia się twórczością niezwykłych, bardzo
utalentowanych kobiet – poetek, artystek uprawiających
sztuki piękne, mecenasów literatury i sztuki, takich jak Zinaida Gippius, Lidia Zinowjewa-Annibal, Anna Achmatowa,
Jelena Guro, Zinaida Sieriebriakowa, Natalia Gonczarowa,
Marina Cwietajewa, Anna Ostroumowa-Lebiediewa, Teffi,
Maria Tieniszewa.
Z Bierdiajewem toczył spór Gieorgij Adamowicz, który
nie zgadzał się na traktowanie tego okresu jako rosyjskiego
renesansu. Sarkastycznie pisał o Srebrnym Wieku rosyjskiej
poezji jako o „posrebrzanym” i dostrzegał w gmatwaninie
iluzji i miotaniu się duchowym twórców tej epoki przeczucie
nieuchronnego końca: „jeszcze raz, i jeszcze raz, jaka szkoda,
że nie ma wśród nas Dostojewskiego! Historia popełniła
błąd, dając go nam o pół stulecia wcześniej niż należało. On
jeden odnalazłby w naszych czasach natchnienie do nowych
»notatek« i nowego »podziemia«, które wywołałyby rumieniec wstydu na twarzy całej epoki, łącznie z tak jej drogim
pojęciem postępu”.
Ale właśnie w tej polifoniczności kryje się szczególny
urok fenomenu Srebrnego Wieku, twierdzi Natalia Szachałowa dyrektor generalny Państwowego Muzeum Literatury
w przedmowie do antologii pamiętników, sporządzonej przez
Pawła Fokina i Swietłanę Kniaziewą Серебряный
век/Sieriebrianyj wiek (Srebrny Wiek): „Unikalność kultury
przełomu wieków XIX i XX niewątpliwie wynika z faktu, że
jej twórcami byli ludzie o różnych poglądach na świat, na
sztukę jako taką, na formę i treść. Ale wszyscy oni razem,
prowadząc ze sobą spory, czasem wręcz do ochrypnięcia,
bądź też do zerwania znajomości, i dopełniając się nawzajem,
oni właśnie stworzyli ten cudowny, pełen paradoksów stop,
który został nazwany Srebrnym Wiekiem. Nie przestaje on
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nas zadziwiać, wzbudza zachwyt, wciąż na nowo go studiujemy, próbujemy zrozumieć”.
Większość badaczy w Rosji uważa, że Srebrny Wiek rosyjskiej kultury trwał krótko. Kulturolodzy proponują różną
periodyzację. Jedni uważają, że trwał nieco tylko ponad dwadzieścia lat: od 1900 r. do 1922. Jego początek wiążą z rokiem śmierci religijnego filozofa i poety Władimira Sołowjowa, koniec – z datą przymusowej wysyłki z Rosji Radzieckiej na Zachód dużej grupy wybitnych intelektualistów
rosyjskich, prowadzących badania w różnych dziedzinach
nauki (osławione „statki filozofów”). Na marginesie można
zauważyć, że taki kierunek zsyłki ludzi niewygodnych dla
władzy bolszewickiej był możliwy tylko w jej początkach,
później już tego rodzaju transporty rosyjskich „nieprawomyślnych” intelektualistów odbywały się wyłącznie na
wschód. Inni badacze chronologiczne ramy Srebrnego Wieku
zawężają, ograniczając je do okresu od połowy roku 1900 do
pierwszej połowy 1920. W polskim literaturoznawstwie rusycystycznym przeważa ta druga opcja.
Wielu twórców uważa jednak, że poetycki Srebrny Wiek
zaczął się już w roku 1894 – kiedy to pojawił się zbiorek
Русские символисты/Russkije simwolisty (Rosyjscy symboliści), wydany przez Walerija Briusowa w Moskwie,
a w Petersburgu wyszedł pierwszy zbiór poezji Konstantina
Balmonta Под северным небом/Pod siewiernym niebom
(Pod niebem Północy). Koniec Srebrnego Wieku, ich zdaniem, przypada na rok 1920, bądź 1921 (rok śmierci Aleksandra Błoka i stracenia Nikołaja Gumilowa), albo też na rok
1922, kiedy to „statkami filozofów” Rosję opuściło wielu
najbardziej znanych przedstawicieli inteligencji twórczej,
a także rok 1924 – śmierć Walerija Briusowa.
Z kolei Jefim Etkind w artykule Единство «серебряного
века»/Jedinstwo „Sieriebrianogo wieka” (Jedność Srebrnego
Wieku), opublikowanym w czasopiśmie Zwiezda (nr 1 i 2/
1999 r.) pisał, że Srebrny Wiek dobiegł końca w 1915 roku.
Rok 1917 – to data, którą wskazuje Siergiej Gollerbach,
który pisał, że Srebrny Wiek dobiegł końca po wybuchu
Rewolucji Październikowej. Wielu ważnych, tworzących ten
fenomen, przedstawicieli literatury i sztuki zostało wtedy
wyrzuconych z kraju, bądź sami wyemigrowali, nie umiejąc
znaleźć sobie miejsca w nowej rzeczywistości swojego kraju.
Zinaida Szachowska w pamiętnikach Таков мой
век/Takow mój wiek (Taki jest mój wiek), w których powołuje
się na Учебник русской истории/Uczebnik russkoj istorii
(Podręcznik historii rosyjskiej) Piotra Kowalewskiego, wydany w 1948 r. we Francji przez wydawnictwo Payot, też
proponuje ograniczyć czas trwania Srebrnego Wieku do
pierwszych lat XX wieku: „Początek stulecia w historii literatury (jest mi ona szczególnie bliska) został nazwany Srebrnym Wiekiem. W 1904 r. zmarł Czechow, w 1910 – Tołstoj;
zaczęli pisać Bunin, Bieły, w poezji pojawili się Błok, Achmatowa, Gumilow, Annienski, Sołogub, Wiaczesław Iwanow, Mandelsztam. Muzykę zaczęli tworzyć Strawiński,
Rachmaninow, Głazunow, Skriabin; filozofię – Bierdiajew,
Bułgakow, Florenski; bożyszczami teatralnej sceny stali się
Stanisławski i Jewreinow; w balecie błysnęły Pawłowa,
Krzesińska, Karsawina; w medycynie na pierwszy plan wy-
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sunął się Botkin, w matematyce – Kowalewska, w chemii –
Mendelejew, w biologii – Mietalnikow, w aerodynamice –
Żukowski. To tylko kilka nazwisk, ale dają one wyobrażenie
o niesłychanym rozmachu życia intelektualnego i artystycznego początku XX wieku w Rosji. W roku, kiedy się urodziłam (1906) dała o sobie znać nowa szkoła rosyjskich artystów tworzących sztuki piękne – Bilibin, Malawin, Benois,
Korowin, Wrubel. W Monachium Kandinski, Malewicz,
Marianna Wieriowkina torują drogę modernistycznemu malarstwu. Wkrótce wielkim odkryciem dla Zachodu stanie się
balet Diagilewa i śpiew Szalapina”.
Były redaktor naczelny Nowowo żurnała/Нового
журнала poeta i literaturoznawca Wadim Krejd w przedmowie do zbioru poezji rosyjskich poetów, przebywających
na emigracji w Paryżu, pisał: „W poezji Srebrnego Wieku
rzeczywiście błysnęło coś, czego się nie da objaśnić słowami.
[…] Przywykliśmy słyszeć o Srebrnym Wieku jako samoistnej epoce w historii kultury rosyjskiej. Jeśli fundament
Srebrnego Wieku tworzył pewien »nowy dreszcz«, który
wyraziły najlepsze utwory tego okresu, to fundamentem
epoki emigranckich lat 30. stał się kryzys świadomości.
Człowiek przebywający na emigracji okazał się być poza
społeczeństwem, bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz,
mógł liczyć tylko na siebie – »nagi człowiek na nagiej ziemi…« Srebrny Wiek, przy całej jego ekspansji w wielu kierunkach, osiągnięciach w wielu dziedzinach: filozofii, teologii, publicystyce, malarstwie, teatrze, przede wszystkim był
czasem rozkwitu poezji. Skali emigranckich lat 30. nie da się
porównać z epoką Błoka, Annienskiego, Gumilowa, Mandelsztama. Ale okres paryski też był wielostronny, poszukujący, swoisty, i także w tej orkiestrze poezja grała pierwsze
skrzypce”.
A więc Srebrny Wiek, który jako epoka narodził się
w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, był kontynuowany
i dobiegł końca u schyłku lat 30. we Francji, która stała się
drugą ojczyzną dla rosyjskich emigrantów – pisarzy, artystów
tworzących sztuki piękne, filozofów.
Krótko o kwestiach terminologicznych w przywoływanych pracach. Termin „Rosja za granicą” («зарубежная
Россия»/„zarubeżnaja Rossija”) – jest lepszy, precyzyjniejszy niż ogólnie dziś przyjęty termin „Rosyjska Zagranica”
(«Русское Зарубежье»/„Russkoje Zarubieżje”). Wprowadził
go do obiegu historyk Piotr Kowalewski (1901-1978), który
jako pierwszy dostrzegł ogromną wartość dorobku rosyjskiej
emigracji. Zbadał on i podał w Учебнике русской
истории/Uczebnikie russkoj istorii, (Paryż, 1946, Podręcznik
historii rosyjskiej), że 30 procent rosyjskich emigrantów
miało wykształcenie wyższe, a 70 procent – średnie. Aleksiej
Riemizow twierdził, że na początku lat 30. mieszkało w Paryżu około 300 rosyjskich pisarzy. Okres od połowy lat 20.
do niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej wielu
badaczy emigracji uważało za „złoty wiek rosyjskiego
Paryża”.
Piotr Kowalewski, autor pierwszych prac poświęconych
kulturze Rosyjskiej Zagranicy, opublikował dwie prace:
w 1969 r. – Наши достижения/Naszy dostiżenija (Nasze
osiągnięcia), a w 1971 r. – Зарубежная Россия/Zarubieżnaja Rossija (Zagraniczna Rosja). Marzył o wydaniu Złotej
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księgi rosyjskiej emigracji. Kowalewski stał na czele Towarzystwa Ochrony Rosyjskich Dóbr Kultury. Z jego inspiracji
powstało wiele cennych prac. Na jego prośbę Jurij Annienkow napisał pracę o wkładzie Rosjan do kinematografii światowej, A. Sieriebrakow – o rosyjskich malarzach i rzeźbiarzach we Francji, Jurij Terapiano – o rosyjskiej poezji za
granicą, M. Dawydowa – o rosyjskiej operze na Zachodzie,
Serge Lifar – o rosyjskim balecie. W monografii
Исторический путь России. Синтез русской истории
с новейшими данными науки/Istoriczeskij put’ Rissii. Sintiez
russkoj istorii s nowiejszymi dannymi nauki (Historyczna
droga Rosji. Synteza rosyjskiej historii, zawierająca najnowsze dane naukowe), która do 1949 r. miała w Paryżu już pięć
wydań, Kowalewski pisał: „emigracja rosyjska była w latach
1920-1940 jedną z napędowych sił europejskiej kultury”.
Ta monografia – to tylko próba nakreślenia możliwości
dalszych pogłębionych badań, ukazania wierzchołka gigantycznej góry lodowej, bowiem w tej unikalnej kolekcji bardzo wiele kwestii czeka jeszcze na swoich badaczy i komentatorów.
Pod określeniem „tradycje Srebrnego Wieku” autor tych
słów rozumie kilka głównych tematów, do których należą:
– stosunek do kultury jako całościowego fenomenu;
– przekonanie, że słowo w sztuce może przeobrazić świat;
– neoromantyczne nastroje, które określiły estetykę
i ideologię rosyjskiej sztuki i życia społecznego przełomu
XIX i XX wieku;
– liryczny subiektywizm;
– predylekcja pisarzy i artystów uprawiających sztuki
piękne do symbolizmu (przejawiła się poprzez szczególne
zainteresowanie kodem zoomorficznym, bądź też arytmologią – programowy uniwersalizm, który przemienia się na
wzajemne oddziaływanie na siebie różnych gatunków i rodzajów sztuki, a także dążenie pisarzy do równoległego pisania słowem wiązanym i niewiązanym, jak również dramatów
i krytyki literackiej, malarzy – do malowania równolegle
portretów, martwej natury, pejzaży, grafik, dekoracji teatralnych, opracowań graficznych książek, ozdabiania porcelany,
projektowania kostiumów; artysta uprawiający sztuki piękne
często stawał się pisarzem, i odwrotnie;
– retrospektywne zainteresowanie się dziedzictwem antycznym, klasycznym i europejskim, a także staroruskim;
próby ich zakotwiczenia we współczesności, odzwierciedlenie w twórczości syntezy kultur różnych narodów, jak też
szerzej – cywilizacji; nadanie nowego znaczenia różnym
tradycjom europejskim i rosyjskim, stylizatorstwo;
– żarliwe zainteresowanie się i włączenie do twórczości
żywiołu teatru i gry;
– wycyzelowana forma artystyczna;
– dążenie przedstawicieli różnych kierunków do formułowania artystycznych programów i koncepcji, jak też kanonów estetycznych (symbolizm, akmeizm, futuryzm, imażynizm i in.);
– modernistyczny typ myślenia.
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Ciekawa wydaje się być myśl Siergieja Gollerbacha
w kwestii, co, jego zdaniem, łączyło wielu znakomitych
grafików Srebrnego Wieku: „Nie będzie przesadą, jeśli
stwierdzimy, że niemiecka szkoła rysunku wywarła wyraźny
wpływ na rosyjskich twórców Srebrnego Wieku. Przecież w
Monachium, poza Dobużynskim, studiowali Kardowski,
Grabar, Kandinski, Jawlenski, Wieriowkina. Petersburska
grafika, choć bardzo swoista, wiele zawdzięczała Niemcom.
Dobużynski, który najpierw uczył się w szkole znakomitego
pedagoga Antona Ažbego, a potem w szkole Simona Hollósy’ego (Austro-Węgry), wkrótce stał się jednym z najlepszych rysowników swoich czasów.” Choć te wpływy wyraźnie były obustronne.
Wierność rosyjskich emigrantów artystycznym tradycjom
Srebrnego Wieku Julia Demidienko, wicedyrektor Państwowego Muzeum Historii Sankt-Petersburga tłumaczy tym
jeszcze, że ich życie „przebiegało poza czasem i przestrzenią”. Takie życie zawsze wymaga, aby choć cokolwiek
w nim było trwałe i pewne. Właśnie ta sytuacja była powodem, dlaczego ci twórcy tak wysoko cenili wszystko, co
stanowiło fundament jedynej kultury, która była im bliska –
rosyjskiej kultury, kształtującej się w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, w czym sami uczestniczyli.
Krytyk literacki i poeta Siergiej Makowski, autor znanej
książki На Парнасе Серебряного века/Na Parnasie Sieriebrianogo Wieka (Na Parnasie Srebrnego Wieku), redaktor
naczelny świetnego czasopisma „
Apołłon, w 1962 r. pisał w Paryżu: „Srebrny Wiek, zbuntowany, poszukujący Boga, zapatrzony w piękno, do dzisiaj
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jego wyraziciele
mówią i są słyszalni do dzisiaj, chociaż ich wypowiedzi
brzmią inaczej niż wtedy, po trwającej w Rosji niemal pół
wieku wrogości do tego, co było dla nas niesłychanie ważne
w latach przed rewolucją, nawet gdy były w tym zawarte
sprzeczności, a także nastroje schyłkowe i dekadenckie. I to
jest najlepszym potwierdzeniem, że tradycja trwa, jest kontynuowana. Zapłodni ona nową Rosję – już nie marksistowską,
pozbawioną jej niewolniczej duszy”.
Lola Zwonariowa – literaturoznawca, historyk, dr hab. nauk humanistycznych, sekretarz Związku Pisarzy Moskwy, członek Rosyjskiej
Akademii Nauk Przyrodniczych oraz Akademii Nauk i Sztuki im.
Piotra Wielkiego, członek Rosyjskiego PEN Clubu (Moskwa). Była
wśród osób, które po 2010 roku powołały do życia i wydają almanach "Litieraturnyje Znakomstwa" i jest tam zastępcą redaktora
naczelnego. Była również przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego pisma "Litieraturnaja uczoba" oraz członkiem redakcji miesięcznika "Dietskaja litieratura".
Wiesława Olbrych – doktor, znawczyni literatury wschodniosłowiańskiej, tłumaczka.
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Waldemar Gajewski

W 180-TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI ALEKSANDRA PUSZKINA

PRZEKŁADY „EUGENIUSZA ONIEGINA” A. PUSZKINA
W POLSCE – PRÓBA OCENY
„Złota proporcja” patentem na optymalny przekład romansu wierszem?
CZĘŚĆ I – ewolucja metryki wiersza w przekładach „Oniegina”

Wprowadzenie
Żadne chyba dzieło literatury rosyjskiej w przekładzie na
język polski nie było przedmiotem tylu sporów i dociekań
teoretyków i praktyków sztuki tłumaczenia, co romans
wierszem Eugeniusz Oniegin Aleksandra Puszkina. Wobec
żadnego z dzieł literatury obcej nie wygłaszano tylu skrajnych poglądów, jak właśnie na temat metod tłumaczenia
ulubionego poematu A. Puszkina. Spór o kształt strofy Onieginowskiej w języku polskim rozpoczęli na początku lat 50tych XX wieku dwaj wytrawni tłumacze literatury i poeci –
Julian Tuwim i Adam Ważyk. Spór ten nie został definitywnie rozstrzygnięty i w zasadzie trwa do dzisiaj.
Przedmiotem niniejszej publikacji jest nie tylko ukazanie
owych dwóch przeciwstawnych punktów widzenia
zwolenników dwóch różnych metod tłumaczenia – nazwijmy
je umownie – metodami Tuwima i Ważyka, lecz zwrócenie
uwagi na ich zalety i wady, problemy, z którymi, chcąc niechcąc, musi zmagać się tłumacz, wybierając metodę
tłumaczenia arcydzieła literatury, poematu Eugeniusz Oniegin. Osią sporu obydwu tłumaczy był wybór kształtu strofy
Onieginowskiej, zastosowanego w ich wersjach przekładu.
Wybór ten jest sprawą kluczową, ponieważ zamknięcie wypowiedzi artystycznej w taką a nie inną formę, ma decydujący wpływ na możliwość przekazania treści oryginału.
W tej publikacji pomijamy kwestie pospolitych błędów
tłumaczy,wynikających z niezrozumienia myśli czy słów, np.
tzw. fałszywych przyjaciół tłumacza. Poszukujemy
optymalnej formy strofy Onieginowskiej dla odtworzenia
treści w języku polskim. (Szczegółowe omówienie rozmaitych kategorii uchybień czy błędów znaleźć można w innej
mojej publikacji1.)
Optymalny kształt strofy leży w zasięgu ręki, ale zrozumienie jego istoty wymaga zapoznania się z podstawami
wiedzy wykraczającej poza teorię i praktykę przekładu,
odwołanie się m.in. do teorii sztuki, matematyki i psychofizjologii.

Moje obserwacje jako wieloletniego tłumacza-praktyka
mogą okazać się ciekawe i cenne, zwłaszcza że specjaliścikrytycy przekładu są niekiedy oderwani od praktyki
przekładu artystycznego, zaś istniejące modele przekładu są
często wyidealizowane. Prezentowany tu pogląd łączy w sobie elementy warsztatu praktyka z teorią i elementami sztuki,
a wiadomo, że kategoria sztuki wymaga, prócz odpowiednich
uzdolnień, także interdyscyplinarnej wiedzy. Pogląd, iż „tylko poeta może tlumaczyć poezję” znajduje tu potwierdzenie,
pozostaje rozstrzygnąć tylko kogo nazywamy „poetą” –
osobę piszącą wiersze, czy też osobę mającą w sobie owo
„poetyckie widzenie świata”? 2

Matematyka i poezja. Zagadka struktury
strofy Onieginowskiej
Ażeby uzmysłowić sobie jaki trud podejmuje tłumacz
„Oniegina”, musimy najpierw przeanalizować strukturę tzw.
strofy Onieginowskiej, czyli części składowej całego
poematu, liczącego ok. 400 takich zwrotek o identycznej
budowie, a jednak zróżnicowanej przez Puszkina pod
względem rozłożenia akcentów, nastroju, tematyki i, by tak
rzec, autonomii każdej strofy lub jej połączeń z innymi
strukturami o niemal identycznej budowie.
Strofa Onieginowska, pisana 4-stopowym jambem,
składa się w oryginale ze 118 sylab, podzielonych na 14
wersów, z których 8 linijek kończy się w klauzuli spadkami
oksytonicznymi (4 pary rymów męskich) oraz 6 linijek
spadkami paroksytonicznymi (3 pary rymów żeńskich),
o różnych kombinacjach rymowania (rymy krzyżowe, 2x
sąsiadujące, okalający i znów sąsiadujący).Oznaczając pary
rymów męskich wielkimi literami, a żeńskich – małymi –
otrzymujemy następujący schemat:
aBaB ccDD eFFe GG

„Poeta nascitur, not fit. (Poetą się rodzi, a nie staje). Czy jest tak
z tłumaczami poezji? […] Talent poetycki ani nie zakłada, ani nie
wyklucza talentu translatorskiego. Nie każdy kto pisze własne
utwory poetyckie, jest poetą i nie każdy, kto nie pisze takich
utworów, nim nie jest. Jeśli chodzi o talent i wiedzę językową,
zarówno tłumaczom jak i poetom potrzebne są te same zdolności
[…] Od dawna toczy się dyskusja, czy tłumaczenie poezji powinno
pozostać domeną zawodowych poetów, czy być polem popisu
amatorów.” Zob. Karl Dedecius, Notatnik tłumacza, Kraków 1974,
s. 144; zob. także: J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym
świecie, PWN, Warszawa 1993, s. 84-88.
2

Zob. Waldemar Gajewski. Odpowiedzialność tłumacza a skutki
subiektywnego postrzegania dominanty translatorskiej. Na
przykładzie starych i nowych polskich tłumaczeń Eugeniusza
Oniegina A. Puszkina [w:] Między oryginałem a przekładem.
T. XVIII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 193-214.
1
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Linijki z rymem żeńskim liczą po 9 sylab, natomiast te z rymem męskim – po 8 sylab. Oto struktura strofy
z uwidocznieniem jambów (strofa I):
1. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ 9
«Мой дядя самых честных правил,
2. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/
8
Когда не в шутку занемог,
3. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ 9
Он уважать себя заставил
4. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/
8
И лучше выдумать не мог.
5. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ 9
Его пример другим наука;
6. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ 9
Но, Боже мой, какая скука
7. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/
8
С больным сидеть и день и ночь,
8. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/
8
Не отходя ни шагу прочь!
9. _ _/ _ _/ _ _ _ _/ _ 9
Какое низкое коварство
10. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ 8
Полуживого забавлять,
11. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ 8
Ему подушки попрявлять,
12. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ 9
Печально подносить лекарство,
13. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/
8
Вздыхать и думать про себя:
14. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ 8
Когда же чёрт возмёт тебя!»
Powyższa siatka metryczna strofy Onieginowskiej nie
jest – zauważmy – identyczna w każdej strofie i była wielokrotnie modyfikowana przez Puszkina, w celu uniknięcia
jednostajności jambu.
I tak w I strofie poematu widzimy, że akcenty w wersach
3, 4, 8, 10 nie są we wszystkich pozycjach jambu pełne. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z rosyjskim sylabotonikiem, w którym ruchomy akcent języka łatwiej pozwala rozłożyć akcenty niż w polskim wierszu syla- bicznym
o stałym akcencie. Poeta wyczuwał intuicyjnie, że jednostajność jambu jest zgubna dla swobody i piękna wiersza,
toteż na różny sposób ją różnicował.
Polski tłumacz miał zasadniczo 4 możliwości, jeśli idzie
o wybór kształtu (formy) strofy Onieginowskiej:
1.
Odejść całkowicie od oryginalnego metrum
pierwowzoru (np. Zastąpić jamb trochejem i/lub
amfibrachem, wydłużyć wersy (np. do 11 sylab), a co za tym
idzie zmienić rym i rytm oraz system rymowania, względnie
zmienić system rymowania, pozostawiając długość wersu
podobną do oryginału (8-9 sylab).
Wady: nadmierne odejście od formy i treści
pierwowzoru.
2.
Pozostawić system rymowania i tok
jambiczny, zostawiając zarazem wszystkie pary rymów
męskich i żeńskich jak w oryginale (ekwimetria – 8-9
sylab). Wada: narzucanie się funkcji technicznej rymów
męskich (monosylab) obce oryginałowi (skrajność: tzw. formalizm wersologiczny, ograniczający wypowiedź artystyczną i odbiór treści, nadmierne „sprężenie” materii języka).
3.
Pozostawić system rymowania i tok jambiczny, rezygnując ze wszystkich 4 par rymów męskich
i zastępując je rymami żeńskimi ( tj. po 9 sylab w każdym
wersie). Wada: nadmierne rozbudowanie utworu i rozmycie
granicy strof i puenty wiersza (skrajność: konieczność wypełnienia przestrzeni wiersza treścią nie występującą w oryginale – „ rozprężenie” materii języka).
4.
Pozostawić system rymowania i tok jambiczny, ale zrezygnować z połowy rymów męskich i zastąpić je żeńskimi (8-9 sylab w wersach). Rymy męskie
pozostają w wersach 7-8 i 13-14 (zasada umiaru,
optymalizacji, skojarzona z zasadą złotego podziału, jako
kanonu sztuk pięknych).
Jak łatwo się domyślić, pierwszy wariant czy też sposób
tłumaczenia odbiega od obecnie przyjętych norm przekładu
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poezji, lecz w XIX w. był powszechny. Obecnie, jak wiemy,
przyjmuje się, że tłumacz może odejść od treści i formy
oryginału dopiero wtedy, gdy bardziej ścisłe tłumaczenie nie
jest możliwe. Pamiętajmy jednak, że np. w epoce Oświecenia
granice pomiędzy przeróbką czy naśladowaniem autorów
obcych dzieł a ich tłumaczeniem na język obcy były dość
płynne, zaś swoboda interpretacji – bardzo duża.
Świadomość dążenia do współczesnego pojmowania
„wierności” przekladu stopniowo wśród tłumaczy
dojrzewała, rosło znaczenie autora oryginału, a malało
znaczenie tłumacza, jednocześnie, wraz z rozwojem nauki
filologii, zaczęto więcej od tłumacza wymagać.
Punkt 2 i 3 opisują warianty tłumaczeń biegunowo
przeciwstawnych, a więc skrajnych, funkcjonujących
w przekładach Oniegina po dziś dzień, natomiast punkt
4 – wariant naszym zdaniem optymalny, zgodny z zasadą
umiaru i, co ciekawe, kanonem złotej proporcji i harmonii1.
Prześledźmy teraz, jaką formę „polskiej strofy
Onieginowskiej” wybierano na przestrzeni 180 lat (18372017), tłumacząc fragmenty lub całość Puszkinowskiego
arcydzieła.

Eugeniusz Oniegin w Polsce w XIX w. Od
braku ekwimetrii do ekwimetrii pełnej
W epoce romantyzmu genialni poeci Polski i Rosji –
Mickiewicz i Puszkin, tłumacząc nawzajem swoje wiersze,
nie potrzebowali szczególnej teorii tłumaczenia – wystarczała
im szczególna intuicja, wyczucie optymalnej formy i treści
tłumaczonych utworów obcojęzycznych w rodzimej szacie
językowej. Stanowi to jednak wyjątek, albowiem dobre
przekłady wierszy A. Puszkina na język polski zdarzały się
wtedy niezmiernie rzadko, można je policzyć na palcach
jednej ręki. Złych przekładów wierszy było bardzo dużo, ale
wykracza to już poza temat naszej publikacji2.

Zob. moją wcześniejszą publikację: Waldemar Gajewski, Złota
proporcja – ogniwo łączące przyrodę, naukę i sztukę. Próba syntezy.
[w:] W dialogu języków i kultur. II Międzynarodowa Konferencja
Naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 25-26
listopada 2009 r. Red. tomu Zofia Jancewicz, s. 31-54.
2
Zob. Marian Toporowski, Puszkin w Polsce. Zarys
bibliograficzno-literacki, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1950. Prym najgorszego wśród tłumaczy wiódł dosyć
płodny tłumacz A. Puszkina Julian Sołtyk-Romański. Najlepszym
tłumaczem Puszkina znawcy okrzyknęli Ignacego Despot1

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK
Pierwszym przełożonym fragmentem Eugeniusza
Oniegina, jaki pojawił się w polskim tłumaczeniu, była
księga I, przełożona już w roku 1837 – roku śmierci
A. Puszkina, przez Benedykta Dołęgę [pseudonim Jakuba
Jurkiewicza), opublikowana w Petersburgu w 1844 roku3.
Tłumacz użył w przekładzie 11-zgłoskowca sylabicznego o toku jambicznym, rezygnując zupełnie z rymów
męskich oryginału, pozostawiając jednak oryginalny system
rymowania wersów strofy Onieginowskiej. Niezależnie od
zastosowanej siatki metrycznej, przekład Jurkiewicza księgi
I Oniegina należy do najlepszych w całym XIX stuleciu.
Pierwszy istniejący przekład romansu wierszem pióra
Adama Sikorskiego został opublikowany w 1847 r. w Wilnie4. Niestety, jak pisze Marian Toporowski ten „pierwszy,
osobno – i nawet ładnie wydany przekład Oniegina – to
przekład niepełny, z opuszczeniami i pod każdym względem
jak najgorszy”. Dodajmy: tłumacz przełożył dzieło Puszkina
ośmiozgłoskowcem sylabicznym, bez przestrzegania toku
jambicznego, sens i obraz zachowuje pewne podobieństwo
do oryginału, zmieniono układ rymowania wersów strofy
Onieginowskiej, a rym męski zastąpiono żeńskim. Pod
względem treści przekład przypomina jakiś niezgrabny
wiersz z epoki średniowiecza (sic!) a nie z epoki romantyzmu, ani śladu w nim kunsztownej formy wierszowej
pierwowzoru, języka i obrazu, dlatego nie ma sensu go
omawiać.
Oprócz przekładu wspomnianej wyżej księgi I Oniegina
Jakuba Jurkiewicza, autorami najlepszych tłumaczeń
fragmentów tego poematu w wieku XIX są: Adam Pług
[pseudonim Antoniego Pietkiewicza] 5, Stanisław Budziński6
i Wiktor Gomulicki7.
Adam Pług starał się zachować długość wersu jak
w oryginale, zmienił jednak system rymowania wersów
i pozostawił tylko jedną parę rymów męskich. Mimo to
przekład 2 początkowych strof czyta się dość lekko,
ponieważ zachowuje on płynny tok jambiczny i naturalność.
Stanisław Budziński zmienił tok jambiczny oryginału na
rytm „galopującego konia”, który w końcu „musi się
zmęczyć”. Może dlatego tłumaczowi „zabrakło oddechu”, jak
zauważa Toporowski8, i przełożył tylko rozdział pierwszy.
Tłumacz zmienił układ rymowania, stosując rym krzyżowy –
żeński i męski, w końcowym dystychu zaś użył pary rymów
żeńskich. Technicznie wiersz jak najbardziej poprawny, lecz
niestety nie nadający się do zastosowania w romansie
Zenowicza, dobrze również tłumaczył Puszkina Antoni Edward
Odyniec, przyjaciel A. Mickiewicza.
3 „Rocznik Literacki”. Rok drugi. Petersburg 1844, s. 216-232.
Podaję za: Toporowski M., op. cit., s. 47.
4 Sikorski Adam, Eugeniusz Oniegin. Romans Aleksandra Puszkina.
Przekład Adama Sikorskiego. Wilno 1847, s. 2 nlb., 149, 3 nlb.
«W drukarni M. Zymelowicza Typografa». Podaję za: Toporowski
M., op. cit. s. 52]
5 Pług Adam [pseudonim Antoniego Pietkiewicza] Eugeniusz
Oniegin. Przekład 12 strof z I księgi [w:] P. Chmielowski i Ed.
Grabowski. Obraz literatury polskiej…, Tom 2. Warszawa 1896,
s. 2 nlb, 648. [Cytuję za: Toporowski M., op. cit., s. 73-74].
6 Budziński Stanisław. Z obcego Parnasu. Warszawa. Nakł. Księg.
A. Gruszeckiego. 1886, s. 9, 275. S. 117-149: Eugeniusz Oniegin.
Romans wierszem Puszkina. Księga I-sza. [cytuję za: Toporowski
M., op. cit., s. 66]
7 Gomulicki Wiktor. Z poematu Aleksandra Puszkina Eugeniusz
Oniegin. (Pojedynek Oniegina z Leńskim). – Wędrowiec,
Warszawa,1899, nr 23, s. 446-447.
8 Zob. Toporowski M., op. cit., s.66.
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wierszem, gdyż techniczna strona wiersza (tempo „galopu”)
odciąga uwagę odbiorcy od treści utworu, zmiana metrum
oryginału jest tu nieprzemyślana, a końcowy efekt wysiłku
tłumacza – wątpliwy.
Najbardziej udanym przekładem, autorstwa trzeciego
z tłumaczy, poety Wiktora Gomulickiego, to tłumaczenie
sceny pojedynku Oniegina z Leńskim. Podobnie jak u Budzińskiego utrzymany został w wierszu tok jambiczny.
Tłumacz pozostawił 2 pary rymów męskich pośrodku strofy
Onieginowskiej (wers 7-8) oraz końcowy dystych, stanowiący puentę strofy, tj. wers 13 i 14. (zob. punkt 2). Specjaliści w zakresie literatury, tacy jak np. Ryszard Łużny
oceniają bardzo wysoko kulturę języka i obrazowania w tym
fragmencie przekładu poematu Puszkina.
Jeżeli mowa o innych, dobrych przekładach całości
Eugeniusza Oniegina w wieku XIX, to bibliografia Mariana
Toporowskiego z 1950 r. takich przekładów nie odnotowuje.

Wiek XX. Pełna ekwimetria Eugeniusza
Oniegina – dążenie do ideałnego
odwzorowania metrum oryginału. Leo
Belmont i Julian Tuwim.
U cytowanych wyżej trzech tłumaczy końca XIX wieku
widać tendencję do zachowania długości wersów w strofie
Onieginowskiej, natomiast jeśli chodzi o system rymowania
tychże wersów i zarazem tok jambiczny, konsekwentnie
wierny wobec oryginału pozostaje jedynie Wiktor Gomulicki, który jednak nie jest „niewolnikiem rymu męskiego”,
odchodząc w polszczyźnie w kierunku rymów żeńskich, ale
nie w każdej pozycji.
Tłumacz ten zastosował zasadę umiaru w podejmowaniu
decyzji i to się opłaciło: uzyskał dobry przekład fragmentu
Oniegina (wspomniana wyżej scena pojedynku Oniegina
z Leńskim).
Inną drogą poszedł Leo Belmont (pseudonim Leopolda
Blumentala), który w roku 1902 opublikował pierwszy pełny
przekład romansu wierszem Eugeniusz Oniegin na język
polski, zachowując pełną ekwimetrię i zarazem rym
oksytoniczny (ze spadkami męskimi) we wszystkich 8 pozycjach (4 pary rymów) oraz 3 pary rymów paroksytonicznych (ze spadkami żeńskimi) w klauzuli wiersza.
Większość krytyków w owym czasie zachwycała się dziełem
translatorskim Belmonta, pisano nawet pochwalne wiersze na
jego cześć9. Tłumacz zorientowal się jednak, że przekład ma
wiele niedostatkow, które w II wydaniu poematu
w Bibliotece Narodowej w roku 1925 zostały usunięte. To
wydanie Oniegina zostało opatrzone erudycyjnym szkicem
prof. Wacława Lednickiego. Jako wybitny znawca Puszkina,
prof. Lednicki wyrażał w nim swoje obawy co do użycia tak
licznych rymów męskich, jednak w owych czasach innego
pełnego przekładu arcydzieła Puszkina na język polski po
prostu nie było, a polscy czytelnicy mieli po raz pierwszy
możność zapoznania się z treścią całości romansu wierszem.

A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem, przeł. Leo
Belmont, oprac. I wstęp W. Lednicki, BN II Nr 35, Kraków 1925.
zob. także: Toporowski M. op. cit., poz.556, s. 197-198; zob. także:
Jankowski Czesław, „Orland” i „Oniegin”. Dwa nowe przekłady
polskie. – Kraj, 1902, nr 28 i 29. (Życie i Sztuka); Jankowski
Czesław, List do tłumacza „Oniegina”, „Wolne Słowo”, 1909, N4
44/45.
9
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Za życia Leo Belmonta wydano zatem jego przekład
dwukrotnie, służył on polskim czytelnikom aż do 1952 r.10.
W roku 1952 metodę pełnej ekwimetrii w nowym
przekładzie Oniegina zastosował Julian Tuwim, ale swojej
pracy nie ukończył – przetłumaczył jedynie fragmenty
poematu. Można zapytać: dlaczego? Czyżby dostrzegł wady
tej metody tłumaczenia, czy też nie mógł odnaleźć tej
najbardziej właściwej formy strofy Onieginowskiej dla wielu
„nieprzekładalnych” jego zdaniem strof? Tego nie wiemy 11.
Wiemy natomiast o jego rozmowie z Sewerynem Pollakiem,
zasłużonym i doświadczonym tłumaczem poezji, który
polemizował z Tuwimową metodą „ekwimetrii za wszelką
cenę”. Pollak rozumiał dobrze iluzoryczność metody
Tuwima, gdy idzie o przekład większych objętościowo dzieł
poetyckich, w których niezbędne jest szukanie tysięcy rymów
w postaci słów jednosylabowych. Takie rymy można wyszukać, tylko czy, jak zwykło się mówić „warta skórka
wyprawki”? Czy to się tłumaczowi w ostatecznym rozrachunku opłaci? Tuwim przetłumaczył fragmenty Oniegina
pod wieloma względami lepiej niż Leo Belmont, językiem
bardziej współczesnym, lecz jak wspomnieliśmy, przekładu
nie ukończył. Pomimo to, drogą obraną przez Tuwima poszli
inni translatorzy – mniej lub bardziej profesjonalni, niekiedy
mało znani amatorzy, miłośnicy poezji Puszkina w Polsce.

„Hipnoza oryginału” i niebezpieczeństwo
nadmiaru rymów męskich (monosylab)
Natura języka polskiego
i niebezpieczeństwo
„kawalkady” rymów męskich w przekładzie, w świadomości
tłumaczy poezji rosyjskiej często umyka uwadze, gdy
tłumacz pozostaje pod „hipnozą oryginału”, gdzie rym pełni
kluczową rolę, również semantyczną, a także jako nośnik
dynamiki wiersza i puenty. Niebezpieczeństwo polega na
skupianiu nadmiernej uwagi odbiorcy stronie technicznej –
rymach męskich tłumaczonego utworu. Rymy te, jak
zdołałem się zorientować, w praktyce ograniczają wypowiedź
artystyczną poety-tłumacza, deformują też często i udziwniają treść utworu w języku polskim. Dlaczego? Ponieważ
rym męski stanowi klamrę zbyt mocno spinającą mowę
wiązaną w polszczyźnie, to wywołuje dość silne napięcie,
skupia uwagę odbiorcy na końcu wersu. W języku rosyjskim
– przeciwnie, ponieważ akcent jest ruchomy, pada w dowolnej pozycji, rym ten jest absolutnie neutralny i może
występować dowolnie często, bez uczucia narzucania się
odbiorcy12. „Udziwnienie” wywołane przez rym męski
Przekład L. Belmonta był także dwukrotnie wznawiany również
na początku XXI w. Nie wiadomo czym kierowali się wydawcy,
zob. np. A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin… Wydawnictwo Zielona
Sowa, Kraków 2006.
11 Ryszard Łużny przypuszcza, że Tuwim „zrezygnował z dalszej
kontynuacji dzieła, dochodząc widocznie do wniosku, że obrana
metoda tłumaczenia nie da się zastosować w Onieginie na szerszą
skalę. Nie bez znaczenia był fakt, że równocześnie powstawał
przekład pióra Adama Ważyka. Fragmenty tego tłumaczenia zaczęły
ukazywać się w roku 1949”. Zob. Wstęp [w:] Aleksander Puszkin,
Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem. Wydanie drugie zmienione.
Przełożył Adam Ważyk, Ossolineum 1970, s. CXVII.
12 O „klątwie rymu męskiego” i o polemice z J. Tuwimem zob.
A. Ważyk, O tłumaczeniu wierszy rosyjskich [w:] Edward
Balcerzan, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia.
Edward Balcerzan wybrał teksty, napisał wstęp i komentarze, Wyd.
Poznańskie, Poznań 1977. s. 297-302. tamże: A. Ważyk, Arytmetyka
i styl poetycki, s. 332-337; zob. tamże: J. Tuwim, Eugeniusz Oniegin
w przekładzie Adama Ważyka, s. 302-332.
10
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spowodowane jest często trudnością znalezienia nośnego
rymu męskiego w obrębie strofy, co zmusza tłumacza do
naginania rymu do treści (rym deformuje treść strofy zamiast
tę treść dopełniać czy wzbogacać).
Rymem typowym dla polszczyzny i swobodnego toku
narracji jest rym żeński, trocheiczny, odpowiadający
polskiemu akcentowi na przedostatniej sylabie słowa.
Natomiast jamb, jako stopa dwusylabowa z akcentem na
drugiej sylabie nie jest typowy dla polszczyzny, aczkolwiek
bywa w niej z powodzeniem w pewnych partiach używany.
Wystarczy wymienić poemat Beniowski J;. Słowackiego czy
Kwiaty polskie J. Tuwima. Tym niemniej toku jambicznego
należy używać świadomie, nie nadużywać go, zwłaszcza na
początku wersu w polskiej strofie Onieginowskiej jamb musi
ustąpić miejsca trochejowi, by dalej tok jambiczny mógł być
kontynuowany. Tłumacz uzyskuje jamb w „polskim”
Onieginie na początku wersu, stosując dwa słowa
jednosylabowe albo też słowo trójsylabowe. Nie zawsze się
to udaje, część jambów na początku wersu tracimy.
Zachowanie toku jambicznego jest ważne dla jakości
przekładu, ale ważny jest i drugi wymieniony wyżej
aspekt zagadnienia: Niebepieczeństwo narzucającego się
„stukotu jambów”. Pisał o tym niegdyś w pracy zbiorowej
O sztuce tłumaczenia Stanisław Furmanik. Jego słowa
pozostają wciąż aktualne13. „Przekład Tuwima może jest
lotniejszy, [niż Ważyka] ma więcej blasku w każdej
odzielnie traktowanej strofie, ale w dłuższym ciągu zbyt
szybko nasyca, przesyca i nuży swoją formą
wersyfikacyjno-rymową”14. Podobne, słuszne uwagi
wypowiada Adam Ważyk, polemizujący z Tuwimem15. Czy
uwaga ta nie dotyczy także tłumaczy-naśladowców Tuwima?

Kontynuatorzy metody BelmontaTuwima
Z uwagi na wyjątkowe miejsce Tuwima jako mistrza
i nauczyciela, wielu jego naśladowców nie dostrzega, by tak
rzec, wskazanych negatywnych stron zachowania za wszelką
cenę w przekładzie Oniegina rymów męskich. Tu trzeba
zastrzec, że w niewielkich utworach lirycznych, w poezji
melicznej lub tam, gdzie wymagany jest ton patetyczny, czy
nawet satyryczny – rym męski jest nie tylko wskazany, ale
może być jedynym sposobem wydobycia czy podkreślenia
ukrytego sensu. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy
i w jakiej mierze użycie rymu męskiego jest słuszne
w Onieginie, trzeba najpierw uświadomić sobie co to za
utwór. Puszkinowski romans wierszem łączy w sobie partie,
gdzie dominuje subtelna ironia, czysty liryzm, tragizm i smutek, gdzie partie dialogowe, napisane językiem potocznym,
codziennym, przeplatają się z opisami przyrody, partiami
filozoficznymi, a nawet patetycznymi, nie wolno tłumaczyć
wszystkiego „na jedno kopyto”, schematycznie. Podobnie jak
Puszkin modyfikował, urozmaicał nieustannie formę dzieła,
by uniknąć jednostajności, tak też powinien postępować
tłumacz. Przyjęta struktura strofy powinna umożliwiać

Stanisław Furmanik. Paradoksy przekładu, [w:] O sztuce
tłumaczenia. Praca zbiorowa pod red. Michała Rusinka,
Ossolineum, Wrocław 1955, s. 56-58.
14 Ibidem.
15 Zob. Adam Ważyk, Przygody i doświadczenia, [w:] Przekład
artystyczny. O sztuce tłumaczenia, księga druga, Praca zbiorowa pod
red. Seweryna Pollaka, Ossolineum 1975, s. 337-339.
13
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swobodne rozwinięcie opisu obrazu i artystycznej
wypowiedzi.
Tymczasem rym męski w polszczyźnie stanowi
w nadmiarze ograniczenie dla wyrażenia treści
artystycznych, z kolei rym żeński jako zamiennik rymu
męskiego w każdej pozycji strofy Onieginowskiej –
nadmiernie rozciąga treść oryginału, co jest obce
oryginałowi, w którym dominuje skrajna oszczędność słów
i środków. Warto przypomnieć, że w Onieginie, tak jak w
całej poezji Puszkina zasadniczo brak jest jakichkolwiek
metafor, efekt piękna autor uzyskuje poprzez proste
wyrażenie myśli i oszczędność słów. To cały Puszkin. Jego
geniusz tkwi w prostocie i lekkości wypowiedzi. Jak to się
ma do rozwiązań translatorskich jego polskich tłumaczy?
Zwolennicy koncepcji tlumaczeniowej Tuwima,
podobnie jak on, zrobili ukłon w stronę oryginału, uznając, że
zachowanie wszystkich rymów męskich pierwowzoru jest
sprawą pierwszoplanową, niestety, nie wzięli pod uwagę
wynikających stąd ograniczeń i długofalowych konsekwencji. Zapewne na skutek inercji myślenia, przyjęcia
istniejących schematów. Oczywiście, intencje tych tłumaczy
są jak najbardziej szlachetne: zachować pełny rytm i rym
oryginału. Tylko czy natura języka polskiego wytrzyma taki
zabieg? Czy wytrzyma pełną ekwimetrię? 16. Wyniki widać
dopiero po głębszej analizie i lekturze dłuższych partii tekstu.
Kontynuatorem metody ekwimetrii w przekładzie,
zapożyczonej od L. Belmonta, był tłumacz amator, z zawodu
adwokat, rodem z Polesia, Tadeusz Bobiński (1895-1971).
Rozpoczął on pracę nad tłumaczeniem podczas ostatniej
wojny jako oficer wojska polskiego i jeniec niemieckiego
oflagu, a zakończył tłumaczenie po wojnie. Wydano je
w 1981 r. już po śmierci autora, w Londynie 17. Oprócz
zasadniczych 8 ksiąg poematu, przekład zawiera przypisy
Puszkina i pełną Podróż Oniegina, czego inni tłumacze nie
wykonali, tłumacząc co najwyżej Urywki z podróży Oniegina. Przekład wykonany został co najmniej na poziomie
tłumaczenia Belmonta, niektóre rymy są niedokładne czy
niefortunne, ale tłumacz przeważnie wychodzi z opresji
obronną ręką, stara się być, na ile może, rzetelny, chociaż
brak mu profesjonalizmu Tuwima.
Ciekawe, że karkołomne zmagania z przekładem
Oniegina według metody Tuwima, przekładem w pełni
ekwimetrycznym należą do najliczniejszych, albowiem po
Bobińskim próbowało tej metody jeszcze dwóch tłumaczy:
Andrzej Sycz i Andrzej Lewandowski.
Andrzej Sycz z zawodu matematyk i astronom,
pasjonował się także przekładami z poezji rosyjskiej
„Metrum nie jest tożsame z rytmem. Pojęcie rytmu, obiegowe
i dlatego niejasne, można sprecyzować dwojako: albo przyjmujemy
za elementy rytmu układy akcentów dopuszczalne w granicach
ustalonych metrum, albo te elementy różnicujemy według
rozmieszczenia granic wyrazów, co wydaje się słuszne
w odniesieniu do języków słowiańskich, zwłaszcza do polskiego.
Tak czy owak, rytm jambiczny będzie rozmaitością, dopuszczalną
w granicach ustalonego metrum”. „Różnica między elastycznym
jambem rosyjskim a nieelastycznym jambem polskim na poziomie
„form” (układów akcentowych) wynika, jak mi się wydaje, z innego
rozkładu statystycznych częstości tych układów i większego ich
rozrzutu w języku rosyjskim, ale dopiero na poziomie wariantów, ze
względu na stały akcent, czyli związanie granicy wyrazu
w polszczyźnie, ta różnica staje się jaskrawa.” Zob. Adam Ważyk,
op. cit., s. 337.
17 Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem.
Przełożył Tadeusz Bobiński. Oficyna poetów i malarzy, Londyn
1981.
16
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i rysunkiem. Swój przekład Eugeniusza Oniegina wydał
w roku 1995 – roku swojej przedwczesnej śmierci. Przekład
ten, pomimo, iż autor miał trudności ze znalezieniem ścisłych
rymów męskich, a w wielu miejscach rymu po prostu nie
słychać, cechuje silny rytm – Sycz, jako amator, wykonał
tłumaczenie niezłej jakości. Jego przekład w niewielkim
stopniu „obcina” warstwę treściową oryginału, ponieważ
tłumacz – co daje się odczuć – koncentrował się nie na
rymach, a raczej na treści. W tym amatorskim przekładzie
brak jednak Urywków z podróży Oniegina18.
Z rymami natomiast nie miał problemów inny
współczesny tłumacz „Oniegina”, emerytowany matematyk
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Andrzej
Lewandowski. W jego wersji romansu wierszem A. Puszkina
brak jest – w odróżnieniu od przekładów Bobińskiego
i Sycza – przypisów Puszkina19 i jakichkolwiek przypisów
tlumacza. Pobieżna lektura pokazuje, że tłumacz dobrze
dobrał rymy, ale często nadmiernie uprościł on treść utworu,
podporządkowując ją rymom męskim, którym pozostaje
wierny tak jak Tuwim. Ba, tłumacz darzy Tuwima tak wielką
estymą, że pierwszy czterowiersz jego „Oniegina” wprost
przeniósł do swojego przekładu. Wydawca zapewnia, że
tłumacz w pełni zachował metrum oryginału, „co stanowi
o uroku strofy Onieginowskiej”. Tymczasem lektura
przekładu temu zaprzecza: tłumacz częstokroć przechodzi
swobodnie z jambu na amfibrach, lub odwrotnie, zaburzając
tym samym rytm poematu. Takich strof jest pokaźna ilość.
Oniegin Lewandowskiego ukazał się prawdopodobnie
w roku 2005, lecz wydawca nie wydrukował daty wydania
książki, być może w celach marketingowych.
Nadmienię, że po przeczytaniu tego tłumaczenia
poczułem się dość zawiedziony, (było to w roku 2008),
dlatego postanowiłem opracować inny kształt „polskiej”
strofy Onieginowskiej i podjąć próbę nowego przekładu.

Odejście od pełnej ekwimetryczności,
czyli ukłon w stronę poezji rodzimej
Odejście
od
zasady pełnej
ekwimetryczności
zaowocowało pojawieniem się przekładów, w których
zastąpiono częściowo lub całkowicie rymy męskie ich
żeńskimi zamiennikami, czyli po prostu wydłużono wersy
odpowiedniej ilości par rymów o jedną sylabę.
I tak np. Adam Ważyk, poeta i tłumacz rywalizujący
z Tuwimem o palmę pierwszeństwa w dziedzinie przekładu
Oniegina na początku lat 50-ych XX w. nie tylko zmienił
układ rymowania w strofie, ale wprowadził 6 par rymów
żeńskich (zamiast 3 par) oraz 1 parę rymów męskich w wersie 10 i 12. Zastępując parę rymów męskich żeńskimi, w końcowym dystychu osłabił siłę puenty strofy (wersy 13 i 14).
Fakt, iż Ważyk przełożył całość Oniegina sprawił, iż jego
tłumaczenie przyjęło się i było w Polsce wielokrotnie
wznawiane. S. Furmanik w swoim artykule przyznaje mu
wyższość nad przekładem Tuwima20. Właśnie m.in. z uwagi
na naturalność narracji, a także brak monotonii i znużenia
(zmęczenia) odbiorcy. Natomiast słuchając dłuższego fragmentu przekładu Tuwima, odczuwa się pewne znużenie jed18

Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Roman wierszem.
Przełożył Andrzej Sycz, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1995.
19 Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem.
Przełożył Andrzej Lewandowski, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń
(2005?).
20 Stanisław Furmanik, op. cit., s. 57
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nostajnością rytmu. Po przeczytaniu jednej strofy, ten efekt
nie jest odczuwalny, daje o sobie znać po pewnym czasie.
Podobne wrażenie ma się, czytając przekład A. Lewandowskiego lub T. Bobińskiego. Przyczyną zmęczenia jest
„lawina” rymów męskich w postaci monosylab, które tnąc
poszczególne frazy, utrudniają niekiedy odbiór treści. Najmniejsze zmęczenie czytaniem występuje w trakcie lektury
przekładu „Oniegina” A. Sycza. – Być może dlatego, że
trzymając się metody Tuwima, tłumacz raz stosował rymy
pełne, a innym razem tylko przybliżone, poza tym braki
rymowe zrekompesował zapewne silny rytm jambiczny.
Tłumacz, który rezygnuje zupełnie z rymów męskich
w strukturze tłumaczenia strofy Onieginowskiej, jak np.
zrobił to Feliks Netz21, napotyka również na problem
znużenia, tyle że zjawisko to wywołane jest użyciem wyłącznie rymów żeńskich. Tekst jego tłumaczenia czyta się lekko, momentami – jakby zbyt lekko. Rażą zbytnie dłużyzny
wypowiedzi, brak jakiejkolwiek archaizacji języka, jest on
nadmiernie uwspółcześniony, zabarwiony niekiedy współczesnym żargonem młodzieżowym (chociażby wtręty: „o rany!”, „bzdet uroczy”, ktoś „był na fali” itp.), co psuje subtelny styl oryginału, wi- dać też, że tłumacz, mając pod dostatkiem swobody i miejsca w wersie, nie wie jak tę przestrzeń
zagospodarować. Przypomnijmy raz jeszcze – Puszkin był
bardzo oszczędny w słowach, i to właśnie jego „skąpstwo”
zaowocowało klejnotami poezji, odznaczającej się prostotą

21

Aleksander Puszkin Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem,
przełożył Feliks Netz, Śląski Fundusz Literacki, Katowice 1993.

58

i wdziękiem. Zamiast tego obserwujemy w przekładzie albo
nadmierne gadulstwo, albo traktowanie czytelnika co najmniej jak ignoranta. Można sądzić,że tłumacz nie zrozumiał
poetyki i subtelności oryginału, nie udźwignął ciężaru
odpowiedzialności za słowo. Jego celem – jak twierdził, było
zrobienie wreszcie przekładu „do czytania”. Wątpię, czy ten
zamiar powiódł się na przestrzeni całego tłumaczenia.
O wiele lepiej wypada ocenić wcześniejszy przekład
„Oniegina” pióra Władysława Jerzego Kasińskiego, również
bez rymów męskich w klauzuli wiersza, opublikowany we
fragmentach w czasopiśmie Kuźnica w latach 1946-1947,
gdzie tłumacz zachował umiar i wyważony ton, nie wprowadził też do przekładu elementów żargonu, jak uczynił to
Feliks Netz. Kasiński zastosował, podobnie jak Netz, wszędzie rymy żeńskie, ale w odróżnieniu od niego nie udziwnia
stylu, nie jest pretensjonalny, lecz zwyczajny. Pomimo, że
przekład był dość udany, nigdy nie ukazał się w całości,
w postaci opublikowanej książki, nie jest zatem znany
szerokiemu gronu czytelników.
Waldemar Gajewski – doktor nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa, tłumacz literatury rosyjskiej, Wszechnica Polska
Szkoła Wyższa w Warszawie.

Własne obserwacje, spostrzeżenia, czytelnicy mogą przesyłać
pod
adresem
poczty
elektronicznej
autora:
oblok_magellana@op.pl
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WOJNA
WYWIADÓW
PREHISTORIA POLSKI LUDOWEJ
Moskwa – PPR i GL-AL
Współczesne środki masowego przekazu pełne są rozlicznych opowieści o decydującym udziale służb specjalnych
w świecie polityki. W toczącej się od dziesiątków lat wojnie
wywiadów wybitną rolę przyznaje się radzieckim, od niedawna rosyjskim, tajnym służbom. Oczywiste, że służby
specjalne, ich struktury organizacyjne, kadry, współpracownicy i agenci mają swoją historię, która wielokrotnie może
zaskakująco wpływać na współczesny bieg zdarzeń we
wszelkich politycznych i ideologicznych aspektach.
W tym kontekście zwraca uwagę wydana w zeszłym roku w zasłużonym wydawnictwie Bellona monografia Andrzeja Zasiecznego o intrygującym tytule Sowieckie krety.
Jak agenci Stalina przejęli władzę nad Polską 1939-1945.
Dzięki licznym publikacjom autor dał się poznać jako wybitny znawca techniki wojskowej z czasów II wojny światowej oraz badacz historii wywiadów z tego okresu; do niego
należy także specjalistyczne warszawskie Wydawnictwo
CB. Wedle Zasiecznego, jego opracowanie ma pionierski
charakter ponieważ „jest pierwszym całkowicie poświęconym penetracji w latach 1942-1944 polskiego ruchu komunistycznego przez służby wywiadowcze Związku Sowieckiego”. W tym sensie autor postawił przed sobą zadanie
„poznania agentury sowieckiej w kierownictwie PPR
i w dowództwie GL-AL”, co powodowało, że w praktyce to
ich „aktywiści” bezpośrednio wykonywali „plan polityczny
Stalina” budowania Polski Ludowej z pominięciem utworzonych w Moskwie Związku Patriotów Polskich i Centralnego Biura Komunistów Polskich (s. 7).
W tym punkcie konieczny jest niemało ważny komentarz, nie tylko terminologiczny, związany z typową, nie tylko dla Zasiecznego, manierą ulegania nowej świeckiej tradycji stosowania rusycyzmów w nazewnictwie na przykład
„Związku Sowieckiego” i „agentury sowieckiej” czy w literackiej metaforze „sowieckie krety”. Wszak można napisać
„Związek Radziecki”, „radziecka agentura” czy „radzieckie
krety”, co znaczy to samo, a od strony emocjonalnej ich
treść niewykluczone, że u części Czytelników być może
wywoła silniejszą reakcję niż się wydaje autorom cytowanych wyrażeń. W tym przypadku jednak kwestia językowa
zlewa się z ideologiczną, ponieważ oczywiste rusycyzmy

„sowiety” czy „sowiecki” oraz pochodne od nich zwroty
i wyrażenia winny wywoływać u Czytelnika negatywną konotację i zdają się być znakiem rozpoznawczym krytycznego
stanowiska politycznego, a w naszym kontekście trafnie
kojarzyć się z nader ubogą branżową terminologią zachodnią, pracowicie upowszechnianą w kręgu Instytutu Pamięci
Narodowej. Dobrym przykładem może być osobliwa gałąź
dyscyplin politologicznych pod nazwą „sowietologia”, która
poległa pod naciskiem wydarzeń w rezultacie „samorozwiązania” Związku Radzieckiego na początku lat dziewięćdziesiątych.
Należy przypomnieć, że rosyjskie słowo „sowiet”, to po
polsku „rada”, oznacza rodzaj samorządowej organizacji,
która występowała jeszcze w carskiej Rosji i została po raz
pierwszy zastosowana na sposób rewolucyjny w czasie buntów 1905 roku, kiedy jeszcze bez udziału bolszewików masowo powoływano rady żołnierskie, rady robotnicze i rady
chłopskie. Do tej tradycji nawiązano w trakcie rewolucji
październikowej i dopiero wówczas bolszewicy posłużyli się
radami jako głównym narzędziem walki o władzę państwową popierając dosłownie hasło „Władzy Rad” („Włast’ Sowietom”). Wspomniane okoliczności zdają się być dobrym
przykładem opacznie rozumianej „polityki historycznej”,
gdy staje się ona wyrazem swoiście rozumianej dominacji
ideologii nad historią.
Mimo tych zastrzeżeń bezwzględnie należy czytać Zasiecznego (po prostu „sowieckie” znaczy „radzieckie”, jeśli
komukolwiek ta poprawka językowa może ułatwić lekturę),
ponieważ jego monografia zawiera niezwykłe bogactwo
nieznanego materiału faktycznego, a sposób podania imponuje głębokim analitycznym podejściem, wnikliwym komentarzem, śmiałą polemiką z przyjętymi za obowiązujące
opiniami historyków, starannie przemyślanymi hipotezami,
wątpliwościami i otwierającymi nowe pola badawcze pytaniami. To nie jest sucha akademicka rozprawa, ale napisany
z poznawczą pasją pełen emocji spór z rzeczywistością historyczną i właściwym jej stanem umysłowości.
Wracając do ważkiej publikacji Zasiecznego trzeba się
z nim zgodzić, że przed 1989 rokiem „powiązania agenturalne kierownictwa PPR i dowództwa GL-AL z wywiadem
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sowieckim były otoczone najściślejszą tajemnicą. Cenzura
tępiła jakiekolwiek wzmianki na ten temat, a historycy nie
tylko bali się podejmować zakazane wątki, ale też nie mieli
dostępu do archiwów (nie tylko polskich, ale przede wszystkim rosyjskich). W takich warunkach naukę historii zastępowała propaganda. Obywatele byli karmieni bajkową wizją
dziejów najnowszych. Dowiadywali się, że lewica społeczna
pod kierunkiem komunistów nie marzyła o niczym innym
niż niepodległej Polsce, w której ludzie pracy z miast i wsi
będą żyli w dobrobycie w nierozerwalnym sojuszu z ojczyzną światowego proletariatu – ZSRR. Dzieci uczyły się
w szkołach, że patrioci z PPR i GL od 1942 roku (a dlaczego
nie od 1939 roku?) bohatersko, często poświęcając życie,
walczyli z okupantem hitlerowskim o wolną Polskę” (s. 6-7).
I tym razem sięgając do historii trzeba przypomnieć, że
PPR i GL powstały dopiero w 1942 roku, a wielu ich członkom nie sposób odmówić patriotyzmu. Wszak jedną
z pierwszych kapepowskich ofiar był legendarny Marian
Buczek, który uciekając na początku września 1939 roku
z opuszczonego przez strażników sanacyjnego więzienia
z bronią w ręku zginął w bezpośredniej walce z niemieckim
najeźdźcą. Trzeba też dodać, że „obywatele” w propagandowym przekazie w czasach, słusznie lub nie, jak kto woli,
minionej epoki nie mogli „dowiadywać się” niczego o komunistach, ponieważ wiosną 1938 roku Komitet Wykonawczy Międzynarodówki Komunistycznej rozwiązał Komunistyczną Partię Polski, a jej członkowie, znajdujący się na
terenie ZSRR byli wraz z rodzinami represjonowani poprzez
zsyłki, przesiedlenia, więzienia i rozstrzeliwania już od 1936
roku. Uratowali się zatem ci polscy komuniści, którzy w tym
czasie byli w polskim więzieniu lub za granicą i nie podporządkowali się wezwaniu centrali na przyjazd do Moskwy .
W rezultacie Polska Partia Robotnicza nawet w nazwie
nie mogła użyć słowa „komunistyczna”, podobnie jej program nie mógł być „komunistyczny”, w składzie osobowym
oficjalnie nie mogło być komunistów, a używanie słowa
„komunizm” w publicznym obiegu było rzecz jasna zabronione. To oczywiście cała odrębna historia, gdyż także nazwa „socjalizm” miała swoje propagandowe wady, skoro
jednoznacznie przez pierwsze lata Polski Ludowej odsyłała
do konkurencyjnej partii na lewicy – Polskiej Partii Socjalistycznej, co musiało służyć jej popularyzacji.
Hasło „Wolnej Polski”, jak wiadomo przynajmniej
od czasów Norwida, miało wiele imion i na pewno wszyscy
byli za jej niepodległością poza wąską grupą ocalałych
w Związku Radzieckim komunistów, którzy chcieli przekształcenia Polski w kolejną republikę, co spotkało się
z radykalnie negatywną osobistą reakcją Stalina. Po wyzwoleniu lud pracujący miast, jak wiemy, nie chciał powrotu
panowania zwłaszcza obcego kapitału, podobnie jak chłopi
mieli dość wiejskiej nędzy i majątków rodzimych feudałów,
co prowadziło w prostej linii do powszechnie oczekiwanej
reformy rolnej. Kwestia sojuszu ze Związkiem Radzieckim,
który nie mieścił się w żadnej tradycji lewicy społecznej,
była oczywiście kompletną katastrofą, chociaż nie należy
zapominać, że w tym względzie należy przyznać wszelkie
zasługi naszym sojusznikom stronom umownych układów
z Teheranu i Jałty.

Moskwa a Londyn
Zasadniczą problematykę swej monografii Zasieczny
określił jako „wielkie wyzwanie dla historyków” nadając jej
status ambitnego programu badawczego, którego główna
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teza została następująco zarysowana w rozwiniętej postaci.
„Dla kierownictwa PPR i dowództwa GL-AL głównym
wrogiem, co wynikało z dyrektyw nadsyłanych z Moskwy,
nie był okupant niemiecki, ale Polskie Państwo Podziemne
i organizacje konspiracyjne nurtu narodowego, które działały niezależnie od polskiego rządu emigracyjnego i Sztabu
Naczelnego Wodza w Londynie. Stalin i polscy komuniści
uważali, że będą one najpoważniejszymi przeszkodami
w budowaniu nowego ustroju w Polsce, gdy w przyszłości
Armia Czerwona pokona III Rzeszę. Dlatego najważniejszymi zadaniami opisanych w tej książce: wywiadu GL-AL,
tzw. wywiadu partyjnego PPR, działających samodzielnie
agentów NKWD będących polskimi komunistami, a także
współpracujących z PPR i GL-AL sowieckich siatek wywiadowczych złożonych z Polaków (np. grupy Czesława Skonieckiego, Franciszka Karawackiego czy oddział specjalny
Leona Kasmana – dwie ostatnie nie są w tym opracowaniu
opisane) było rozpoznanie struktur i działaczy Polskiego
Państwa Podziemnego i organizacji niepodległościowych
o profilu antysowieckim, rozbijanie ich od wewnątrz
i w miarę możliwości niszczenie (np. poprzez wysyłanie
donosów do gestapo z nazwiskami aktywistów i adresami
lokali konspiracyjnych)”. Autor zachęca innych badaczy do
pójścia tymi tropami, chociaż jest w pełni świadom, że dokumentacja historyczna jest bardzo uboga, „wiele materiałów sfałszowano lub spreparowano po wojnie. Uczestnicy
i świadkowie wydarzeń nie żyją, a ich wspomnienia obfitują
w kłamstwa i niedomówienia” (s. 7-8).
Jednak w ostatnim okresie także w dziedzinie dokumentacji historycznej dziejów najnowszych nastąpiła zasadnicza
poprawa dzięki uzyskaniu dostępu do szeregu tajnych dokumentów. Bogactwo informacji o wydarzeniach „w latach
1939-1945, o relacjach w kierownictwie PPR i GL-AL,
o stosunkach polskiego wywiadu komunistycznego z wywiadem sowieckim i z wywiadem Kominternu pochodzi
z protokołów śledztw prowadzonych przez Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1949-1954, a następnie w 1955 roku przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Celem śledztw, zarządzonych i nadzorowanych przez
Bolesława Bieruta i Jakuba Bermana (bez wątpienia uzgodnionych z Józefem Stalinem), było oskarżenie pod byle pretekstem (właśnie znalezieniu owych pretekstów służyły
śledztwa) i skazanie Władysława Gomułki, Mariana Spychalskiego i innych działaczy komunistycznych, których
ówczesne kierownictwo PZPR uznawało za swoich wrogów
i rywali. Dowodów dla sformułowania zarzutów szukano
przede wszystkim, analizując wydarzenia, jakie rozgrywały
się podczas wojny. Szczególnie pożądane przez śledczych
były fakty, które poświadczałyby współpracę Władysława
Gomułki i innych oskarżonych z Niemcami” (s. 225).
Oczywiste, że w tej sytuacji stosunki między polskim wywiadem komunistycznej proweniencji a radzieckimi wywiadami nie były przedmiotem dochodzenia i zajmują marginalne miejsce w protokołach śledztwa. Związane z nimi okoliczności przez przesłuchujących nie są podnoszone i odsuwane na boczny tor.
Dopiero po zdjęciu najwyższej klauzuli tajności, dotąd
zakonserwowane w Centralnym Archiwum KC PZPR, protokoły przesłuchań i inne dokumenty, które nigdy nie miały
być publikowane, zostały w 1990 roku przekazane do Archiwum Akt Nowych i po stosownym opracowaniu udostępnione historykom i dziennikarzom. Wcześniej mieli do nich
dostęp „zaufani historycy”, ale w swoich publikacjach, co
słusznie krytykuje Zasieczny, przemilczali wstydliwe fakty

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK

NR 1-2 (36-37) 2017

z dziejów PPR i PZPR oraz wzajemnych stosunków z Wielkim Bratem.

dzieckim i prowadzeniem konkretnej działalności szpiegowskiej na terenie kraju.

Kolejnym ważnym źródłem informacji są dwutomowe
Pamiętniki Władysława Gomułki, opublikowane dopiero
w 1994 roku pod naukową redakcją partyjnego historyka
Andrzeja Werblana w już nieistniejącej Oficynie Wydawniczej „BGW”. Gomułka zaczął pisać swoje wspomnienia
w 1972 roku i zamierzał zawrzeć w nich całe swoje życie, ale
załamanie jego zdrowia w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zmusiło go do zaprzestania pracy na wiośnie 1945 roku.
Niestety, na jego prośbę rodzina najpierw wstrzymała udostępnianie i publikację maszynopisu, a następnie po upływie
niemal dwudziestu lat przed drukiem usunęła niektóre fragmenty z części dotyczącej podziemnej działalności PPR. Tym
sposobem Zofia Gomułka i Ryszard Gomułka-Strzelecki
ocenzurowali Pamiętniki Władysława Gomułki, co spotkało
się ze zrozumiałym oburzeniem Zasiecznego. Jako liczący się
obiekt badań, zdaniem Zasiecznego, należy potraktować
wywiady Leszka Błażyńskiego z podpułkownikiem Józefem
Światło nadawane cyklicznie przez trzy lata od września
1954 roku na falach eteru Radia Wolna Europa z Monachium, które zostały opublikowane pod znamiennym tytułem
Za kulisami partii i bezpieki. Ten ówczesny wicedyrektor
X Departamentu Ministerstwa Publicznego na początku
grudnia 1953 roku będąc służbowo w Berlinie Wschodnim
w trakcie zakupów ze swoim szefem we francuskiej strefie
okupacyjnej ku jego zaskoczeniu zbiegł i oddał się w ręce
Amerykanów. Światło nie był postacią tuzinkową, skoro
osobiście aresztował Władysława Gomułkę czy Mariana
Spychalskiego a z drugiej strony miał też prawo rozmawiać
przez specjalny telefon z wicepremierem Ławrentijem Berią,
któremu podlegały wszystkie służby bezpieczeństwa
w Związku Radzieckim. Jednak Zasieczny nie przypisuje mu
statusu „agenta Moskwy”, chociaż zaznacza, że w jego przypadku zapewne nie było to konieczne, skoro, jak należy podejrzewać, i tak działał po myśli swoich kremlowskich protektorów. Tym niemniej należy dodać, że zdaniem zachodnich analityków ucieczka Światły prawdopodobnie nie była
przypadkowa, bowiem stanowiła część gry operacyjnej radzieckich służb na zamówienie Chruszczowa, w celu kompromitacji rządzącej ekipy na czele z Bierutem.

Określanie jakiejkolwiek osoby agentem wywiadu czy
jakiejś organizacji lub instytucji agenturalną, tym bardziej
gdy odnosi się to do działalności obcych służb rodzi naturalny odruch niechęci i krytyki. Gdy taka sytuacja ma miejsce,
bezspornie prawda powinna być ujawniona bez względu na
to, że prowadzi do naturalnej dyskredytacji konkretnych
osób czy organizacji. Jednak rzeczywistość jest bogatsza niż
proste formuły, jeśli przypomnieć, że Józef Piłsudski był
posądzany o bycie nawet podwójnym agentem tajnych służb
obcych państw, to jednak jego działalność polityczna spotkała się ze społecznym poparciem i zakończyła się zdobyciem
przywództwa i odzyskaniem niepodległości.

Jeśli do tej krótkiej listy dołączyć jeszcze nieocenzurowane wspomnienia działaczy komunistycznych, pojedyncze
dokumenty, jakie udało się wydobyć z archiwów radzieckich
i rosyjskich, tudzież publikacje z okresu pierestrojki
i w późniejszym okresie, to już na tej bazie źródłowej perspektywy dalszych badań, zdaniem Zasiecznego, przedstawiają się obiecująco.
Do szeroko pojętego grona agentów i współpracowników
radzieckich wywiadów na podstawie lektury Sowieckich
kretów można zaliczyć wielu członków kierownictwa PPR
i Dowództwa GL-AL takich jak Bolesław Bierut, Marceli
Nowotko, Pinkus (Paweł) Finder, Małgorzata Fornalska,
Bolesław Mołojec, Ignacy Loga-Sowiński, Franciszek Jóźwiak, Michał Rola-Żymierski, Marian Spychalski czy Jerzy
Fonkowicz. Ponad wszelką wątpliwość do tej grupy nie sposób zaliczyć Władysława Gomułkę czy Zenona Kliszkę, ale
też ani Jakuba Bermana czy Hilarego Minca. Takie wnioski
zdają się wynikać z ich biogramów przedstawionych przez
Zasiecznego. Niestety nie mamy tu do czynienia z ustaleniami dotyczącymi stosowanych kryteriów, chociaż nie bez
racji swoją opinię autor wiąże z udziałem konkretnych osób
w szkoleniach polityczno-wywiadowczych w Związku Ra-

Jeszcze bardziej dramatyczny przebieg miały losy Lenina, który po upadku caratu za namową i pod opieką oficerów
niemieckiego wywiadu został w 1917 roku z najbliższym
otoczeniem tajnie przewieziony przez Niemcy i dalej przez
Skandynawię dojechał do Petersburga. Niemcy chcieli pokoju na wschodnim froncie I wojny światowej. Ponieważ bolszewicy występowali przeciwko wojnie Lenin został przez
Rząd Tymczasowy ogłoszony zdrajcą i jako niemiecki agent
wrogiego państwa był ścigany listem gończym. Ratował się
ucieczką do Finlandii i wkrótce w rezultacie zwycięstwa
rewolucji październikowej został premierem Rosji Radzieckiej.
W czasie okupacji londyński rząd emigracyjny ustanowił
w powołał swoją Delegaturę Rządu RP na Kraj, której trzonem organizacyjnym była Armia Krajowa. W przybliżeniu
jej skład osobowy w połowie składał się z mieszkańców
Warszawy, mając w swojej dyspozycji oddziały partyzanckie zgrupowane w lasach na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Bazą społeczną „państwa podziemnego” były środowiska inteligenckie i robotnicze z wyłączeniem chłopstwa. Zdecydowanie największą siłą AK była przedwojenna
kadra oficerska, chociaż jej najwyższe dowództwo wywołując powstanie warszawskie wykazało się skrajną nieodpowiedzialnością i całkowitym brakiem realizmu. W szeregach
AK znajdowali się przeszkoleni funkcjonariusze służb specjalnych, którzy prowadzili szeroką działalność wywiadowczą nie tylko wobec Niemców, ale także wszelkich grup
oporu niezwiązanych z rządem londyńskim. Dodatkowym
wzmocnieniem sił na tym polu walki było „zrzucenie”
świetnie wyszkolonych i zdeterminowanych „cichociemnych”, którzy byli w istocie znakomicie przygotowanymi
agentami brytyjskiego wywiadu.
Należy pamiętać, że polski rząd emigracyjny był afiliowany przy rządzie brytyjskim, co znacząco ograniczało jego
autonomię i możliwości prowadzenia własnej polityki. Tym
samym AK podlegała faktycznie rozkazom sztabu generalnego brytyjskiej armii i na jej rzecz prowadziła szeroko zakrojoną działalność wywiadowczą. Zrozumiałe, że w tej
sytuacji pojawienie się na ziemiach polskich PPR i GL-AL
miało konfrontacyjny charakter, ponieważ od tego momentu
Londyn i Moskwa miały rodzime siatki wywiadowcze.
Oczywiste, że obok nich działał niezależnie od AK własny
wywiad brytyjski i analogicznie poza PPR i GL-AL wywiad
radziecki. W ten sposób , jak się wydaje, Polska stałą się
polem walki wywiadów w rozmaitych konfiguracjach,
w której niemieckie służby starały się odnosić swoje korzyści, co im się zresztą czasami udawało.
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W ten sposób Polska stała się już w czasie okupacji terenem wywiadowczej konfrontacji między Londynem a Moskwą, a po wyzwoleniu PPR podjęła działalność polityczną
obejmując władzę w państwie stanu wyjątkowego w warunkach toczącej się wojny domowej. Wojna wywiadów trwała
nadal, ulegając zasadniczemu przekształceniu, ponieważ
pojawiły się państwowe instytucje wywiadu i kontrwywiadu,
także z bezpośrednim udziałem kadr radzieckich służb specjalnych. Brytyjski wywiad nie zamierzał zaprzestać swojej
działalności i szykował się do „zimnej wojny” w miejsce
wcześniej planowanej III wojny z której szczęśliwie dla
świata Zachód w porę się wycofał. Na Kremlu zapamiętano,
że w 1940 roku wisiała na włosku wojna pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim, co opisał Patrick R. Osborn
w solidnie udokumentowanej monografii Brytyjskie plany
ataku na ZSRR 1939-1941 (Warszawa 2007).
Należy dodać, że przejęcie władzy w Polsce po wyzwoleniu przez PPR z punktu widzenia interesów Moskwy wcale
nie było oczywiste. Przypomniał o tym Eugeniusz Guz
(PKWN rodził się w Londynie, „Przegląd” nr 27,
3-2.04.2017) przywołując cztery rozmowy radzieckiego
ambasadora w Londynie Wiktora Lebiediewa, z jego inicjatywy, ze Stanisławem Grabskim, przewodniczącym emigracyjnej Rady Narodowej i częściowym udziałem ówczesnego
premiera Stanisława Mikołajczyka w maju i czerwcu 1944
roku. (Stanisław Kirkor, Rozmowy polsko-sowieckie w 1944
r., „Zeszyty Historyczne” 1972, nr 22.). Na prośbę Polaków
rozmowy te odbywały się w tajemnicy przed Anglikami. Jak
wynika z zamieszczonego tam streszczenia autorstwa Grabskiego, Moskwa rozważała możliwość ustanowienia władzy
w powojennej Polsce na bazie rządu emigracyjnego. Na
uwagę Grabskiego, że oznaczałoby to zmianę sytuacji partii
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komunistycznej, Lebiediew stanowczo zareagował: „Oni nas
nie obchodzą. My się do wewnętrznych spraw Polski nie
mieszamy”. Ze strony Moskwy warunkiem porozumienia
było pozbycie się przez Mikołajczyka postaci o manifestacyjnie wrogim nastawieniu do ZSRR (Sosnkowski, Kukiel,
Raczkiewicz, Kot) i zapewnienie gwarancji, że nowy rząd
będzie przyjazny wobec ZSRR oraz uznanie zmiany
wschodniej granicy. Po fiasku rozmów Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego musiał powstać w Lublinie na bazie
PPR. Przy okazji Kreml kolejny raz mimowolnie pokazał, że
w konkretnej sytuacji wybiera kosztem lewicy porozumienie
z prawicą i stawia na lewicę dopiero wtedy, gdy nie ma innego wyjścia dla zapewnienia interesów radzieckiego
państwa.
Widocznym jest, ze Stalin miał bardzo silną pozycję
w układaniu nowych porządków w powojennej Polsce, tym
bardziej, że cieszył się pełnym poparciem prezydenta USA.
Franklin Delano Roosevelt zaraz po upadku powstania wysłał list do Stalina, w którym znalazł się następujący fragment: „Mam nadzieję, ze nie muszę zapewniać Pana, iż Stany Zjednoczone nie poprą żadnego tymczasowego rządu
w Polsce sprzecznego z Pana interesami”. (Cyt. za: Ludwik,
Stomma, Polskie złudzenia narodowe, Warszawa 2015,
s. 144.). Przesłanki takiej postawy były wówczas aż nadto
oczywiste i jasno wyłożył je Churchill w Izbie Gmin. „Gdyby nie nadzwyczajne wyczyny i ofiary Rosji, Polska byłaby
skazana na całkowitą zagładę z rąk niemieckich. Nie tylko
Polska jako państwo, ale Polacy jako naród byli skazani
przez Hitlera na zagładę albo sprowadzeni do stanu niewolników...”. (Cyt. za: Bronisław Łagowski, Polska chora na
Rosję, Warszawa 2016, s. 8-9).
dr Marek Zagajewski – emerytowany nauczyciel akademicki.
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O ESTETYCZNYM WYCHOWANIU

Friedrich Schiller, Stanisław Kostka Potocki, Johann Friedrich Herbart
Spośród subdyscyplin współcześnie uprawianych teoria estetycznego wychowania należy do najmłodszych i zarazem
najbardziej niejednoznacznych dziedzin. Jako odrębna gałąź
wyodrębniła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Przyczynił
się do tego Immanuel Kant (1724–1804), publikując działo
Krytyka władzy sądzenia1. Trzecia krytyka (jak potocznie się
mawia) stała się podstawą dla Friedricha Schillera (1759–
1805) i Johanna Friedricha Herbarta (1776–1841) do ukształtowania dwóch zasadniczych kierunków estetycznego wychowania: artyzmu i kallizmu. Friedrich Schiller jest twórcą
kierunku zwanego artyzm (ars – sztuka). Nurt ten został
zapoczątkowany przez niemieckiego poetę i teoretyka sztuki
w dziele Listy o estetycznym wychowaniu człowieka. Drugi
nurt zwany kallizmem (kallos – piękno) został zainaugurowany przez Johanna F. Herbarta esejem Estetyczne przedstawienie świata jako główne zajęcie wychowania. To, co charakteryzuje wszystkich trzech teoretyków wychowania estetycznego wymienionych w tytule moich rozważań, to chęć
ukształtowania człowieczeństwa, czy precyzyjniej, ukształtowania idealnego człowieka. Każdy jednak sięgał do innej
podstawy: Schiller do sztuki (ars), Herbart do piękna (kallos), Potocki do krytyki (kritike). Wszyscy trzej zwracali się
też w stronę filozofii moralności.
Żyjący i tworzący na przełomie XVIII i XIX wieku Stanisław Kostka Potocki (1755–1821) jako pierwszy zajął się
teorią estetycznego wychowania2 na gruncie filozofii polskiej. Dał temu wyraz w swoich dziełach z zakresu estetyki,
logiki retoryki, czy szerzej – filozofii języka. Zasadniczą
trudnością w dociekaniu nad teorią estetycznego wychowania
w ujęciu Potockiego jest jednak brak odrębnego tekstu, analogicznego do tych, które opracowali Schiller czy Herbart.
Aby zapoznać się z podstawowymi założeniami teorii estetycznego wychowania w ujęciu Potockiego, trzeba zagłębiać
się w rozmaite jego teksty, nie zawsze bezpośrednio traktujące interesujące nas w tym szkicu, zagadnienie. Kanonicznymi
tekstami do dociekań nad teorią estetycznego wychowania
w ujęciu Potockiego będą bez wątpienia mowy, które autor
Rozprawy o krytyce skierował do młodzieży Liceum Warszawskiego. To właśnie w nich znajdziemy najwięcej wskazówek, które umożliwiają nam zapoznanie się z założeniami
estetycznego wychowania Pana na Wilanowie. Były one
bowiem niejako odpowiedzią na powszechną wiarę myślicieli
oświecenia, a także pierwszego pokolenia postoświeceniowego3, że wychowanie człowieka stanowi podstawę kształ-

Kant określił estetykę jako naukę o krytyce.
2 Dystansuję się od rozpowszechnianej od lat informacji, jakoby
dopiero na przełomie XIX i XX wieku polscy filozofowie
zainteresowali się zagadnieniem teorii wychowania estetycznego.
3 Wbrew obiegowym opiniom Stanisław Kostka Potocki należy do
pierwszego pokolenia myślicieli postoświeceniowych, tak jak
1

towania idealnej jednostki, idealnego społeczeństwa, idealnego państwa.
Zanim przeanalizuję podstawowe założenia teorii estetycznego wychowania w ujęciu Potockiego, najpierw przedstawię w skrócie najważniejsze założenia koncepcji wychowania estetycznego w ujęciu Schillera i Herbarta. Twierdzę,
że możemy u Potockiego odnaleźć pewne punkty zbieżne
z Schillerem, jednakże trzon teorii wychowania estetycznego
Potockiego bliższy jest temu, który prezentował Herbart.
Friedrich Schiller dziełem Listy o estetycznym wychowaniu człowieka (1795) powołał koncepcję wychowania estetycznego zwaną artyzmem (ars – sztuka). Co można określać
jako wychowanie przez sztukę. Schiller jest także twórcą
frazy „wychowanie estetyczne” (ästhetische Erziehung).
W dziele tym dowodził, że tylko sztuka daje szansę na przezwyciężenie dwóch sprzecznych ze sobą tendencji, które
istnieją w człowieku: 1) popęd zmysłowy (wiąże człowieka
z tym co naturalne i materialne) i 2) popęd formy (oznacza
rozumność i moralność). Tym samym w człowieku toczy się
nieustanna walka między dwoma popędami, które Schiller
określa jako popęd gry. Zdaniem autora Zbójców, dzięki
zharmonizowaniu zmysłowości i duchowości, uczuć i rozumu, może się narodzić nowy człowiek, który będzie wolny,
wrażliwy i moralny4. Nowy człowiek będzie twórcą trzeciego
państwa, które będzie naturalnym skutkiem rozwoju sztuki
i wzrostu jej roli w życiu społecznym. Koncepcja Schillera
jest do dziś popularna i rozwijana przez kolejnych badaczy
teorii estetycznego wychowania.
Drugą koncepcję, niestety zapomnianą, stworzył uczeń
Johanna G. Fichtego, Johann F. Herbart, który esejem Estetyczne przedstawienie świata jako główne zajęcie wychowania (1804), powołał koncepcję wychowania, która wyraża się
terminem kallizm (kallos – piękno), można to określić jako
wychowanie do piękna, wychowanie przez piękno lub wychowanie pięknościowe. Zdaniem Herbarta etyka jest estetyką tzn. nauką o moralnym smaku. Podstawą wychowania jest
etyka i psychologia de facto estetyka. Zagadnienie wychowania polega na ukształtowaniu woli i charakteru oraz na obudzeniu w człowieku szerokich zainteresowań. Herbart wyróżnił pięć idei moralnych: 1) idea wewnętrznej wolności;
2) idea moralności; 3) idea życzliwości; 4) idea prawa;
5) idea słuszności. Jego zdaniem sąd smaku dokonuje się
w sferze poza- lub przed-moralnej. I ma ona charakter reflekFichte, Schiller czy Herbart. Tezę tą wyprowadziłam z teorii
pokoleniowości według José Ortegi y Gasseta.
4 Schiller łączył piękno z wolnością, bezgranicznym zaufaniem do
sztuki. Głosił estetyczną rewolucję wraz z nią miała nastąpić
rewolucja polityczna i społeczna (analogiczna do tej, jaka miała
miejsce we Francji). Wolność jego zdaniem warunkuje powstanie
człowieka estetycznego.
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syjny (sumienie5) czyli racjonalny, a nie irracjonalny lub
uczuciowy. Sądy smaku konstytuują się w sumieniu (refleksji) i są estetyczne nie dlatego, że ich przedmiotem są wytwory sztuk pięknych, lecz dlatego, że podmiot, który dokonuje
oceny, ocenia w nich siebie samego (tj. swoje czyny), używając jedynie kategorii piękna. Sąd dobra i sąd zła pochodzi
z tego samego źródła (podmiotu), który sam siebie widzi
i ocenia dzięki sumieniu (rozum). Sumienie (rozum), zdaniem Herbarta, można zlekceważyć albo zagłuszyć. Człowiek
sam dokonuje oceny we własnym sumieniu (rozumie). Wychowanie spełnia swoje zadanie tylko wówczas, gdy jest mu
w tym pomocne. Niedopuszczalne jest narzucanie wychowankowi własnych ocen moralnych.
Kluczem do zrozumienia teorii estetycznego wychowania w ujęciu Potockiego jest termin „krytyka”. Potocki twierdził, że społeczeństwo składa się tylko z krytyków, bowiem
każdy człowiek korzysta z przyrodzonego mu prawa do dokonywania wartościowania zjawisk i rzeczy każdego dnia.
Jednostka nieustannie dokonuje sądów estetycznych, które
nie są zarezerwowane tylko do oceniania dzieł artystycznych6. Postulował porzucenie autorytetów zewnętrznych
(wśród nich są też ludzie, dla których krytyka jest rzemiosłem), które krępują rozwój moralny i intelektualny jednostki. Chciał, aby każda jednostka była dla siebie sprawiedliwym sędzią (krytykiem7). Wychowanie idealnego człowieka
było dla Potockiego priorytetem. Połączył on ideały wolnomularstwa
(kształtowanie
szlachetniejszej
jednostki)
z ideałem człowieka kierującego się rozumem (sztuka pięknego myślenia i sztuka myślenia analogicznego do rozumu).
Ta druga idea została powołana przez Potockiego niezależnie
od analogicznej koncepcji utworzonej przez Alexandra
G. Baumgartena – twórcy estetyki, jako działu filozofii.
W ujęciu Potockiego krytyk to osoba samodzielnie myśląca,
wykształcona (i wciąż wiedzę zdobywająca), etycznie postępująca, dociekliwa i sprawiedliwa, na co dzień kierująca się
obiektywnym sądem8. Suma summarum powinna być logikiem, gdyż logika jest nauką o myśleniu. Dzięki studiowaniu
logiki, jednostka (przyszły krytyk) nauczy się mądrości, a ta
z kolei przyczyni się do jej etycznego postępowania. Kolejnym, niemniej ważnym punktem w wychowaniu estetycznym
Termin „sumienie” ma w języku polskim niejasne pochodzenie.
Poza oczywiście tradycyjnym znaczeniem jako termin
charakterystyczny dla języka religijnego. Termin „sumienie” można
wyprowadzić od s-um-(m)nienia, gdzie „um” (ros. um) oznaczało
w języku staropolskim tyle co „rozum”, „mnienie”. Czyli
posiadanie, mianie czegoś w rozumie (w „umie”). Zaś „s” wskazuje
na czasową równoznaczność. Zatem „sumienie” to nic innego jak
sąd (ocena) powstająca synchronicznie wraz z obejmowaniem
czegoś za pomocą rozumu.
6 Tak rozumiany sąd estetyczny zbliża Potockiego do pojmowania
estetyki przez Kanta, jako nauki o krytyce. Potocki uważał ponadto,
że krytyka tak naprawdę odnosi się do wszelkiej twórczości
naukowej. Swój wybór motywował tym, że dzieł naukowych
w życiu człowieka jest najwięcej i są najważniejsze. Jednakże
twierdził też, że krytyka w jego ujęciu może być stosowana też do
sztuki i literatury.
7 Więcej w książkach K. Karaskiewicz: „Logika dobrego smaku”
czyli sztuka prawdziwego sądzenia w rozprawie o krytyce
Stanisława Kostki Potockiego, Toruń 2012; oraz Krytyk jako figura
złośliwego erudyty. Perspektywa filozoficzno-lingwistyczna polemiki
Stanisława Kostki Potockiego z Andrzejem Trzciński, Toruń 2015.
8 Kwestię obiektywnego sądu w ujęciu Potockiego, który był
nominalistą rozwijam w książkach „Logika dobrego smaku” czyli
sztuka prawdziwego sądzenia… oraz Krytyk jako figura złośliwego
erudyty….
5
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w ujęciu Potockiego, była relacja nauczyciel-uczeń i w szerszym rozumieniu relacja wychowawca-wychowanek. Nauczycielem vel wychowawcą są nauczyciele, rodzicie, obcy
ludzie, których wychowanek mija na ulicy, czy styka się
w ogóle w swoim życiu. Każdy bowiem ma obowiązek
kształtowania intelektualnego i moralnego młodego człowieka. Tym samym role z czasem będą się odwracać. Wychowanek staje się wychowawcą dla kolejnych pokoleń, ale też
pojawia się wzajemna wymiana doświadczeń intelektualnych
i moralnych wychowawców i wychowanków. Odrębną kwestią, która dla Potockiego była ważna, była relacja nauczyciel-uczeń. Twierdził on, że nauczyciel jest tylko przewodnikiem po wiedzy i życiu, nie ma moralnego prawa narzucania
swojego poglądu na kwestie naukowe i moralne. To uczeń
pod czujnym okiem nauczyciela ma rozwijać umiejętności
samodzielnego myślenia i umiejętności samodzielnego dokonywania sądów. Tym samym Potocki położył nacisk na
umiejętności metodologiczne jeśli chodzi o przekazywanie
wiedzy.
Jeśli gdzieś szukać zbliżenia między Potockim a Schillerem, to na gruncie zbliżenia do siebie sfer aksjologicznych
etyki i estetyki. Schiller w konsekwencji dochodzi do wniosku, że piękno jest wolnością w zjawisku9. U Potockiego
próba połączenia sfer aksjologicznych etyki i estetyki prowadzi do wykreowania człowieka moralnego-w-ogóle. Potocki
łączył bowiem sferę estetyczną czyli wychowanie przez sztukę i wychowanie do sztuki, ale pojmowaną jako wychowanie
przez piękno i wychowanie do piękna. I tu zbliżył się raczej
do Herbarta. Bowiem sferę estetyczną połączył z logiką.
W jego odczuciu logika miała nauczyć myślenia, a to z kolei
miało doprowadzić do etycznego postępowania (człowiek
mądry wie, jak postępować etycznie). Etycznie postępująca
jednostka (ukształtowana przez logikę i estetykę) jest także
jednostką wolną – jako że wolność jest stanem umysłu. Tu
odnajdujemy drugi punkt zbieżny z koncepcją Herbarta,
który ujmował sąd estetyczny w sumieniu (rozumie).
W podobny sposób postrzegał Potocki, twierdząc, że sąd
estetyczny (obiektywny), dokona się tylko w wolnym rozumie, gdyż jednostka będzie się nieustannie kształtowała
i kształciła (samokształcenie) intelektualnie i emocjonalnowolitywnie.
Zbliżenie teorii estetycznego wychowania w ujęciu Potockiego do koncepcji estetycznego wychowania Herbarta
tłumaczy, dlaczego pisma Potockiego są niezauważalne.
Niezależnie od faktu, że ciążą na ich temat poglądy o rzekomej nieprzydatności, to dodatkowo Stanisław Kostka Potocki
wpisał się w zapomniany nurt estetycznego wychowania,
jakim był kallizm.

Katarzyna Karaskiewicz – dr nauk humanistycznych, historyk idei,
historyk kultury, antropolog kultury. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu
historii idei, historii i filozofii polski nowożytnej, estetyki i filozofii
języka. Autorka sześciu książek i kilkudziesięciu artykułów.

F. Schiller, Kallias, czyli o pięknie, wyd. I, wprowadzenie
K. Kaśkiewicz, tłum. K. Kaśkiewicz, T. Kupś, M. Abraham,
R. Michalski, Kęty 2007, przypis 12, s. 41.
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CLAUDE MONET,
CZYLI PODĄŻANIE ZA ŚWIATŁEM
W miejscowości La Manneporte, Etretat na kamienistym
francuskim wybrzeżu wyrastają skały o różnorodnych kształtach, do których dostać się można tylko podczas odpływu
morza. To miejsce dobrze znał Claude Monet; malował bowiem skały w kilku wersjach, w zależności od oświetlenia.
Dzieci mieszkające w pobliżu nosiły za nim rozpoczęte malowidła. Kiedy zmieniało się oświetlenie, artysta zaczynał
pracę nad kolejnym płótnem. To wyjątkowe miejsce odwiedzają turyści, świadomi łączności z impresjonistycznym
twórcą. Fotografują wyrastające z morza skały. W kinematografii francuskiej są filmy sensacyjne, dotyczące tego
miejsca.

Przedstawiciel impresjonizmu
Jak zasygnalizowałam wcześniej, Moneta pasjonowało
malowanie światła, które było jego głównym tematem malarskim i różnie układało się na wybranych obiektach pod gołym niebem. Moneta określa się jako malarza impresjonistycznego, więc tematy nie są zaskoczeniem. Ludzie zgromadzeni w lesie, gdzie plamki słońca oświetlają twarze, suknie,
trawę, gałęzie na obrazie Śniadanie na trawie (1866), widoki
morskie i nabrzeże na malowidłach Taras w Saint-Adresse
(1867), słynna Impresja. Wschód słońca (1872), para buchająca kłębami na Dworcu Saint-Lazare (1877), przywoływane
już skały La Manneporte (18830, Kobieta pod parasolką
(1875 i 1886), Stogi (1890-1891), Katedra w Rouen (18921893), Tamiza w Londynie (1903), Nenufary (1916-1926).
Impresjoniści malowali w naturze pod gołym niebem.
Wcześniej artyści jedynie szkicowali w plenerze, a potem
wykańczali dzieło w pracowni. Nie dziwi więc pewna schematyczność w przedstawiania światła. Tak powiedział Emil
Zola o obrazach Moneta: „Właśnie! Oto temperament, oto
prawdziwy mężczyzna! Patrzcie na sąsiednie płótna i zobaczcie ich miernotę w stosunku do tego otwartego na naturę
okna!”1.
Pomocne było dla impresjonistów produkowanie farb
w tubach, co ułatwiało ich bezpośrednie kładzenie na płótno,
impastowo. Podłoże obrazu było białe, dzięki czemu w naturalny sposób została rozjaśniona paleta barw w malowidłach
impresjonistów.
Claude Monet jest obok Pissarra, Renoira i Sisley’a
przedstawicielem impresjonizmu, kierunku, który zrewolucjonizował malarstwo XIX wieku. „Współczesnych sobie
zadziwia jasnością palety barw i pejzażami sprawiającymi

wrażenie wibracji. Bezustannie poszukuje światła i stara się
uchwycić na płótnie ulotne wrażenie chwili”2.

Serie obrazów
O silnych związkach malarza z naturą przekonuje list
Moneta do przyjaciela Bazille’a: „Spędzam czas w plenerze,
na kamienistej plaży; gdy pogoda sprzyja obserwuję statki
wypływające na połów, albo wypuszczam się na wieś, wyjątkowo tutaj piękną, zwłaszcza zimą (…). Pragnąłbym pozostać na zawsze w tak spokojnym i nieskażonym miejscu” 3.
Claude Monet maluje serie obrazów poświęconym wybranym tematom obserwowanym przy różnym oświetleniu
i o różnych porach dnia. Powstają Stogi, Topole, Katedry.

Nadmorskie skały
Interesujące dla młodzieży może być obserwowanie poszczególnych serii obrazów. Kiedy wyszuka się w Internecie
Etretar, pojawia się sporo fotografii tego niezwykłego miejsca oraz obrazy Claude’a Moneta. Obserwacja tych obiektów
pomoże uczniom snuć refleksje na temat malarstwa impresjonistycznego.
Malarz pracował w różnych porach roku, warunkach pogodowych i o różnych porach dnia. Tak pisze o swoim projekcie do Alice: „Planuję wielki obraz z nadbrzeżnymi skałami Etretar, chociaż to odważne i ryzykowne przedsięwzięcie po Courbecie, który zrobił to wspaniale 4. Jak pisze towarzyszący artyście pisarz Maupassant Malarz zamieniał się w
polującego na obrazy myśliwego. […] Artysta czekał, tropił
słońce i cienie, łapał kilkoma ruchami pędzla promyk lub
płynący obłok i z pogardą dla fałszu i konwencji – umieszczał szybko na płótnie. Widziałem jak pochwycił
w ten sposób pasmo światła błyszczące na białej skale, jak je
utrwalił w strumieniu żółtych tonów i uzyskał zadziwiający
efekt nieuchwytnego, oślepiającego olśnienia. […] Innym
razem wziął w dłonie ulewę spadającą na morze i rzucił ją na
płótno”5.
Oglądanie różnych obrazów w serii pozwala docenić
pracę Claude’a Moneta, który tworzył intensywnie mimo
trudnych warunków atmosferycznych; by udokumentować
światło na wydawałoby się stałych obiektach – skałach na
wybrzeżu morza. Trzeba zgodzić się ze znawcami jego twórczości, kiedy piszą: „Monet rozpoczyna w Etretar doświadczenia malarskie z kamieniem. Będzie je kontynuował
Tamże, tylna okładka.
Tamże, s. 4.
4 Claude Monet. Wielcy Malarze. Ich Życie, Inspiracje i Dzieło, nr 2,
s. 16.
5 Tamże, s. 17.
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Wielcy Malarze. Ich Życie, Inspiracje i Dzieło, Claude Monet, nr 2,
1998, s. 4.
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znacznie później, przy serii Katedry. Kamień służy mu do
obserwacji światła”6.
Malowanie morza było dla Claude’a Maneta dużym wyzwaniem, skoro stworzył wielki cykl niezwykle zróżnicowanych płócien przedstawiających swego rodzaju studium skał
obserwowanych z bliska lub z drugiej strony kamienistej
plaży. Odbiorcom przypadły do gustu, choć autor był bardzo
wymagający wobec siebie, długo męczył się nad każdym
płótnem. Ta uwaga może być ważna dla naszych uczniów;
warto wymagać od siebie samego rzetelnej pracy, która może
przynieść satysfakcję.

Kobiety z parasolkami
Claude Monet dwukrotnie malował Kobietę z parasolką.
Na pierwszym płótnie znalazła się Kamila i mały Jean
(1975), na drugim Suzanne (1886). Kiedy autor maluje
pierwszy obraz, przygnieciony jest troskami materialnymi.
Gdy powstaje drugi, odnosi sukcesy. Wystawia 48 płócien
w Stanach Zjednoczonych na zbiorowej wystawie impresjonistów, złożonej z 300 płócien. Staje się najsławniejszym
z impresjonistów w Ameryce.
Kobiety z parasolkami także są realizacją podążania za
światłem. Cienie i blaski; wiatr, chmury pięknie rzeźbią postacie w długich, letnich sukniach. Obie idą przez rozkołysaną wiatrem łąkę.

Stogi
Warto zwrócić uwagę uczniów na cykl Stogi, nad którym
pracował artysta w latach 1890-1891. W tym przypadku
śledzenie kolorystyki i światła na płótnach jest ułatwione,
chociaż nasi uczniowie mogą mieć także z tym kłopot; żyją
w dużych miastach i nie interesują się wiejską scenerią.
Z drugiej strony nastoletni mieszkańcy miast wyjeżdżają na
wakacje do takich miejsc, które mogą uznać za ciekawe
i piękne. Przebywanie na łonie natury może stanowić ukojenie, pewnego rodzaju terapię. Najprawdopodobniej także
z tego powodu niektórzy ludzie otaczają się takimi obrazami;
pokazującymi urodę świata.
Stogi tak podobały się publiczności, że artysta nie zdążał
z ich malowaniem, pisze Pissarro7. Choć temat stogów nie
był nowatorski; malowali je Millet, Gauguin i Pisarro, ale
omawiany w tym artykule artysta ujął temat w sposób nowatorski. Stworzył rozbudowany cykl 15 obrazów i przedstawił
własny sposób widzenia światła.
Stogi jako temat obrazów przyciągają uwagę widzów.
Warto pokazać uczniom kilka zróżnicowanych kolorystycznie płócien i zapytać o preferencje. Jeśli się okaże, że podobają się te, malowane o zachodzie słońca, odpowiemy, że
podobnie uważali odbiorcy malarstwa za życia artysty.
Ciekawe dla uczniów może być to, że niektórym obrazom mógł poświecić zaledwie 15 minut dziennie, tak szybko
zmieniało się naturalne oświetlenie. Ponieważ lato 1890 roku
było pochmurne i deszczowe, rozpoczęte obrazy wykańczane
były w pracowni. Kiedy znalazły się na wystawie u DurandRuela, wzbudziły żywe reakcje i zachwyt. Mimo wysokiej
ceny zostały sprzedane.

Katedra w Rouen
Siostra Wendy Beckett w swojej Historii malarstwa8,
omawiając dorobek Claude’a Moneta, zamieszcza reprodukcje pięciu płócien z katedry w Rouen. Uczniowie zauważą, że
malarz pracował nad tematem w różnych warunkach atmosferycznych. Stąd podtytuły obrazów w książce Wendy Beckett: Harmonia w brązach, Harmonia w szarościach, Harmonia w błękitach, Harmonia w bielach.
Jak powstawały te obrazy? Pewnemu miłośnikowi malarstwa z Rouen udało się namówić artystę do namalowania
katedry. Monet wybrał portal, wieżę Św. Marcina (St. Martin) i wieżę Albane. „Interesuje go wyłącznie wędrówka
światła po kamieniu, niebo i ziemia niemal przestają istnieć.
Od świtu na czatach maluje swoim zwyczajem wiele obrazów równolegle by uchwycić odpowiednie efekty świetlne ”9.
Tak powstała seria dwudziestu obrazów, która wywołała
żywy odbiór. Cezanne, Pisarro i Clemenceau przyjęli je
z entuzjazmem. Clemenceau mówił wręcz o „rewolucji katedr”, skoro „nieruchomy przedmiot podkreśla wyraźnie
i z wielką mocą ruch światła”10.
Prace nad katedrą w Rouen trwały dwa lata (1892-1893).
Długo oczekiwana prezentacja obrazów miała miejsce
w 1895 roku.
Obrazy różni nie tylko odmienna kolorystyka, ale także
sposób kładzenia farby, który dawał odmienne efekty. „Katedra w Rouen zdawała się niezmienna, lecz gdy Monet malował jej fasadę ze szczytami i łukami portalowymi – zauważył, że stale się ona zmienia pod działaniem światła: raz odtwarzał ja w odcieniach rudych, gęstą, gruzełkowatą farbą,
dającą efekty szorstkości kamienia, to znów w barwach tak
lekkich, że rozpływała się, gubiła wszystkie detale w pobłyskach, nikła”11.
Wendy Beckett podkreśla, że talent Claude’a Monet to
wrażliwość na zmieniające się i przekształcające obiekty –
światło. Dlatego też wybrałam odpowiedni tytuł artykułu:
Claude Monet, czyli podążanie za światłem.

Londyn i Tamiza
Monet namalował w Londynie około 100 obrazów. Tematy londyńskie to: Waterloo Bridge, Charing Cross i Parlament londyński. W maju 1904 roku wystawił w galerii
Durand-Ruel 37 płócien pod wspólnym tytułem Tamiza
w Londynie (1900-1904).

Nenufary
Szczególne miejsce w twórczości Claude’a Moneta zajmują ogrody. Znawcy jego dokonań zgodnie twierdzą, że
ogród jest także dziełem malarza, który zatrudnił pięciu
ogrodników, by móc malować odbicia w wodzie i nenufary,
powstające w olbrzymiej hali i podarowane rządowi francuskiemu pod koniec życia Moneta. Ostatnie formalności zostały załatwione już po jego śmierci.
Oddajmy głoś artyście. Tak mówi o swej pasji: „Jestem
pogrążony w pracy. Te pejzaże z wodą i odbiciami stały się

W. Beckett, Historia malarstwa, tłum. H. Andrzejewska, I. Zych,
Warszawa 2007.
9 Wielcy malarze, Claude Monet…, s. 22.
10 Tamże, s. 23.
11 Tamże, s. 29.?
8

6
7

Tamże, s. 17.
Por. tamże, s. 20.
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moją obsesją”12. Malowanie ogrodu przeciętego mostkiem
japońskim było pasją artysty. Siostra Wendy Beckett zwraca
uwagę na technikę malarza; łączenie poziomych ruchów
pędzla i skontrastowanych z nimi pionowych ruchów pędzla.
„To konsekwentne przeplatanie dwóch sposobów pracy pędzla wytwarza ożywcze napięcie i wywołuje iluzję głębi przestrzennej w obrazie”13.
Wendy Beckett dodaje o mostku japońskim, że powstał
w następujący sposób: malarz przeciągał pędzlem z obfitością farby po zaschniętych warstwach. Wówczas na płótnie
powstawała gruba faktura pochłaniająca światło. Jej gruzełkowatość jest cechą późnego malarstwa artysty. Można powiedzieć, że niektóre fragmenty roślin i światła odbijającego
się w wodzie bliskie są abstrakcji14.
Ogrody Moneta istnieją do tej pory w dawnym kształcie.
Turyści i amatorzy malarstwa wielkiego impresjonisty mogą
je oglądać w Internecie15 i spacerując po jego ścieżkach.
Istnieje ciekawa książka dla dzieci pt. Linnea w ogrodzie
Moneta16. Książka ta nie tylko zachęca do wycieczki wśród
pięknie utrzymanych kwietnych kaskad, ale zachęca do poznania samego twórcy i jego rodziny.
Zachęceni przez nauczyciela uczniowie mogą w domu
oglądać imponujący dorobek Claude’a Moneta na tle muzyki
poważnej: Internet, (dostęp: 12.08.2015 r.), dostępny:
https://www.youtube.com/watch?v=Nfx1o-6UgzI
Materiał
ponad godzinny, dostępny od 22.09.2013 zobaczyło już 63
774 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu twórczością
impresjonistycznego francuskiego malarza.

Podsumowanie
Podsumowując, warto powiedzieć, że kontakt z twórczością Claude’a Moneta może być satysfakcjonujący dla naszych uczniów. Bogactwo twórczości przekonuje o pracowitości i zaangażowaniu artysty. W tym artykule jedynie
wspomniałam o trudnościach finansowych malarza, który nie
poddawał się i nadal tworzył. Może być inspiracją dla współczesnych nam młodych ludzi, którzy dostrzegli u siebie
uzdolnienia plastyczne, muzyczne czy sportowe. Piękna
kolorystyka obrazów Moneta zachęca także do zwracania
uwagi na otaczającą przyrodę; kwiaty i drzewa. Kontakt
z nimi może być dla naszej młodzieży swoistą terapią.
Danuta Bula – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – polonistyki
i oligofrenopedagogiki. Ostatnim miejscem pracy była Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy
w Zabrzu.
===============================================

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV–VIII
JĘZYK POLSKI
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych
Tamże, s. 26. Monet, 11 sierpnia 1908 r.
W. Beckett, Historia malarstwa …, s. 297.
14 Por. Tamże, s. 296.
15
Internet,
(dostęp:
12.08.2015
r.),
dostępny:
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=giverny+monet
16 Ch. Bjork, Linnea w ogrodzie Moneta, Poznań 2009.
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tekstów kultury. 2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich
z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 3. Kształtowanie
umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym. 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości:
prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania
się tymi wartościami. 5. Kształcenie postawy szacunku dla
przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości
narodowej. 6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy
polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach,
w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII). 7. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym
i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
II. Kształcenie językowe. 1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej
i kulturowej. 2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe. 3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do
opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania,
czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się. 5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej. 6. Rozwijanie wiedzy
o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych
oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu
się.
III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Usprawnianie czynności
fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych
formach wypowiedzi ustnych i pisemnych. 3. Kształcenie
umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej
tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem. 4. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie
intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty
mowy). 5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków
stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności
organizacji tekstu. 6. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie
manipulacji językowej. 7. Rozbudzanie potrzeby tworzenia
tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.
IV. Samokształcenie. 1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy,
wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 2. Rozwijanie
umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania. 3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy,
w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz
szacunku dla cudzej własności intelektualnej. 4. Kształcenie
nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania
zdobytej wiedzy i jej pogłębiania. 5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności
samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. 6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.
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ZWIERZĘTA
W NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE
Działalność ludzi już od wielu lat ma olbrzymi wpływ na
zmiany w naszej przyrodzie. Mamy coraz więcej przypadków
smogu na terenach Polski i przodujemy w Europie pod
względem zanieczyszczania atmosfery. Trochę mówi się
i pisze na te tematy, ale nadal brak rządowej decyzji ustawowej, administracyjnej i finansowej mającej na względzie
dobro naszego społeczeństwa.
Zmieniają się również struktury flory i fauny naszych
miast i nie tylko. Świat zwierząt w miastach zmienia się,
wchodzą, przybywają nowe gatunki, którym właśnie ludzie
stwarzają znacznie lepsze warunki m.in. żywieniowe, co
dobrze widać na przykładach dzików i rudych lisów pospolitych chodzących po ulicach niektórych naszych miast i miasteczek.
Za mało staramy się edukować społeczeństwo w zakresie
wspólnej egzystencji ludzi ze zwierzętami nie tylko w miastach. Bardzo brakuje nam nadal, a zwłaszcza dzieciom
i młodzieży, wskazówek lub instrukcji postępowania w przypadkach bezpośrednich kontaktów z różnymi gatunkami
zwierząt. Do znanych nam psów i kotów, szczurów i myszy,
szerszeni i os, a także rożnych ptaków dochodzą teraz dziki,
nietoperze, tchórze i kuny, zdziczałe norki uciekające z ferm
zwierząt futerkowych, oraz jenoty, wiewiórki, jeże, jelenie
i łosie oraz uciekinierzy z domowych „hodowli”, węże
(ostatnio w Lublinie młody boa wypełzł z muszli klozetowej), jaszczurki czy pająki. To oczywiście nie wszystkie
zwierzęta z jakimi możemy się dzisiaj spotykać w naszym
otoczeniu.
Dlatego warto zapoznać nauczycieli i wychowawców,
przedszkolaków, uczniów a nawet studentów z podstawowymi zasadami obowiązującymi w kontaktach ze zwierzętami.
Ogólne zasady obowiązujące nas wszystkich w kontaktach z obcymi zwierzętami są na ogół podobne i nakazują, że reagują i udzielają pomocy wyłącznie dorośli. Na
początku musi być rozpoznanie gatunku i przypomnienie
co grozi z jego strony (UWAGA na węże i duże pająki),
nie zbliżanie się zbyt blisko do wystraszonego zwierzęcia.
Koniecznością są możliwie szybkie powiadamiania telefoniczne Straży Ochrony Zwierząt lub Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami lub Straży Miejskiej lub służb komunalnych czy policji. Straż pożarna często interweniuje
przy incydentach z szerszeniami. Można też zgłaszać
wszystkie przypadki dotyczące obecności obcych zwierząt
pod numer alarmowy 112 lub policji, ale trzeba się liczyć
z tzw. przekierowaniem tych informacji do właściwych
służb, co może wydłużać czas reakcji.
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Jakie to informacje? Przede wszystkim gatunek zwierzęcia, jego przypuszczalny wiek i czy ma jakieś obrażenia i kiedy mogły powstać. Co to mogło spowodować? No
i przede wszystkim, należy podać dokładny adres wydarzenia ze wskazówkami ewentualnej możliwości dojazdu.
Adresy i numery telefonów służb uprawnionych do
udzielania pomocy zwierzętom powinny być wpajane nam
wszystkim, a także być dostępne na tablicach informacyjnych placówek szkolnych i służby zdrowia. Widoczne
powinny być również w miejscach publicznych. Zasadniczo reakcje dzieci i młodzieży powinny ograniczać się do
powiadamiania dorosłych. „Dobre serduszko i chęć udzielania szybkiej pomocy” czasami stwarzają dzieciom bardzo groźne sytuacje. Duży procent zwierząt np. potrąconych przez pojazdy jest w szoku, nie reaguje normalnie
i może bardzo boleśnie pogryźć lub podrapać nawet Wybawiciela lub nawet Właściciela!
ALE UWAGA! W przypadku zauważenia, spotkania
ze zwierzętami dzikimi, które mogły uciec z cyrku – np.
lwy, tygrysy – postępowanie jest inne. Przede wszystkim
należy szybko powiadomić policję lub straż miejską, aby
one szybko przekazały informację najbliższemu cyrkowi
lub najbliższemu zoo (są już teraz, też małe, prywatne),
skąd zwierzę mogło zbiec. Oczywiście przekierowanie
informacji przedłuży czas reakcji. Tylko treser lub opiekun zwierząt dzikich powinien przejąć kierownictwo
działania. Nie przestrzeganie tych zasad skończyło się
parę lata temu pod Otwockiem przypadkowym zastrzeleniem lekarza weterynarii! Trzeba pamiętać, iż członkowie
TOnZ, Straży Ochrony Zwierząt, Straży miejskiej czy
służb komunalnych nie nawiążą właściwego kontaktu
z dzikimi zwierzętami, bo nie mają specjalistycznego
przeszkolenia. Ryzyko wypadków jest wtedy znacznie
większe, a nawet bardzo duże! Tak więc tylko treser lub
opiekun takich zwierząt powinni i mogą kierować akcjami łapania zwierząt cyrkowych lub z zoo czy węży.
Należy pamiętać także o kontaktach ze zwierzętami bezdomnymi. W większości są one porzucone. Tu też wiodącą
rolę powinni odgrywać dorośli. Przejęcie opieki nad takim
zwierzęciem jest poważną decyzją i powinno być starannie
przemyślane, przeanalizowane, zanim weźmiemy je do domu. I powinno później pozostawać pod stałą opieką weterynaryjną. Dużo bezpieczniejsze jest postępowanie polegające
na wzięciu zwierzęcia ze schroniska. Są ich tysiące, bo
w naszym kraju nie jest prawidłowo uregulowana sprawa
posiadania suk i kotek. Powinien w Polsce istnieć obowiązek
trwałego znakowania ich potomstwa czyli wszczepiania chipów. Właściciele/posiadacze suk i kotek powinni zachowywać się odpowiedzialnie wobec naszego społeczeństwa
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i podlegać takiemu obowiązkowi. Dzięki temu istniała by
możliwość szybkiej identyfikacji „hodowcy” lub nabywcy
szczeniąt lub kociąt. Zlikwidowano by wyrzucanie zwierząt
z domów lub pozostawianie w lasach. Również unikalibyśmy
tragedii i żalu po zaginionych. Podobnie uniemożliwiło by to
bezkarne kradzieże zwierząt a także wykorzystywanie ich
do walk.
Koszty znakowania i kontrola potomstwa zniechęciłyby
dużą cześć posiadaczy suk i kotek do bezmyślnego rozmnażania i handlowania przychówkiem. Poza tym zmniejszyła by
się liczba schronisk i społeczne koszty ich utrzymywania.
Dzisiaj nie wiemy ile jest psów i kotów w naszym kraju.
Weterynaria w przybliżeniu ocenia ich sumę na 7 do 10 milionów. Oznakowania prawdopodobnie zmniejszyły by ich
ilość o 25 do 50 %. Wyraźnie zmniejszyła by się ilość schronisk i ich finansowanie. Jako przykład mogę podać stolicę
jednego z państw skandynawskich, gdzie jest miejskie schronisko o… 110 miejscach, z których blisko 90 % jest wykorzystywanych jako miejsca hotelowe!!! W Polsce nadal żyją
ludzie, którzy ze zwierząt robią przedmioty, prezenty do
ofiarowania z okazji Św. Mikołaja, Gwiazdki, urodzin czy
imienin. A po pary tygodniach lub przed wakacjami lub urlopami część tych „prezentów” jest wyrzucana na ulice naszych
miast, wiązana w lasach i stają się bezdomnymi! A wystarczyłby zakaz posiadania nie oznakowanych, „nie czipowanych” takich zwierząt. W schroniskach brakuje pieniędzy na
znakowanie „pensjonariuszy”, kastracje i sterylizacje. Nie
zawsze są kontrolowane dalsze losy oddawanych zwierząt.
Tu warto przypomnieć, iż jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 roku w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt (Dz. U. nr 158 poz. 1657). Odławianie
zwierząt bezpańskich jest bardzo dochodowym interesem dla
wyspecjalizowanych firm. Czasami chwytane w jednym
miejscu są wypuszczane daleko, gdzie indziej i znowu wyłapywane… Jest co prawda rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrzny z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, ale nie
wszystkim dokładnie znane.
Bardzo istotnym zagadnieniem, źle świadczącym o resortach spraw wewnętrznych i rolnictwa a wymagającym
szybkiej kodyfikacji jest brak jednej kartoteki, rejestru zwierząt „czopowanych” / znakowanych w naszym kraju. Istnieją
różne spisy, nawet zwierząt zagubionych ale w różnych miejscach, o różnych zasięgach i dla różnych gatunków! A przecież każdy wie, że zwierzęta zawsze przechodzą przez ręce
lekarzy weterynarii i to weterynaria powinna prowadzić jeden
taki rejestr! Na to powinny znaleźć się pieniądze z obu ministerstw: spraw wewnętrznych i rolnictwa.
Osobnym zagadnieniem jest możliwość skorzystania
z najbliższych, przeważnie prywatnych, zakładów leczniczych dla zwierząt (lecznic weterynaryjnych). Ale nie
wszystkie dysponują sprzętem do odławiania lub usypiania
zwierząt. Niektóre mają specjalistyczne strzelby na środki
usypiające, które są w dyspozycji pojedynczych, przeszkolonych lekarzy weterynarii (często myśliwych), a których adresy i numery telefonów są znane policji, strażom miejskim lub
myśliwym.
Przy każdym kontakcie ze obcymi zwierzętami, nawet
tylko wzrokowym, należy przede wszystkim mieć świadomość konieczności rozpoznania gatunku i przypomnienia
sobie jakie niebezpieczeństwa, skutki niesie zbliżanie się do
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niego. Każde zwierzę ma swoją strefę bezpieczeństwa, odległość od zbliżającego się człowieka. Przekroczenie jej stwarza możliwość wywołania u niego strachu, a więc z reguły
wzbudzania agresji i ataku. Psy najczęściej gryzą, bardzo
boleśnie, powodując trudno gojące się rany, często krwawiące i śmiertelne. Osobniki chore na wściekliznę zakażają,
czasami nawet śmiertelnie ludzi i zwierzęta. U kotów, a także
psów rasowych może być tzw. cicha postać wścieklizny, bez
widocznych objawów choroby. Rozpoznanie tej postaci
wścieklizny następuje po okresie, w którym można zabezpieczyć, lub uratować człowieka. Koty z reguły starają się uciekać na drzewa, płoty czy nawet na np. latarnie. Ale one również gryzą bardzo boleśnie i niebezpiecznie drapią, czasami
powodując u poszkodowanych ludzi nieprzyjemną i uciążliwą „chorobę kociego pazura”. Kuny, norki i tchórze podobnie. Szczury zasadniczo uciekają, ale drażnione mogą bronić
się w sposób skaczący, niebezpieczny, zwłaszcza dla dzieci.
Rany gryzione są bardzo bolesne i niebezpieczne. Króliki
i zające, chwytane nieprawidłowo często drapią i ranią bardzo boleśnie. Pszczoły, osy i szerszenie mogą spowodować
u ludzi nawet ciężkie stany do śmierci włącznie. Trzeba też
wiedzieć, że tylko pszczoły pozostawiają żądła w miejscu
użądlenia. Szerszenie i osy są także bardzo niebezpieczne, bo
początkowo nie ma śladów łatwych do zauważenia. Atak
kilku szerszeni może zabić nawet konia. Chwytane ptaki
bronią się szponami i dziobami, czasami uszkadzają oczy.
Zwierzęta duże, takie jak dziki, jelenie i łosie są bardzo niebezpieczne i mogą, z uwagi na dużą masę ciała, być nie
przewidywalne w przypadku osaczenia. Potrafią ze strachu
atakować, a nawet zabijać ludzi.
Dobrze by było, aby wszyscy byli zapoznani z listą ras
psów uznawanych za agresywne, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 kwietnia 2003
r. Została ona sporządzona bez wiedzy lekarzy weterynarii
i zawiera niepełne, częściowo błędne informacje.
Wymieniono 11 ras: 01. amerykański pit bull terier, 02.
pies z Majorki, 03. buldog amerykański, 04. dog argentyński,
05. pies kanaryjski,. 06. tosa inu, 07. rottweiler,08. jakbash
dog, 09. Anatolia karabash, 10. moskiewski stróżujący i 11.
owczarek kaukaski. W tym rozporządzeniu nie uwzględniono
doświadczeń lekarzy weterynarii, a mianowicie, że najgroźniejsze są jednak mieszańce od tych ras. Poza tym nie wszyscy wiedzą, że w Polsce na posiadanie psów ras agresywnych
wymagane jest zezwolenie Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędów Miejskich lub gminy,
gdzie zamieszkuje kandydat ma posiadacza. Po złożeniu
podania i opłacie do 100 zł. zezwolenia są wydawane w ciągu 30 dni. Ale i tu istnieje luka prawna, jak zwykle w naszym
prawodawstwie. Mianowicie nie ma wymogu badania psychologicznego kandydata na posiadacza psa ras uznawanych
za agresywne. Takie badania powinny obowiązywać jak dla
ubiegających się o posiadanie broni palnej. Lekarze weterynarii doskonale wiedzą, że w 99 % często tragicznych wypadków z psami to skutki złego ich wychowania, ułożenia
psów. Czyli oczywista wina właścicieli zwierząt, którzy nie
potrafili należycie wychować takiego psa aby nie stanowił
zagrożenia dla innych. A z codziennych informacji wiemy
jak tragiczne mogą być skutki ataków takich zwierząt.
W Polsce psy rasowe są w olbrzymiej części prawidłowo
ułożone, szczepione, odrobaczane i zasadniczo nie atakują
ludzi bez rozkazu. Natomiast osobniki ludzi i zwierząt.
W rozporządzeniu tym do listy ras powinny być dołączone
słowa „i mieszańce z tymi rasami”.
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WYCHOWANIE DOMOWE ma podstawowe znaczenie. Społeczeństwo powinno zadbać o należytą edukację
dzieci w przedszkolach i szkołach, ale przede wszystkim
w rodzinie. Atmosfera wychowania w szacunku i uczuciowości dla zwierząt odgrywa zasadniczą rolę w realizacji przesłania „zwierzę nie jest rzeczą”. Już w przedszkolu dzieci
muszą wiedzieć, że zwierzęta, nie tylko domowe, towarzyszące od wieków ludziom, odczuwają zarówno przyjaźń, jak
i strach czy ból. Powinny być uznawane za członków rodziny, którym okazuje się serdeczność i opiekę, dba o ich warunki utrzymania, żywienia i wychowania. Dzieci powinny
uczyć się ich karmienia i pojenia, pielęgnacji, a także, jeśli
ich wiek pozwala a psy tego wymagają, wychodzenia na
regularne spacery. U ludzi, a także u zwierząt „pracują” zegary biologiczne, które przypominają o wielu funkcjach
i sytuacjach. Musimy pamiętać, iż złe wzorce z dzieciństwa
mszczą się w późniejszym, dorosłym życiu zarówno na ludziach, jak i zwierzętach. Niekochanie, wyrzucanie zwierząt
daje później podobne postępowanie w stosunku do rówieśników, rodziców czy dziadków, ludzi obcych czy starych. Tego
do dzisiaj nie zauważają politycy i rządzący. Nadal brakuje
rządowych, budżetowych pieniędzy na edukację społeczną
zmieniającą na bardziej przychylny, pozytywny stosunek
ludzi do zwierząt. Ludzie kochający zwierzęta są bogatsi
intelektualnie i uczuciowo od tych, którzy nie czują świata
zwierząt.
PRZEDSZKOLA są najwspanialszym terenem nauczania miłości i szacunku dla zwierząt. Żywiołowość, uczuciowość i prawdomówność dzieci są doskonałymi polami do
wzbudzania pozytywnych uczuć. Zabawki przedstawiające
zwierzęta odgrywają także doniosła rolę w ich kształceniu.
Kontakty ze spokojnymi i przygotowanymi zwierzętami
pokazują dzieciom wartość takich przyjaźni. Dzieci powinny
dowiadywać się o ich zwyczajach, reaktywności na działania
ludzi, powinny też zdobywać wiadomości i umiejętności
zyskiwania ich przyjaźni i zaufania. Powinny dowiadywać
się o obowiązkach wobec nich. Fantastycznie są odbierane
opowiadania o zwierzętach, ich zwyczajach i często bohaterskich wyczynach. Reakcje przedszkolaków są naprawdę
satysfakcjonujące dla prowadzących zajęcia. Już małe dzieci
należy uczulać na rozsądne udzielanie pomocy zwierzętom,
ale pod opieką i nadzorem dorosłych. Oni powinni zawsze
zwracać dzieciom uwagę na niebezpieczeństwo ataku i przenoszenia chorób, a także na fakty, w których strach zwierząt
bardzo często wywołuje u nich agresję i atakowanie ludzi.
Powinniśmy chwalić i nagradzać dzieci za „dobre serce”, ale
spełniane pod opieką i kontrolą dorosłych.
Inaczej wyglądają możliwości wprowadzania zwierząt
do przedszkoli i szkół. Przepisy Sanepidu muszą być starannie i dokładnie wykonywane, ale są też psy specjalnie szkolone i prowadzone do celów kontaktów i terapii dzieci. Podobnie konie, koty i króliki. Te zwierzęta, jeżeli spełniają
wymagania sanitarne, nie powinny stanowić zagrożenia dla
zdrowia nie tylko dotykających je dzieci.
SZKOŁY są terenem szerokiego kształcenia podstawowego, w którym powinny mieć duży udział elementy szacunku dla zwierząt. Należy im już prezentować najistotniejsze
fragmenty naszej ustawy o ochronie zwierząt (Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami) i Światowej Deklaracji Praw Zwierząt uchwalonej przez UNESCO 15.10.1978 roku w Paryżu.
Na tym poziomie pogadanki o zwyczajach zwierząt, ich fizjologii i wartości społecznej, roli w rodzinach i społeczeństwie
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są koniecznym elementem dydaktycznym. Pozytywne cechy
zwierząt, ich bezinteresowność, duże znaczenie rodzinne
i społeczne powinny podnosić wartość humanistyczną wychowania. Informacje o psach ratownikach, o psach i koniach
używanych w terapii dzieci i dorosłych, psach pracujących
w wojskach, policji, na granicach czy na lotniskach powinny
docierać do wszystkich uczniów. Musimy podkreślać nadzwyczajne walory naszych nie tylko czworonożnych przyjaciół. Ale również powinny być praktyczne demonstrowane
pokazy i właściwy instruktaż udzielania pierwszej pomocy
np. rannym zwierzętom. Przy tym zawsze należy pamiętać
o głównej i decydującej roli dorosłych, a w przypadku zwierząt dzikich o konieczności powiadomienia poprzez policję
w pierwszej kolejności treserów z cyrku przebywającego
w pobliżu, opiekunów najbliższego zoo lub myśliwych.
Szkolenia dzieci w zakresie pierwszej pomocy dla ludzi cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
W każdej szkole na widocznych miejscach powinny być
również umieszczone tablice z wywieszonymi instrukcjami
postępowania z nieznajomymi zwierzętami i adresami z numerami telefonów służb mogących pomagać zwierzętom. Na
tablicach obok powinny być wypisane dużymi literami zasady udzielania pierwszej pomocy zwierzętom. Musi być bardzo wyraźna podkreślona kierownicza, wiodąca rola dorosłych w tych przypadkach. Dzieci od najmłodszych lat powinny być zaznajamiane z tymi zasadami i z numerami telefonicznymi niezbędnych służb. Dzisiaj, kiedy prawie każde
dziecko ma komórkowy aparat telefoniczny czy smartfon lub
tablet, to tam powinny być „wklepane” nie tylko numery
telefonów do rodziców czy alarmowe, ale także te, pod którymi znajdą instrukcje postępowania i pomoc fachowców
w niespodziewanymi kontaktami ze zwierzętami.
NAUCZYCIELE obok Rodziców powinni odgrywać
również rolę dobrze wykształconych informatorów z dziedziny kontaktów ze zwierzętami. Wśród nich jest bardzo wielu
miłośników i posiadaczy zwierząt. A praktyka czyni cuda!
Ich pozytywne stereotypy postępowania z nimi mają olbrzymi wpływ na wiedzę i sposób reagowania dzieci. Dobrze by
było aby dzieci czytały lektury dotyczące zwierząt ale teraz
to chyba tylko marzenia. A konkursy dla nich o tematyce
zwierzęcej?
Powinniśmy znać CHOROBY ODZWIERZĘCE, którymi można się zakazić (poprzez bakterie lub wirusy itp.
powodujące zakażenia organizmu) albo zarazić (np. jajami
pasożytów poprzez zasiedlanie przez nie przewodu pokarmowego lub oddechowego czy skóry) w czasie chwytania,
udzielania pomocy lub opieki. Te choroby są czasami bardzo
niebezpieczne, a nawet śmiertelne dla nie przeszkolonych
„chwytaczy”. Tutaj trzeba, a właściwie należy wymienić
chociaż te najgroźniejsze i najbardziej uciążliwe:
- wścieklizna - (może być śmiertelna) – zakażenia poprzez
kontakt ze śliną zwierzęcia chorego, pogryzienia,
- gruźlica - zakażenia poprzez wykrztusinę z dróg oddechowych i kał chorych, postać płucna lub skórna,
- leptospiroza – poprzez kontakt z moczem zwierząt chorych
lub nosicieli, nazywana też żółtaczką bakteryjną ale uwaga!
– zarazki tej choroby mogą wnikać do organizmu przez nie
uszkodzoną skórę, ,
- salmonelozy - (kontakt z kałem zwierząt chorych lub nosicieli), - dają biegunki z gorączką,
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- zakażenia gronkowcowe lub paciorkowcowe albo mieszane - (ropa i zmiany ropne),
- choroba kociego pazura - (zadrapania), - dają obrzęki
węzłów chłonnych i gorączki,
- tularemia - (od gryzoni, często poprzez kleszcze), z gorączką, wymiotami i obrzękiem węzłów chłonnych,
- yersinioza - (od psów, lisów, zajęcy, ptaków), z biegunką,
bólami, obrzękiem węzłów i zapaleniami stawów,
- listerioza - (od dzikich zwierząt lub ptaków), z gorączką,
wymiotami, zapaleniem opon mózgowych,
- kampylobakterioza - (od zwierząt z biegunką), z biegunką
i bólami brzucha.
- ornitozy – roznoszone z kałem ptaków (gołębie, papugi),
grupa chorób podobnych do grypy,
- grzybice skórne - (przeważnie strupiaste zmiany chorobowe na skórze chwytanych zwierząt), choroba przewlekła,
trudna i bardzo uciążliwa w leczeniu u ludzi,
- świerzb drążący - (sygnalizują rozdrapane zmiany skórne –
silny świąd) – zmiany skórne u psów, kotów, lisów, królików, chomików, świnek morskich, szczurów, myszy itd.,
nazywane kiedyś parchem ludzi i zwierząt), choroba bardzo
uciążliwa w leczeniu, łatwa w roznoszeniu,
- toksoplazmoza - (od kału kotów chorych lub nosicieli),
groźna i niebezpieczna choroba zwłaszcza dla młodych kobiet lub starszych ludzi,
- nicienie jelitowe psów i kotów – odchody tych zwierząt,
wyschnięty kał,
- bąblowica - (sierść dzikich lisów, zbieranie jagód i grzybów zabrudzonych kałem lisów chorych),
- giardioza – (kontakty z kałem chorych zwierząt, nawet
psów i wiele innych zwierząt).
I jeszcze wiele innych chorób.
BARDZO ISTOTNYM JEST PAMIETANIE
ABY KAŁ PSÓW I KOTÓW BYŁ SPRZATANY
ZAWSZE w RĘKAWICZKACH. NALEŻY TAKŻE
PRZESTRZEGAĆ ZBIERANIA ODCHODÓW NASZYCH CZWORONOZNYCH PUPILI W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH. OD WIELU LAT JEST TO
WYMAGANIE NIE TYLKO W POLSCE ALE STARANNIEJ WYKONYWANE JEST RACZEJ W EUROPIE ZACHODNIEJ. A TAKIE SPRZĄTANIE ŚWIADCZY O SZACUNKU SPOŁECZEŃSTWA I JEGO
KULTURZE.
Bliższe i konkretne wiadomości na temat chorób odzwierzęcych są łatwo dostępne w Internecie po wpisaniu nazwy
choroby. Wyjeżdżających do innych krajów należy zawsze
przed wyjazdem informować o niebezpieczeństwach, obowiązkowych lub profilaktycznych szczepieniach i ostrzegać,
uczulać na unikanie kontaktów z nieznanymi zwierzętami,
a zwłaszcza owadami. Komary mogą roznosić malarię nie
tylko w Afryce, a pasożyty przewodu pokarmowego, wątroby
czy tkanki podskórnej występują często na całym świecie.
Natężenia zakażeń i zarażeń zmniejszają się, co prawda
w chłodnych klimatach, im bliżej biegunów ziemi, ale wszędzie obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny osobistej
i sanitarnych zaleceń lokalnych.
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ZALECANE POSTĘPOWANIA, które należy przede
wszystkim wpajać dzieciom i młodzieży to zachowanie rozsądku w postępowaniu z obcymi zwierzętami. Należy im
przypomnieć o konieczności powiadamiania dorosłych i to
im pozostawiać dalsze działania. W przypadku obecności
zwierząt leśnych czy egzotycznych, a także węży nie występujących w naszym klimacie powiadamiamy personel cyrku,
wędrownej menażerii lub lekarzy weterynarii czy myśliwych.
To fachowcy i służby przewidziane do pomocy zwierzętom
powinny wykonywać swoje obowiązki. Natomiast później
dzieci lub młodzież mogą odwiedzać uratowane zwierzęta,
którym ich postawa przyniosła często ratunek. Jednak należy
też pamiętać, iż nie wszystkie interwencje kończą się dobrze.
Wtedy powinniśmy z należytym szacunkiem poinformować
dzieci o smutnym finale podjętych działań. W medycynie
weterynaryjnej istnieje też normalne, ale wymagające specjalnego uzasadnienia postępowanie skracające cierpienia
ciężko rannych lub chorych zwierząt. Usypianie takich pacjentów należy do najsmutniejszych działań w praktyce lekarzy weterynarii, ale musimy pamiętać, że nie wolno narażać
naszych przyjaciół, „braci młodszych” na dalsze, niepotrzebne cierpienia. Musimy też wiedzieć, że zwierzęta zasadniczo
cierpią w milczeniu, a jedynie głosowo reagują przeważnie
w stanie szoku powypadkowego. Szacunek dla śmierci powinien być wpajany od najmłodszych lat.
Trzeba również pamiętać, że od momentu wejścia Polski
do Unii Europejskiej obowiązuje w naszym kraju zakaz grzebania zwłok zwierząt. Muszą one być przekazywane do kremacji – spopielania – aby nie stanowiły w przyszłości zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Na przestrzeni wieków były liczne
przypadki rozprzestrzeniania się chorób ludzi i zwierząt
z miejsc ich grzebania (np. wąglika, groźnej, często śmiertelnej do dzisiaj choroby ludzi i zwierząt).
Warto znać niektóre INSTYTUCJE mające znaczenie
w ratowaniu zwierząt:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (www.toz.pl) jest
najstarszą organizacją służącą opiece nad nimi, ale nie
w każdym mieście istnieją oddziały. Poza tym, raczej zajmuje się opieką nad dostarczonymi zwierzętami. Interweniuje
najczęściej w przypadkach niewłaściwego utrzymania lub
użytkowania zwierząt. STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT
istnieje nie we wszystkich miejscowościach. Pełni raczej role
nadzorcze w zakresie swoich uprawnień. Przeważnie kontroluje warunki utrzymania i eksploatowania zwierząt. Przyjęte
zgłoszenia raczej przekierowuje do innych, wyszkolonych
służb.
SCHRONISKA dla zwierząt są w wielu miastach Polski.
Prowadzone na rożnych poziomach jakości opieki, ale zasadniczo wszystkie są przepełnione, często ponad miarę. Powinny posiadać przeszkolony personel, odpowiedni sprzęt
i środki lokomocji. Często odławiają bezpańskie psy oraz
interweniują w różnych sytuacjach. To z usług ich personelu
korzystają mieszkańcy miast mający niechciane towarzystwo
zwierząt bez opieki. POLICJA (tel.: 997 i 112) jest bardzo
często powiadamiana o takich przypadkach, ale zasadniczo
nie ma sprzętu i przeszkolonych fachowców. Najczęściej
ogranicza się do przekierowania zawiadomienia i zabezpieczenia terenu. To też bardzo ważne postępowania.
STRAŻ MIEJSKA jeśli istnieje w danej miejscowości, to na
pewno ma strażników przeszkolonych w zakresie udzielania
pomocy zwierzętom. Jeśli nie, to powinna niezwłocznie
przekierować zawiadomienie do innych, uprawnionych służb.
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ZAKŁADY LECZNICZE dla ZWIERZĄT działają na
podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 95). Udzielają przeważnie odpłatnej pomocy
przywiezionym zwierzętom, ale i wyjeżdżają do nich. Placówkami takimi są: gabinety weterynaryjne, specjalnie
oznakowane, pracujące w określonych godzinach i wykonujących zbiegi podstawowe; przychodnie weterynaryjne,
podobnie oznakowane i pracujące w określonych godzinach,
ale wykonujące większy zakres zabiegów; lecznice pracujące
w dzień i w nocy, posiadające sale zabiegowe i prowadzące
szpitale oraz kliniki weterynaryjne, pracujące całodobowo,
wykonujące wszystkie zabiegi i prowadzące szpitale. Kliniki
mogą też wykonywać doświadczenia na zwierzętach (jednak
tylko po uzyskaniu specjalnych upoważnień). We wszystkich
wyżej wymienionych zakładach leczniczych dla zwierząt
mogą być zatrudnieni także specjaliści weterynaryjni
(w Polsce jest 17 specjalizacji lekarsko-weterynaryjnych).
Poza tym są jeszcze różne laboratoria weterynaryjne, w tym
prywatne, wśród których wyróżniają się dawne wojewódzkie,
a obecnie znane jako Zakłady Higieny Weterynaryjnej.
W tych wymienionych placówkach wykonuje się praktycznie
wszystkie badania weterynaryjne i w nich mogą być w nich
również zatrudnieni specjaliści lekarze weterynarii.
PROPOZYCJE dla RODZICÓW to przede wszystkim
wychowywanie dzieci w szacunku i miłości do zwierząt.
Konieczna jest dokładna, bardzo wyrazista informacja
o zagrożeniach dla ich zdrowia i życia w kontaktach z obcymi zwierzętami, a zwłaszcza tymi z lasów, a także z dzikimi,
które występują w cyrkach czy są w ogrodach zoologicznych
(także prywatnych). Dzieci muszą wiedzieć, iż ich rola powinna ograniczać się do informacji przekazywanych dorosłym. Obserwacja dalszych wydarzeń jest możliwa po ocenie
i zgodzie dorosłych uczestników akcji.
Reasumując powyższe treści, musimy domagać się od
Państwa większych nakładów finansowych na edukację pro
zwierzęcą, zwracać większą uwagę na prawidłowe edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie kontaktów ze zwierzętami
i opieki nad nimi. Na to muszą znaleźć się pieniądze w budżecie naszego państwa! To wszystko ma olbrzymie znaczenie w wychowaniu obecnych i przyszłych pokoleń w naszym
społeczeństwie, które powinny być coraz bardzie przyjazne
towarzyszącym nam zwierzętom. Są one bardzo ważną częścią otaczającej nas przyrody.
Jacek Andrychiewicz – doktor nauk weterynaryjnych;
AJAWET Specjalistyczny Gabinet Weterynaryjny, 20-060
Lublin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6; tel. 81 533 00
99;kom.: +48 601 09 10 10, ajawet@tlen.pl
Jacek K. Andrychiewicz – lekarz weterynarii; MULTIVET;
anduniart@yahoo.com
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Etyka
Zasadniczym i najogólniej sformułowanym celem etyki
w szkole podstawowej jest budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz
kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności.
Zadaniem nauczyciela jest takie organizowanie sytuacji
edukacyjnych, aby uczniowie mogli wyrażać swoją naturalną ciekawość i angażować się w namysł nad moralnością oraz aby angażowali się w działania na rzecz
innych i wspólnie z innymi.
Jednym z najbardziej elementarnych i powszechnych
przejawów moralności są oceny moralne. Ważne jest,
aby uczniowie byli świadomi, że formułowanie ocen
moralnych dotyczących faktycznych zdarzeń i osób
wymaga taktu, wrażliwości aksjologicznej, wnikliwości
i wiedzy. Należy równocześnie podkreślić, że uczenie
się odpowiedzialnego formułowania i wyrażania ocen
jest bardzo ważną umiejętnością stanowiącą istotny
aspekt kształcenia (samokształcenia) i wychowywania
(samowychowania). Umiejętność ta jest również ważnym aspektem odpowiedzialnego uczestniczenia
w życiu społecznym.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r., Dziennik Ustaw, Warszawa,
dnia 24 lutego 2017 r., Poz. 356.
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Jakub Zamana

POJĘCIE
SOCJOTECHNIKI
Socjotechnika w procesie edukacji służy do wdrażania wzorów postępowania, zgodnych z przyjętym systemem wartości. Dzięki mechanizmom socjotechniki możliwe jest przygotowanie wychowanka do „pełnienia pewnych ról społecznych
– ról o charakterze ogólnym (przyswojenia sobie wzoru postępowania obywatela – człowieka uczciwego, patrioty,
człowieka kulturalnego itd.), bądź też ról o charakterze
szczegółowym (np. wszczepiania specjalnej wiedzy oraz
praktycznych umiejętności profesjonalnych)” 1. Na mechanizm socjotechniczny składa się określenie celu oraz odpowiedniej strategii działań. W obszarze edukacji cele szczegółowe określone są w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach, a weryfikowane na podstawie osiąganych przez
uczniów ocen i wyników egzaminów (sukcesów w kształceniu).
„Socjotechnika” jest pojęciem złożonym, niejednoznacznym, wymagającym analitycznego oraz teoretycznego spojrzenia. Socjotechnika jest bardzo często utożsamiana z manipulacją, co jest dużym uproszczeniem.
Termin „socjotechnika” wywodzi się od łacińskiego przymiotnika socialis – społeczny i greckiego rzeczownika techne
– sztuka. Oznacza więc najdosłowniej sztukę oddziaływania
społecznego.

Definicje socjotechniki
A. Podgórecki wskazał, iż ,,socjotechnikę jako naukę
pojmować można w szerszym i węższym znaczeniu. W znaczeniu szerszym jest to nauka ogólna, której zalecenia należy
uwzględniać w rozmaitych praktycznych naukach społecznych, jak polityka ekonomiczna […], a jej wypowiedzi są
metodologicznie ogólniejsze niż wypowiedzi tych wszystkich
nauk szczegółowych”. Oznacza to, że socjotechnika ma
ogromny wpływ na rozwój wszystkich nauk społecznych.
W ,,znaczeniu węższym natomiast jest ona nauką, która zajmuje się ustaleniem sposobów wpływania na pewne określone rodzaje zachowań ludzkich lub sytuacji społecznych po to,

A. Podgórecki, Zasady socjotechniki, Warszawa 1966, s.10. Na
temat mechanizmów socjotechniki w procesie wychowania pisał
również J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka,
Warszawa 1998, s. 88.

aby wywoływać pożądane skutki”2. Innymi słowy przy pomocy socjotechniki możemy zmieniać postawę jednostek,
grup społecznych, aby doprowadzić do określonego skutku,
celu.
W ujęciu A. Podgóreckiego źródła wiedzy socjotechnicznej to: ,,wszystkie twierdzenia socjologii, mówiące o wzajemnych zależnościach rozmaitych rodzajów sytuacji społecznych, zachowań, postaw, ideologii itd. Będą to związki
lub zależności między obiektywnymi, materialnymi składnikami rzeczywistości, a zachowaniem oraz między działaniem
rozmaitych instytucji, struktur społecznych i opinii a zachowaniem. Na podstawie stwierdzonych tu prawidłowości
można wnosić, w jaki sposób można oddziaływać na jeden
czynnik dzięki odpowiedniemu manipulowaniu drugim”. Tak
więc można powiedzieć, że socjotechnika pełni kluczową
rolę w rozwoju nauki. Przy pomocy socjotechniki możemy
zestawić wiele twierdzeń dzięki, którym jesteś w stanie osiągnąć zamierzony rezultat3.
Należy pamiętać, że ,,socjotechnika tak, jak każda nauka praktyczna, zajmuje się jedynie ustaleniem metody skutecznej realizacji celów, które zostały przyjęte na mocy decyzji wykraczających poza tę naukę. Można by powiedzieć, że
wobec przyjętych celów jest nauką neutralną – nie zajmuje się oceną celów”4. Jednakże wyraźnie pokazuje możliwości skutecznego dojścia do celu, ujawnia wszelkie elementy
i metody skutecznego działania.
Według M. Karwata socjotechnika ,,to skrótowe określenie techniki (a ściślej mówiąc – możliwych strategii,
taktyk, metod, technik i środków, czyli narzędzi) oddziaływania społecznego; dodajmy wyraźnie: celowego, umyślnego
oddziaływania, służącego osiągnięciu określonych celów
społecznych (zwykle zdefiniowanych i uzasadnionych ideologicznie), realizacji określonych pragmatycznych zadań
(podyktowanych potrzebami i koniecznościami praktyki
społecznej)”. Socjotechniką jest racjonalne zastosowanie
metod, technik itp. w celu zmiany rzeczywistości, osiągnięcia
celu. O socjotechnice możemy mówić wtedy, gdy dany pod-

1

Tamże, s. 11.
Zob., tamże, s. 12.
4 Tamże, op. cit., s. 15.
2
3
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miot próbuje zmienić rzeczywistość, dojść do celu w sposób
przemyślany, a nie spontaniczny.
M. Karwat zaznaczył, że socjotechnika jest konkretyzacją prakseologii. ,,Jeśli prakseologia jest nauką i efektywnym (sprawnym, ekonomicznym, użytecznym) działaniu
w dowolnej dziedzinie i na dowolnym szczeblu organizacji
społeczeństwa, to socjotechnika jest nauką o możliwych
formach, metodach, środkach i o warunkach efektywności
oddziaływań społecznych”. Innymi słowy socjotechniką nie
jest ocena sprawności, zamiarów, działania. Socjotechnika
jest nauką, dzięki której możemy dowiedzieć się, jakich metod używał dany podmiot w celu osiągnięcia jakiegoś skutku.
W ,,największym skrócie można określić socjotechnikę jako naukę o wpływie społecznym, a dokładniej – o warunkach, ograniczeniach i możliwych formach, metodach tego
wpływu”.
Zdaniem P. Pawełczyka pojęcie socjotechniki można ująć
w następujący sposób – ,,jest nastawiona na dążenie do osiągania celu optymalnego, czyli zamierzonego przekształcenia
społeczeństwa zgodnie z założonymi wartościami. Jest zatem
procesem reprodukcji rozszerzonej, nie zadowala się powielaniem istniejącego porządku wraz ze wszystkimi jego mankamentami”. Należy podkreślić, że socjotechnikę wykorzystują wszystkie nurty polityczne, zarówno postępowe, jak
i konserwatywne. Socjotechnika jest narzędziem, dzięki któremu podmiot sterujący może skutecznie wdrażać wartości
zgodne z przyjętą ideologią.
M.K. Milicki wskazał, iż socjotechnika przy pomocy inżynierii społecznej tworzy dyrektywy, które mogą doprowadzić do racjonalnych zmian w społeczeństwie zgodnych
z przyjętą aksjologią5. Taka postawa dotyczy świadomych
podmiotów politycznych, które kierują się w swoim działaniu
spójną ideologią, taktyką oraz strategią.
O socjotechnice jako sztuce wywierania wpływu, pisał
D. Goleman6, który zwrócił uwagę, że „sztuka wpływania na
innych wymaga umiejętności skutecznego panowania nad
emocjami innych osób”7. Innymi słowy socjotechnik potrafi
wpłynąć na emocje innych osób, pobudzić emocje lub
zmniejszyć. Skuteczne wywoływanie emocji może przyczynić się do osiągania zaplanowanych celów oraz zdobywania
nowych zwolenników, a także zręcznego zdyskredytowania
wyprowadzenia z równowagi potencjalnego przeciwnika.
D. Goleman zaznacza, iż „wpływanie na stan emocjonalny
innej osoby, bez względu na to, czy prowadzi do jego poprawy czy do pogorszenia, jest zjawiskiem całkowicie naturalnym; robimy to cały czas „chwytając” emocje jedni od drugich jak swego rodzaju wirusa społecznego. Ta emocjonalna
wymiana jest niewidzialną gospodarką interpersonalną, częścią każdej ludzkiej interakcji, ale zazwyczaj odbywa się
w tak subtelny sposób, że nie można tego dostrzec” 8.
A. Podgórecki zaznaczył, że: ,,socjotechnika nie zajmuje
się jednak wszelkimi zmianami społecznymi, będącymi wynikiem zbiorowej lub indywidualnej działalności ludzkiej,
lecz tylko tymi, które są efektami działalności świadomej”.
Dlatego też zachowania spontaniczne nie są w kręgu zainte5

M.K. Mlicki, Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław 1986, s. 11.
6 Zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, przełożył:
Andrzej Jankowski, Poznań 1999, s. 229.
7 Tamże, s. 230.
8 Tamże, s. 231.
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resowań socjotechniki z wyjątkiem tych, które mogą doprowadzić do wywarcia wpływu lub zmiany rzeczywistości.
Socjotechnikę interesują głównie te zachowania zmiany społecznej, które w jakiś sposób utrwaliły się na stałe lub przynajmniej na jakiś czas. ,,W zakres socjotechniki będą wchodzić tylko niektóre, nieliczne raczej, zbiorowe zachowania
społeczne”. Zachowania społeczne zaliczamy do środków,
instrumentów, które mają przynieść zamierzony cel.
Socjotechnikę można także ująć jako planowanie oraz skuteczne kreowanie zmian w społeczeństwie; jako pewnego
rodzaju postępowanie oparte na określonej aksjologii i teorii
(tzw. inżynieria społeczna)9.
J. Goćkowski łączy socjotechnikę z oddziaływaniem. Według J. Goćkowskiego ,,socjotechniki oddziaływania na
grupy i jednostki są metodami i formami walki o zdobycie
i utrzymanie, umocnienie i rozszerzenie oraz przekształcenie
takiej kontroli i takiego decydowania o losie innych grup
i jednostek, które zasługuje na miano władzy politycznej”.
W związku z powyższym J. Goćkowski wiąże socjotechnikę
oddziaływania bezpośrednio z władzą. Natomiast we współczesnych ustrojach demokratycznych duże znaczenie ma
również socjotechnika oddziaływania przez różne grupy
interesów (będące w opozycji), związki, stowarzyszenie, czy
też nieformalne grupy, które partycypują w istotnych dla
siebie kwestiach, wywierają wpływ.
W ujęciu K.P. Poppera socjotechnika wiąże się z przekształceniem porządku społecznego10. Zdaniem Poppera,
aby było możliwe przekształcenie, należy podzielić inżynierię społeczną na całościową oraz cząstkową. Inżyniera
całościowa dotyczy przekształcania społeczeństwa jako całości w imię przemyślanej ideologii, co może doprowadzić do
pewnej utopi oraz wypaczeń. Zdaniem Poppera bezpieczniejsza jest inżyniera cząstkowa, gdyż zajmuje się ona zmianą
rzeczy najpotrzebniejszych, przy okazji nie naruszając podstaw aksjologii11. Należy podkreśli, że inżynieria całościowa
może doprowadzić do niszczenia wielu jednostek, grup społecznych w celu obrony lub wdrożenia w życie najważniejszych wartości wynikających z ideologii. W tym sensie Popper był zwolennikiem pluralistycznej koncepcji socjotechniki, polegającej na rywalizacji różnych podmiotów.

Stereotypowe rozumienie
socjotechniki
Warto zwrócić uwagę, że termin socjotechnika jest używany bardzo często nieprecyzyjnie i potocznie, na ten fakt
zwraca uwagę M. Karwat, który zaznacza, że: ,,w języku
mediów, a nawet w dydaktyce akademickiej i publikacjach
naukowych można też spotkać intencjonalne zawężone –
i uproszczone – rozumienie i zastosowanie terminu socjotechnika, jako synonimu manipulacji. Jest to zawężenie
skrajnie bezpodstawne, w którym ignoruje się fakt, że manipulacja jest jedynie jednym z możliwych wariantów sposobu
działania, jedną z kilku metod wywierania wpływu – obok
klasycznie rozumianej perswazji oraz przymusu i przemo-

Patrz. C. Czapów, A. Podgórecki, Socjotechnika – podstawowe
pojęcia i problemy, w: Socjotechnika. Style działania, A. Podgórecki (red.) Warszawa 1972, s. 9-10.
10 Patrz. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie,
Warszawa 1993, s. 180
11 Tamże.
9
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cy”12. Jest to najbardziej precyzyjne zdefiniowane socjotechniki. Należy pamiętać, że podmiot stosujący przemoc lub
przymus nie musi dążyć do celowego wprowadzenia w błąd
innego podmiotu, lecz może chcieć wyegzekwować jakąś
karę lub posłuszeństwo wobec obowiązujących norm prawnych czy zwyczajów.
Według powyższego należy stwierdzić, że socjotechnika
służy również podmiotom politycznym do zmiany rzeczywistości, która będzie korzystna dla państwa, społeczeństwa,
systemu czy ustroju. Przykładowo perswazja może służyć
jako sztuka przekonywania do programu, doktryny, ideologii,
całego systemu wartości, a przymus może być pomocny
w egzekwowaniu praw i obowiązków.

Repertuar metod, form i środków
oddziaływania
Metody działań socjotechnicznych M.K. Milickiego to:
perswazja, manipulacja oraz sterowanie (przykładowo jest
to tworzenie przez podmiot sterujący prawa, które musi
uwzględnić podmiot sterowany)13.
Według J. Ziółkowskiego metody socjotechniczne należy
uzupełnić o sugestię14. Zdaniem J. Ziółkowskiego „Socjotechnika polityczna, a zwłaszcza socjotechnika stosowana
przez władze państwowe charakteryzuje się możliwością
stosowania pełnego instrumentarium narzędzi socjotechnicznych”15.
W ujęciu autora niniejszego tekstu katalog metod socjotechnicznych można uzupełnić o dyskredytację oraz prowokację.
Według P. Pawełczyka przekaz socjotechniczny to trzy
formy działania16. P. Pawełczyk opisuje te formy w następujący sposób – ,,Pierwsza to działania perswazyjne, w ramach których system sterujący usiłuje wpłynąć za pomocą
przekonywania na zmianę poglądów – a pośrednio postaw –
systemu sterowanego. Przekaz ten charakteryzuje się dużym
stopniem jawności intencji nadawcy oraz wyrazistością samych językowych wykładników perswazji”. Jest to najuczciwsza forma przekazu socjotechnicznego, która najczęściej
jest stosowana podczas debat, seminariów naukowych.
,,Druga forma przekazu to działania manipulacyjne, poprzez które usiłuje się zmieniać poglądy, zachowania i postawy, wbrew woli systemu sterowanego lub przynajmniej
bez jego wiedzy”. Jest to najczęściej stosowany przekaz
socjotechniczny w kampaniach wyborczych, oparty na deklaracjach bez pokrycia, celowym wprowadzaniu w błąd, przedstawianiu programu bez uwzględnienia społecznych kosztów.
,,Trzeci rodzaj przekazu socjotechnicznego to działania
facylitacyjne, a więc stwarzanie realnych sytuacji, które
mogą ułatwić kształtowanie poglądów i postaw ludzi. Wykorzystuje się np. wzajemny wpływ członków grupy pobudzający wzrost zachowań określonego rodzaju. Oddziałując na
ludzi nie tylko indywidualnie, lecz wykorzystując wpływ
grup, do których należą i grup odniesienia, można wywoły-
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wać ich zachowania oraz kreować postawy, jakich nie dałoby
się spowodować działaniami indywidualnymi”. Innymi słowy
jednostka pod wpływem grupy może zmienić swoją postawę,
poglądy, a co za tym idzie może często postępować irracjonalnie. Takie działania mogą być często wykorzystywane
przez organizacje, partie polityczne, instytucje wyznaniowe,
społeczności lokalne itp.
Socjotechnika polega na strategicznym planowaniu w celu
osiągnięcia celu. Horyzont zastosowania tych strategii, taktyk
metod, technik, środków może być dalekosiężny (wizje ideologiczno-ustrojowe, programy przekształceń społecznych,
projekty alternatywnego porządku społecznego), jak i doraźny (np. na użytek działań wojennych, kampanii wyborczych,
reform administracyjnych itp.)17. W pierwszym przypadku
socjotechnika związana jest z postawą ideologów, rewolucjonistów, podmiotów, które dążą do wdrożenia swoich założeń ideowo-programowych. Dzięki zastosowaniu socjotechniki dalekosiężnego przekształcenia możliwe było zastosowanie alternatyw np. dla klasycznych systemów ekonomicznych czy społeczno-politycznych.
W kwestiach doraźnych socjotechnika najczęściej stosowana jest do bieżących rozgrywek politycznych, mających na
celu wykreowanie własnego wizerunku, zdyskredytowanie
przeciwnika, a także zastąpienie dyskusji programowych na
rzecz marketingu politycznego, czyli polityki „dobrego wrażenia”. Innymi słowy socjotechnikę można zastosować
w celu zdobycia zwolenników np. w kampanii wyborczej
(cele minimalne), ale można również zastosować w sytuacji
zmiany ustroju, systemu politycznego, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (cele maksymalne).
Reasumując, zastosowanie metod socjotechnicznych
w procesie nauczania oznacza kształtowanie postaw obywatelskich zgodnych z przyjętym systemem wartości.
Generalnie cele systemu oświaty i panującego ustroju muszą być ze sobą zgodne. W przypadku braku pozytywnej
kooperacji - pomiędzy władzą a nauczycielami – może dochodzić do dyskredytacji instytucji rządowych przez nauczycieli lub dyskredytacji systemu edukacyjnego przez władzę.
To w konsekwencji może prowadzić do protestów, przymusu, a nawet działań rewolucyjnych.
Innymi słowy, socjotechnika w ustroju demokratycznym
pomaga władzy w tworzeniu systemu edukacyjnego, który
jest zgodny z jej założeniami oraz w osiągnięciu consensusu
z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi. W związku
z tym, może służyć do utrwalania zarówno socjaldemokratycznego system edukacyjnego (egalitarny w krajach Skandynawii), jak i konserwatywnego (elitarny w krajach anglosaskich)18.
Jakub Zamana – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

12

M. Karwat, Podstawy socjotechniki..., op. cit., s. 4.
M.K. Mlicki, Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław 1986.
14 J. Ziółkowski, Socjotechnika, w: M. Karwat, J. Ziółkowski (red.),
Leksykon pojęć politycznych, Warszawa 2013, s. 314.
15 Tamże, s. 314.
16 P. Pawełczyk... op. cit., s. 23.
13

17

M. Karwat, Podstawy socjotechniki, op. cit.., s. 1.
Zob. D. Hejwosz-Gromkowska, Ideologia, edukacja i polityka,
serwis internetowy Liberte, 12.03.2011, http://liberte.pl/ideologiaedukacja-i-polityka/, [dostęp: 07.05.2016]; A. Dziemianowicz-Bąk,
Edukacja, [w:] Socjaldemokratyczna polityka społeczna. M. Syska
(red), Wrocław 2012, s.101.
18

75

Marcin Strzępek

WYCIECZKA SZKOLNA
CZY WYPOCZYNEK?
PRZYJEMNOŚCI CZY
OBOWIĄZKI?

SZKOŁA CZY TANIE BIURO TURYSTYCZNE?
W programach przedmiotowych i programach wychowawczych szkół zwraca się uwagę na edukacyjne i integracyjne
walory wycieczek szkolnych, pomijając zwykle związane
z tym problemy. Dlatego temat ten zasługuje na omówienie.
Zastanówmy się, czym tak naprawdę jest „wycieczka szkolna” oraz czy to określenie jest równoznaczne z wyrażeniem
„wycieczka edukacyjna”. Definicja przedstawiona przez
Wincentego Okonia mówi, że jest to: „jedna z form pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom
bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego bądź innych krajów, ich właściwości
geograficznych, historycznych, etnicznych kulturowych lub
gospodarczych”.
Turystyka szkolna odgrywa więc istotną rolę w procesie
edukacji i wychowania. Wywiera wpływ na profilaktykę
zdrowotną, kształtowanie charakteru, socjalizację. Powyższe
określenie wycieczki jednak pochodzi z 1984 roku. Od tamtej
pory upłynęło już dużo czasu, zmienił się styl życia Polaków.
Podróżowanie stało się dużo bardziej powszechne. Zdecydowanie zmniejszył się odsetek ludzi, którzy rzadko opuszczają
swoje miejsce zamieszkania. Zmienił się funkcjonujący system prawny, stosunek rodziców do wycieczek szkolnych, do
tego co się na wycieczkach szkolnych dzieje. Zmienił się też
zakres cywilnej odpowiedzialności szkoły i nauczycieli oraz
stosunek nauczycieli do wycieczek.
Uczniowie widzą w wycieczkach okazję do wyrwania
się spod nadzoru rodziców i regulaminów szkolnych. Dziadkowie przy okazji wycieczek ich wnuków, dzielą się z nimi
swoimi doświadczeniami z wycieczek w innej epoce i niejednokrotnie uważają za stosowne wesprzeć ich finansowo
niezależnie od rodziców, co może wpływać na preferencje
zachowań poszczególnych uczniów. W związku z tym, należy zastanowić się nad sensem szerokiej organizacji wycieczek w czasie zajęć szkolnych. Zmniejszyła się bowiem ich
rola w „bezpośrednim poznaniu środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego bądź innych krajów”. Szkoła
jest bardzo ważną instytucją, pełniącą wiele różnych, jakże
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istotnych funkcji, ale czy powinna pełnić rolę taniego biura
podróży, w którym cała odpowiedzialność spada na barki
nauczyciela? Dzisiejszą rolę wyjazdów w opinii młodych
może pokazać ich satyryczne określenie znalezione na portalu nonsensopedia.wiki.com: „Wycieczka szkolna to zgrupowanie uczniów i nauczycieli w autobusie, a później w określonym mieście. Wiele osób twierdzi, że najlepszym punktem
wycieczki jest jazda autobusem. Na drugim miejscu jest
McDonald, a na ostatnim zwiedzanie”.
Tymczasem wycieczki szkolne, jako element trwale
wpleciony w proces edukacyjny, mogą przyjmować różne
formy:
1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez
nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu
nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów
pokrewnych,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie
wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – zwane dalej „wycieczkami”,
3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,
w których udział wymaga od uczestników przygotowania
kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
5) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu
nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły
ekologiczne – zwane dalej „imprezami".
Każdą z form wyjazdów zaprezentowaną powyżej, osobiście zróżnicowałbym jeszcze zależnie od czasu potrzebnego na ich przygotowanie i koszty. Obie te cechy, moim zdaniem, mają równie istotny wpływ na ocenę przydatności
organizacji danego przedsięwzięcia. Przygotowywanie
i realizacja wyjazdów zawsze zaburzają normalny tok zajęć
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z poszczególnych przedmiotów. Grupa nauczycieli jest delegowana do opieki nad uczniami, przygotowywane są zastępstwa i przesunięcia. Często zdarza się, że z wyjazdów nie
korzysta cała klasa, a pozostała część na ten czas musi zostać
przeniesiona do innych grup. Pamiętajmy przy tym, że każdy
przedmiotowiec musi zrealizować określoną liczbę godzin
przewidzianą w podstawie programowej.
Dodatkowo pojawiają się inne kłopoty, zdarza się (i to
wcale nie rzadko), gdy w grupie rodziców bądź opiekunów
prawnych pojawia się ktoś, komu „nie pasuje” jakiś element
programu bądź cel wycieczki. Wprowadza to niepotrzebną
atmosferę niedomówień i ewentualnego konfliktu. Zobrazowałbym to powiedzeniem: „trawa po drugiej stronie płotu
zawsze wydaje się być bardziej zielona”. Sprawą dosyć trudną i wprowadzającą w pewne zakłopotanie obie strony (nauczyciel, rodzice) są koszty tego typu imprez, które muszą
ponosić rodzice. Myślę, że w tym miejscu pojawia wręcz
segregacja ze względu na sytuację majątkową. Wielu rodziców nie posyła dzieci na wyjazdy właśnie z tego powodu,
jednak trudno oczekiwać od nich, że wyartykułują to wprost.
W imię powszechnego dostępu do edukacji nie powinni ponosić dodatkowych kosztów, a to może stawiać pod znakiem
zapytania proponowanie przez szkołę kosztownych wyjazdów. Skoro wycieczki znajdują się w programach szkolnych,
to państwo powinno zapewniać środki na ich realizację.
Kolejnym problemem z tym związanym, jest również
kwestia pokrywania kosztów wyjazdów opiekunów. Kto
powinien je ponosić? Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w piśmie z 23 grudnia 2009 roku pisał do ówczesnej
minister edukacji Katarzyny Hall: „Brak jest zatem, moim
zdaniem, znamion jakiejkolwiek podstawy do zapisu, że uczniowie mają obowiązek pokrywać koszty pobytu osób, oddelegowanych przez dyrektora szkoły do sprawowania opieki
nad nimi. […] umieścić wprowadzenie zmian, precyzujących
powyższe rozwiązania prawne – tak, by nie kolidowały
z prawem dziecka do bezpłatnej nauki”.
W odpowiedzi mogliśmy przeczytać: „Warto podkreślić, że konkurencja na rynku wypoczynku i turystyki sprawia,
że obiekty wypoczynkowe same wprowadzają w tym zakresie
rozwiązania, które gwarantują wychowawcom wycieczek
szkolnych bezpłatny pobyt. Podobne rozwiązania proponują
również instytucje kultury”.
Nietrudno tutaj, myślę, nabrać podejrzeń, że tak czy
owak koszty pobytu opiekuna zostaną rozdzielone na całą
grupę, jeśli jakaś instytucja nie zechce podążać tokiem myślenia Rzecznika Praw Dziecka. Szkoły nie posiadają bowiem wydzielonych środków na sfinansowanie wycieczek
dla uczniów z rodzin ubogich, ani na pokrycie rzeczywistych
kosztów pobytu nauczycieli-opiekunów.
Nieco inaczej spojrzałbym w tym kontekście na krótkie
wycieczki przedmiotowe, bądź lekcje w terenie. Ich bardzo
dużą zaletą jest fakt, że zwykle zajmują niewiele czasu i ich
koszty są niewielkie bądź nie ma ich w ogóle. Trudno tutaj
jest również dyskutować o braku ich celowości. Teatr czy też
muzeum jest miejscem, które niestety większość młodych
ludzi „samodzielnie” wybierze jako ostatnie, a przynoszą
bezsprzecznie zyski w rozwoju i wychowaniu młodego człowieka. O ile ciekawsza może być np. lekcja hydrostatyki
przeprowadzona przy „pobliskiej fontannie”, bądź lekcja
przyrody w sąsiadującym ze szkołą parku. Przyjmując do
wiadomości, że z nie każdej szkoły jest tak samo blisko do
placówek kulturalnych bądź oświatowych, być może należa-
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łoby pomyśleć o finansowaniu przynajmniej transportu przez
gminę bądź miasto.
Pomyślmy o sytuacji samego nauczyciela i jego roli. Jak
bilans zysków i strat wygląda z jego punktu widzenia? Rzadko obok gloryfikowania przymiotów szkolnych wyjazdów
w procesie edukacyjnym stawia się pytanie, czym ryzykuje
nauczyciel? Pamiętajmy przy tym, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły „mogą” organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki – czyli mogą, ale nie muszą. Zgodnie z cytowanym dokumentem „Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub
imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki”.
W paragrafie 12 przedstawiono obowiązki kierownika, zacytujmy kilka z nich:
„Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich
uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym
zakresie,
[…]
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt
i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu”.
Już na wstępnym etapie organizacji musi zmierzyć się z dylematem – organizować wyjazd samodzielnie czy skorzystać
z usług biura podróży? W każdym z tych przypadków, chcąc
nie chcąc, naraża się na oskarżenia o czerpanie korzyści.
Z jednej strony, poświęcając dużo czasu i wykonując dziesiątki telefonów można spróbować ich organizacji, jednak,
będąc laikiem w tej kwestii, naraża się na popełnienie szeregu błędów. Przy najlepszych chęciach wychowawcykierownika wycieczki, efekt może być mocno niezadawalający, zarówno dla niego, jak i uczestników. Pełna odpowiedzialność spoczywa jednak tylko na nim. Co zrobić np. gdy
podstawiony autokar podczas kontroli policji okaże się być
niesprawny? Trudno przypuszczać, żebyśmy byli zdolni do
szybkiego zorganizowania zastępczego pojazdu. W każdym
z przypadków musimy podpisywać umowy warte niebagatelne kwoty. Co w momencie, gdy chwilę przed wyjazdem ktoś
rezygnuje? Co możemy wtedy zrobić – podnieść cenę reszcie
uczestników, zapłacić z własnej kieszeni? Nauczyciel ma
prawa, ale również i obowiązki funkcjonariusza publicznego.
Podkreśliłbym formy: uprawnienia; pełnienie obowiązków;
podjęcie działań lub ich zaniechanie. Stąd bardzo ostrożnie
należy planować i rozliczać wszelkie koszty, a w szczególności koszty opiekunów. W tym całym zamieszaniu zwróciłbym uwagę na to, jak bardzo ważne jest ustalenie celów
wycieczki. Przy ewentualnych problemach nikt przynajmniej
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nie zarzuci nam, że wyjazd był bezsensowny. Co prawda
wyjazd dziecka wymaga zgody rodzica bądź prawnego opiekuna, ale wiadomym jest, że wszystko jest w porządku do
chwili, gdy coś się wydarzy.
Zabierając dzieci na wycieczkę, nauczyciel przejmuje
pełną odpowiedzialność od rozpoczęcia wyjazdu do powrotu
na wyznaczone miejsce zakończenia. Tu pojawia się ogromne ryzyko, bo okazuje się, że powinniśmy znać nawet „Prawo
o ruchu drogowym”, to właśnie tam znajdziemy odpowiedź
na pytanie, gdzie powinniśmy siedzieć w autokarze. Kto
zatem powinien ponosić odpowiedzialność za ewentualne
szkody wyrządzone przez nieletnich uczestników, zwłaszcza
gdy nie można ustalić sprawcy? Odpowiedzialność cywilna
wynika z kilku różnych źródeł: z tytułu nadzoru; z tytułu
szkody wyrządzonej przez podopiecznych; z tytułu szkody na
osobie powierzonej opiece. Kolejno możemy zacytować
„Niedochowanie obowiązków, w przypadku dyrektora –
ustawowych, w przypadku nauczycieli – statutowych i regulaminowych, może skutkować odpowiedzialnością karną,
dyscyplinarną, a także odpowiedzialnością cywilną”.
Wydaje się zatem, że nie musi nastąpić fakt utraty
zdrowia lub życia, wskutek niewłaściwych działań lub niewłaściwie prowadzonej opieki w czasie realizacji działań,
aby ponieść odpowiedzialność i zostać skazanym, zgodnie
z kodeksem cywilnym czy karnym. Łatwo sobie wyobrazić
związane z tym sytuacje: podczas noclegu dziecko ulega
wypadkowi np. idąc do toalety, bo po drodze wpadło na jakiś
szatański pomysł. Nauczycielowi można przedstawić zarzut
niedostatecznej czujności, gdy uczeń spożywa pokarmy poza
określoną stołówką (np. fast food) i ulega zatruciu. Podobnie
problematycznie wyglądać może sprawa „czasu wolnego” na
wycieczkach – z formalnego punku widzenia możemy się
zgodzić, że coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca,
ale z drugiej strony wiemy jak wygląda praktyka... Jednak,
jak powinien zachować się opiekun, gdy uczestnik wychodzi
np. do toalety? Czy nie jest to zostawienie dziecka bez dozoru, a tym samym nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo, zwłaszcza, że nie wiemy, kogo spotka w toalecie? Powinniśmy pamiętać przy tym, że jest to przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności do roku. Pomyślmy jeszcze,
kto odpowiada za czyny uczestników wyjazdu pozostawionych naszej opiece. Jak napisała pani Ewa Kandia: „Specyfika zawodu nauczyciela powoduje, że zgodnie z zasadami
prawa cywilnego ponosi on odpowiedzialność nie tylko za
szkody wyrządzone przez siebie, ale także przez swoich podopiecznych. Dzieje się tak dlatego, gdyż przepisy prawa cywilnego podobnie jak karnego przyjmują, iż brak dojrzałości
powoduje zwolnienie z odpowiedzialności z powodu braku
możności przypisania winy”186.
Kto zatem odpowie, jeżeli jadący z nami komunikacją
miejską uczeń zostanie przyłapany bez ważnego biletu, bądź
po drodze zarysuje komuś samochód? W najlepszym wypadku poszkodowany kierowca wystąpi na drogę sądową przeciwko rodzicom ucznia, a nauczyciel będzie ciągany po sądach jako świadek… To też nie jest nic przyjemnego…
Międzynarodowe programy wymiany dają możliwości
poznania kultur innych krajów, obcowania z językiem ob186

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6252007ewa-kandiabednarzodpowiedzialnosc-prawna-nauczyciela/
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cym, którego dobra znajomość jest niezwykle istotna. Zaletą
takich programów są w szczególności ich stosunkowo niskie
koszty. Jest to oczywiście bardzo istotne, ale jak to często
bywa w rachunku ekonomicznym, musi się to odbyć jakimś
kosztem. Zwykle odbywa się to poprzez organizowanie noclegów oraz części posiłków u rodzin uczniów biorących
udział w wymianie. Często jest to element programu dający
możliwości dodatkowego kontaktu z językiem i kulturą. Czy
istnieją jakiekolwiek procedury doboru rodzin do projektu?
Jak jednak w tej sytuacji wygląda sprawa odpowiedzialności
opiekunów i kierownika? Dziecko jest pozostawiane na wiele
godzin pod opieką w zasadzie obcych ludzi i nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych. W tym czasie oddelegowani pracownicy mają jedynie iluzoryczny wpływ na wydarzenia. Opiekunowie prawni co prawda podpisują zgodę na
realizację tak zaplanowanego programu, z każdym jego elementem. Jednak jak będzie wyglądała odpowiedzialność
nauczyciela w momencie wystąpienia nieprzewidzianej
sytuacji?
Wycieczki szkolne dla większości uczniów są źródłem
pięknych wspomnień. Ale jest to okupione nerwami i przezornością nauczyciela. Z pewnością spełniają wtedy również
istotną rolę w procesie nauki i wychowania. Jednak wraz ze
zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi, powinniśmy
pomyśleć czy taką samą rolę jak dawniej spełniają dalekie,
kilkudniowe, kosztowne wyjazdy, zwłaszcza wobec postępującego rozwarstwienia społecznego bogactwa. Na pewno
nauczyciel powinien pamiętać, jak ogromna odpowiedzialność na nim spoczywa. Wszak rodzice oddają mu pod opiekę
coś najcenniejszego – własne dzieci. Z drugiej strony pamiętajmy, że „ignorantia iuris nocet”. Musimy mieć świadomość
własnego poświęcenia i skutków prawnych, które mogą ciążyć na kierowniku i opiekunach często z niezawinionych
powodów.
Marcin Strzępek – nauczyciel matematyki i fizyki w ZSS w Tychach
oraz ZS STO w Tychach.
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Mariola Żur-Kawałek

MŁODZI W PROJEKCIE
O ŚLĄSKU
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie coraz bardziej
staje się widoczna potrzeba wzmożenia badań nad dziejami
Śląska, historia ludzi zamieszkujących ten teren, nad ich
zwyczajami, poglądami czy wreszcie, wieloznacznie pojmowaną codziennościąi.
Nie trzeba głębszej analizy, by uznać za fakt, że każde
przedsięwzięcie służy rozwojowi młodej jednostki i odnalezieniu przez nią pozycji w świecie. Nie ulega więc wątpliwości, że projekty i innowacje pedagogiczne wspomagają budowanie więzi międzypokoleniowych, sprzyjają zainteresowaniu młodzieży tematyką Śląska, jego gwarą i historią.
Można zadać sobie pytanie: czy ważna i potrzebna jest wiedza o swoich korzeniach i kulturze?
Odpowiedź próbowano uzyskać dzięki innowacyjnemu
projektowi pedagogicznemu – Śląsk – moje miejsce – realizowanemu w latach 2014-2016 z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory oraz dyrektora ZSO pani Urszuli
Machalicy.
Innowacją pedagogiczną zainteresowali się nauczyciele
I LO im. Karola Miarki w Żorach: Joanna Lojza, Agata Michałek-Telega, Mariola Oleś, Barbara Szulik-Silka, Marcin
Wieczorek, Ewa Wita, Mariola Żur-Kawałek. Dzięki nim
uczniowie poznali wspaniały dorobek kulturalny Śląska –
naszej małej ojczyzny.
Opisując krótko przedsięwzięcia nauczycieli, nie sposób
zliczyć, ile zadań i ilu uczniów włączyło się w realizację tylu
projektów pod jednym głównym tytułem Śląsk moje miejsce.
W ramach innowacji zrealizowano m.in. – projekt Śladami naszych przodków (dialekt śląski języka niemieckiego)
opracowany przez Mariolę Żur-Kawałek. Język śląski stanowi zbiór wielu bliskich sobie gwar oraz dialektów, nie dziwi
więc fakt, że w „ślonskiej godce” jest dużo germanizmów,
ponieważ już od XVI wieku ziemia śląska była najpierw pod
wpływem Austriaków, a potem Prus i Niemiec. Wszystkie
prace, badania i działania w ramach projektu miały podłoże
historyczno-językowe, a dowodem na to była kronika, której
pomysłodawczynią i koordynatorem opracowania była Mariola Żur-Kawałek.
Uczniowie z zapałem brali udział w różnych przedsięwzięciach i popisywali się talentami językowymi. Uczestniczyli między innymi w Europejskim Dniu Języków i Międzyszkolnym Dyktandzie Językowym, odwiedzili bibliotekę
niemiecką oraz archiwum w Katowicach, wzięli udział
w zajęciach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, wysłuchali

także prelekcji i wykładów – w ZSO i w Muzeum Miejskim
w Żorach.
Marcin Wieczorek zajmował się projektem Cystersi –
życie i kultura społeczności monastycznej, jako dziedzictwo
kulturowe regionu i Europy. Jego celem było poznanie
i przybliżenie młodzieży znaczenia cysterskiego kręgu kulturowego na przykładzie dawnego opactwa w Rudach Raciborskich oraz opracowanie mapy osiągnięć cystersów w Rudach
w rozwoju kultury, sztuki, gospodarki i początków przemysłu
regionu oraz uwzględnienie związków z Żorami i okolicznymi gminami (Orzesze-Woszczyce i Rybnik-BoguszowiceLigocka Kuźnia).
W ramach projektu młodzież miała możliwość poznania
genezy monastycyzmu, mogła zapoznać się z literaturą dotyczącą cystersów i ich klasztoru w Rudach oraz odbyć wędrówki internetowe po europejskich śladach cystersów.
Wzięła także udział w wycieczkach: szlakiem najstarszych
klasztorów oraz szlakiem najstarszych miejsc związanych
z Rudami. Efektem finalnym była mapa-diagram powstała na
bazie zebranych informacji – znaków, fotografii dotyczących
cystersów w Rudach.
Kolejny projekt to pomysł Barbary Szulik-Silki, w ramach którego wykonano zadania pod wspólnym tytułem
Collage śląski. Tytuł ten dawał duże możliwości przeróżnych
działań, pozwalał spojrzeć na Śląsk z różnych perspektyw.
Uczniowie – między innymi – odwiedzili Mikołów, aby
odnaleźć ślady Karola Miarki i Rafała Wojaczka. Ten drugi
był też bohaterem lekcji języka polskiego, na których zapoznano się z jego twórczością i biografią. Lekcje polskiego
były również okazją do spotkania z niemieckojęzycznym
poetą romantycznym – Josephem von Eichendorffem, zaś
lekcje wychowawcze pozwoliły poznać różnorodną muzykę
współczesną powstającą na Śląsku – od Paktofoniki po klasową gwiazdę współczesnej sceny jazzowej – Kingę Głyk.
Ciekawe było także spotkanie w domu jednej z uczennic,
mające na celu nakręcenie filmu o „kulaniu klusek” – Kaj
kucharek sześć, tam ni ma co jeść. W projekcie chodziło
o uświadomienie uczniom, że Śląsk taki, jaki jest i jaki będzie, zależy od nich samych. To oni, młodzi mieszkańcy
Śląska, tworzą jego codzienność.
Drugi projekt tej samej autorki Młody Ślązak – twórca
i odbiorca kultury tworzonej tu i teraz miał pokazać uczniom,
że to oni tak naprawdę są odpowiedzialni za to, co i jak tworzy się na co dzień w ramach tak zwanego życia kulturalnego.
Stąd zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju im
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prezach artystycznych, np. w cyklicznym regionalnym turnieju poetyckim Pojedynek na słowa, w konkursie Fedrowani
w godce organizowanym w Wodzisławiu Śląskim przez Stowarzyszenie Vladislavia, w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Filmowej I Musicalowej FiM Żory, w Jubileuszowym
Festiwalu Piosenki Poetyckiej Kwiaty na kamieniach w Bytomiu.
Kolejny projekt w ramach tej innowacji realizowała
Agata Michałek-Telega oraz Mariola Oleś. W trakcie jego
realizacji rozwijano umiejętności pracy w grupie, obserwowano, jakie zagrożenia występują w naszym środowisku,
poszerzano horyzonty geograficzne, historyczne i kulturowe
związane z zamieszkiwanym regionem, uczono poprawnego
wnioskowania na podstawie obserwowanych zjawisk.
W projekcie najważniejsze były wyjazdy, które pozwalały
zobaczyć jak najwięcej zabytków kultury oraz dostrzec piękno ziemi śląskiej. Uczniowie mieli możliwość zaobserwowania trzech obliczy, a zarazem kolorów Śląska – Tarnowskie
Góry, czyli BIAŁY Śląsk (kopalnia srebra z podziemnym
labiryntem wyrobisk górniczych oraz sztolni), Katowice,
miasto, które dało możliwość poznania CZARNEGO
i ZIELONEGO oblicza Śląska (Giszowiec i Nikiszowiec).
Joanna Lojza realizowała projekt edukacyjny pt. Henryk
Sławik bohater trzech narodów, co pozwoliło włączyć się
w obchody ogłoszonego przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku 2014 jako roku Henryka Sławika. Zadania tego
projekty umożliwiły młodzieży poznanie życia i działalności
Henryka Sławika, rozwijanie zainteresowań związanych
z problematyką II wojny światowej oraz eksterminacją narodu żydowskiego w czasie jej trwania.
W trakcie całego roku dokonano wiele działań i tak –
m.in. – przygotowano wystawę i prezentację multimedialną
poświęconą Henrykowi Sławikowi, w ramach współpracy
z Muzeum Miejskim odbyły się zajęcia warsztatowe z Janem
Delowiczem, uczestniczono również w projekcji filmu
w Bibliotece Śląskiej Henryk Sławik polski Wallenberg oraz
w konferencji naukowej na Uniwersytecie Śląskim Henryk
Sławik – śląski bohater trzech narodów. W następnym roku
szkolnym uczniowie zainteresowani historią zrealizowali
kolejny projekt pt. Tragedia górnośląska, tym samym włączając się w obchody Roku 2015 jako roku Tragedii Górnośląskiej, ogłoszonego również przez Sejmik Województwa
Śląskiego w listopadzie 2014 roku.
W ramach tego projektu młodzież uczestniczyła w projekcji filmów, brała udział w warsztatach przygotowanych
przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku i zwiedzała wystawy w Muzeum Tragedii Górnośląskiej w Radzionkowie.
Kolejnym przedsięwzięciem był projekt Ewy Wity.
W ramach tego projektu młodzież uczestniczyła w spotkaniach i wykładach naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.
Ważnym wydarzeniem były też Miarkowe Dni Przedsiębiorczości, na które zaproszono gości, czyli pracowników Urzędu
Skarbowego oraz banków. Dzielili się oni swoją wiedzą na
temat bankowości, podatków, ubezpieczeń, a potem uczniowie mogli się wykazać swoją przedsiębiorczością – zorganizowali debaty, kąciki biznesowe, a także przygotowali prezentacje multimedialne. Wszystko po to, aby mogli aktywnie
i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym
naszego regionu, by właśnie tu chcieli pracować, a dzięki
zdobytej wiedzy ekonomicznej mogli w przyszłości podejmować lepsze decyzje w życiu codziennym.
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Oprócz projektów wyżej wymienionych, koordynowanych przez nauczycieli, pojawiło się także mnóstwo oddolnych inicjatyw uczniowskich. Z ich inspiracji powstała makieta pierwszej szkoły aktorskiej na terenie Żor, wizualizacja
żorskiej fontanny czy prezentacja na pomysłową Wioskę
Indiańską sąsiadującą z Miasteczkiem Westernowym. Te
i jeszcze wiele innych pomysłów świadczy o kreatywności
twórczo pobudzonych młodych ludzi.
Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest rozpalić
ogień, a już sami uczniowie będą go podsycać i pielęgnować.
Takie też było zadanie projektu, którego efekty zostały
przedstawione powyżej.

Mariola Żur-Kawałek – nauczycielka języka niemieckiego w ZSO
i doradca metodyczny w Żorach.

iZrozumieć

Śląsk, Praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Klocha,
Rybnik 2012, s. 9.
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór naukowy i popula rnona ukowy, z e sz cz ególnym
uwzględnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.
GROMADZIMY LITERATURĘ Z ZAKRESU:
 pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
 metodyki nauczania, podręcz niki do nauki
języków obcych, lektury szkolne oraz programy
nauczania,
 nauk społecznych,
 literaturę piękną polską i dzieła klasyki
światowej,
 materiały dotyczące eduka cji regionalnej,
edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej.
CZYTELNIA
Warsztat informacyjny czytelni tworzą katalogi: alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteka zagadnieniowa tworzona z autopsji na bazie prenumerowanych czasopism m. in.: regionalna, dydaktyczna, wychowawcza, ekologiczna, literacka.
Posiadamy zbiór programów edukacyjnych
zarejestrowanych na kasetach wideo z różnych
dziedzin wiedzy. Materiały te służą nauczycielom
i studentom w realizacji procesu dydaktycznego
i wychowawczego.
INTERNETOWE CENTRUM
INFORMACJI W RYBNIKU
W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej znajdują się 4 komputery i urządzenie
wielofunkcyjne (drukarka i skaner). Korzystanie
z Internetu i pakietu Microsoft Office jest bezpłatne.

 wspieranie nauczycieli w realizacji ścieżek
edukacyjnych; edukacja regionalna, europejska,
ekologiczna.
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNOBIBLIOGRAFICZNA:
 opracowanie wykazów nowości, opracowanie
zestawień bibliograficznych,
 przygotowanie wystaw tematycznych i okolicznościowych.
ADRESY BIBLIOTEK
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 27
tel./ fax: 032 422 20 59
e-mail: pbwrybnik@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik
godziny otwarcia:
pn - cz od 08:00 do 18:00
pt
od 08:00 do 15:00
s
od 08:00 do 13:00

Filia w Raciborzu
47-400 Racibórz, il. Słowackiego 55
tel./ fax: 032 419 00 02
e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/bblioteka/raciborz
godziny otwarcia:
pn - cz od 08:00 do 18:00
pt
od 08:00 do 15:00
s
od 08:00 do 13:00

CZYTELNICY

Archiwalne numery

Z zasobów biblioteki korzystają nauczyciele, studenci oraz wszyscy zainteresowani problemami oświaty i kształcenia.

Dialogu Edukacyjnego dostępne na
stronie : www.wom.edu.pl

D ZIA ŁA LNOŚĆ ED UKAC YJN OM E T O DYCZNA:
 promowanie edukacji czytelniczej, medialnej,

