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Europa – chrześcijańska czy wielokulturowa?
(Słowo od Redaktora)
Przed Państwem trzeci numer Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego. Temat numeru Unia wielu Kultur? sformułowany został dosyć szeroko.
Zanim zatem oddam głos autorom krótka refleksja redaktora.
Problem wielokulturowości w Europie wywołuje wiele nieporozumień. Sądzę, że wiele z nich to wynik przyjęcia niezbyt trafnej perspektywy, z jakiej patrzy się na tę kwestię. Zwykle przybiera ona postać alternatywy, którą zawarłem w tytule: albo Europa pozostanie chrześcijańska albo
też, w efekcie następujących przemian stanie się wielokulturowa. Tymczasem schemat ten uważam za błędny. Swoje stanowisko opieram na poglądach Papieża Jana Pawła II zawartych w jego książce Pamięć i tożsamość,
Kraków 2005.
W rozdziale zatytułowanym Ojczyzna europejska Papież pisał: Dlaczego mówiąc o Europie, zaczynamy od ewangelizacji? Przyczyna, być może, tkwi po prostu w fakcie, że ta ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze. Szerzenie wiary na kontynencie
sprzyjało tworzeniu się poszczególnych narodów europejskich, zasiewając
w nich ziarna kultur o różnorakich rysach, ale powiązanych wspólnym dziedzictwem wartości zakorzenionych w Ewangelii. W ten sposób rozwijał się
pluralizm kultur narodowych na fundamencie wartości uznawanych na całym kontynencie. Tak było w pierwszym tysiącleciu i tak w jakiejś mierze,
pomimo podziałów, było również w drugim tysiącleciu: Europa żyła jednością wartości fundamentalnych w wielości kultur narodowych (s. 96-97)
[podkreślenia moje – RP].
Słowa Papieża pokazują wyraźnie, że w przypadku Europy chrześcijaństwo i wielokulturowość nie powinny być traktowane jako wykluczające
się alternatywy. Relacja między nimi jest innego rodzaju. Chrześcijaństwo
nie tylko stanowi fundament kultury europejskiej. Przenikając i kształtując
tę kulturę determinuje również sposób, w jaki Europejczyk postrzega świat
i siebie, oraz wskazuje nadprzyrodzony cel, do którego zmierzać powinien
każdy człowiek. Jednak te chrześcijańskie ramy kultury wypełniane są
w sposób charakterystyczny dla poszczególnych obszarów Europy. Przywołując terminologię Feliksa Konecznego sytuację taką opisać można za po-
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mocą formuły, że cywilizacja łacińska na różne sposoby wyraża się w kulturach poszczególnych tworzących ją narodów.
Ten proces kształtowania chrześcijańskich fundamentów wielokulturowej Europy trwał przez pierwsze tysiąclecie. Dał znakomite efekty,
szczególnie widoczne w niedocenianej dziś kulturze średniowiecza. Według
słów Papieża: Po okresie wspaniałego rozwoju ewangelizacji, która w ciągu
pierwszego tysiąclecia dotarła do prawie wszystkich krajów europejskich,
przyszło średniowiecze, ze swoim chrześcijańskim uniwersalizmem; średniowiecze prostej, mocnej i głębokiej wiary; średniowiecze romańskich
i gotyckich katedr i wspaniałych sum teologicznych. Ewangelizacja Europy
zdawała się nie tylko zakończona, ale także wszechstronnie dojrzała: dojrzała nie tylko w dziedzinie myśli filozoficznej i teologicznej, ale także
w dziedzinie sztuki i architektury sakralnej, jak również na polu społecznej
solidarności (związki sztuk i rzemiosł, bractwa, szpitale...). Jednakże od roku 1054 ta tak bardzo dojrzała Europa nosiła na swym organizmie głęboką
ranę schizmy wschodniej. Dwa płuca przestały pracować w jednym organizmie Kościoła, a każde z nich zaczęło tworzyć jak gdyby osobny organizm.
Ten podział cechował życie duchowe Europy od początków drugiego tysiąclecia (s. 100).
Jednak zarówno czasy wielkiej schizmy, jak też okres reformacji to
lata dalszego rozwoju chrześcijańskiej Europy. Choć chrześcijanie byli coraz bardziej podzieleni ich wiara stanowiła nadal silne źródło, z którego
czerpać mogła dynamicznie rozwijająca się kultura.
Jej kryzys zaczął się wraz z odrzuceniem Chrystusa, które zarysowało się na horyzoncie myśli europejskiej na przełomie XVII i XVIII stulecia.
Był to okres oświecenia. Było to oświecenie naprzód francuskie, potem angielskie i niemieckie. Jakąkolwiek przybierało postać, oświecenie sprzeciwiło się temu, czym Europa stała się w wyniku ewangelizacji (s.101).
Podstawą papieskiej krytyki oświecenia jest fakt, że radykalni przedstawiciele oświecenia odrzucali prawdę o Chrystusie, Synu Bożym (…). Tego Boga-Człowieka, który umarł i zmartwychwstał, oświecona myśl europejska pragnęła się pozbyć, pragnęła Go wyłączyć z historii kontynentu.
Temu dążeniu wielu dzisiejszych myślicieli i polityków uparcie dochowuje
wierności (s. 102).
Powyższy zarzut, choć sformułowany jest w stanowczy sposób, nie
dziwi. Wszak z chrześcijańskiej perspektywy, będącej przecież perspektywą, która określiła kształt kultury Zachodu: człowiek od początku został powołany do istnienia na obraz i podobieństwo Boga (…), a zatem jego człowieczeństwo od początku kryje w sobie coś boskiego. (…) Co więcej, w ak-
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tualnej ekonomii zbawienia, jedynie przyjmując zaszczepienie w boskości
Chrystusa, człowiek może się w pełni zrealizować. Odrzucając to zaszczepienie, skazuje się w jakimś sensie na człowieczeństwo niepełne (s. 103).
Zatem według Jana Pawła II źródło kryzysu współczesnej kultury
Zachodu określić można następująco: Pozbawiono człowieka (…) tego zaszczepienia (…), które zapewnia osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Można
powiedzieć, że w jakościowo nowej formie, przedtem nie spotykanej, a przynajmniej nie na taką skalę, otwarto drogę do przyszłych wyniszczających
doświadczeń zła (s. 104).
Paradoksalnie to odcięcie się Europy od chrześcijaństwa stało także
kryzysem wielokulturowości. Do tej pory była ona czynnikiem rozwijającym i ubogacającym Europę, bo ludziom, których łączył wspólny cel dostarczała różnorodnych środków umożliwiających jego osiągnięcie. Gdy ten
wspólny cel próbuje się odrzucić do ludzkich działań wkrada się chaos.
Wielokulturowość zostaje zastąpiona przez multikulturowość – zróżnicowaną nie tylko pod względem środków, lecz także celów, do których mają
prowadzić. Brak wspólnego celu powoduje jednak, że środki te są dziś marnotrawione, bądź też nie dają spodziewanych efektów.
I taka jest właśnie współczesna Europa. Stara się odrzucić chrześcijaństwo lecz w zamian nie proponuje zadowalającej alternatywy. Trudno
bowiem za nią uznać konsumpcjonizm i hedonizm, nie wydaje się także, by
taką alternatywą mógł stać się zyskujący coraz większą grupę wyznawców
islam. Zatem pytanie co dalej z wielokulturową Europą pozostaje otwarte.
Tak obszerny temat spowodował, że zebrane w I części numeru teksty mogły tylko naszkicować niektóre aspekty podjętej problematyki. Autorzy, czego należało się spodziewać, spojrzeli na nią z wielu różnych punktów widzenia. Numer rozpoczyna szczególnie godny polecenia tekst prof.
Brunona Bartza Kulturowe różnice i warunki interkulturowego porozumienia. Autor pokazuje, że skuteczne przezwyciężanie uprzedzeń będących
skutkiem kulturowych różnic, z którymi mamy obecnie do czynienia wymaga od ludzi właściwej postawy. Postawa ta, której fundamentem jest szacunek dla osób z innych kultur może zostać osiągnięta, gdy ludzie przyswoją sobie umiejętności niezbędne do współpracy i współżycia określane przez
prof. Bartza jako interkulturowe kompetencje. Posiadanie takich kompetencji jest korzystne dla człowieka we wszystkich obszarach jego życia, ale
szczególnego znaczenia jako podstawa pokojowego współistnienia w wielokulturowym społeczeństwie. Z kolei prof. Bogumiła Truchlińska w swoim
tekście Unionizm jako projekt kultury przyszłości pokazała, że zagadnienie
wielości kultur i wzajemnych relacji między nimi dyskutowane było także
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w XIX wieku przez polskich myślicieli. Ponadto Pani Profesor wskazuje
problemy, które sferze wielokulturowości wywołuje proces globalizacji.
Wszak, jak słusznie zauważa, jeśli globalizacja nie będzie respektować odrębnych obrazów świata i systemów wartości stojących u podstaw tych kultur nastąpi ich zlanie się w jedną całość. To zaś uczyni unię kultur niemożliwą, ponieważ jej warunkiem jest zachowanie ich odrębności i autonomii.
Gdy warunek ten nie będzie spełniony i nastąpi unifikacja oraz standaryzacja kultur nie będzie między nimi różnic, zniknie więc także automatyczne
potrzeba ich jednoczenia.
Pozostali autorzy spojrzeli na zagadnienie wielokulturowości w nieco konkretniejszy sposób podejmując kwestie bardziej szczegółowe. Zagadnienia będące przedmiotem poszczególnych tekstów są tak zróżnicowane,
że w kilku zdaniach nie sposób ich szczegółowo omówić. Zwrócę zatem
tylko uwagę na dwa teksty. Pierwszy, którego autorką jest dr Violetta GulRechlewicz, nosi tytuł Istota samostanowienia ludów tubylczych Dalekiej
Północy. Tekst prezentuje zagadnienia zupełnie u nas nieznane, a zarazem
ważne, bo dotyczące ludności zamieszkującej obszar około jednej szóstej
powierzchni Ziemi. Autorem drugiego tekstu: Treść teologiczna kapłaństwa
(jedynego nie związanego bezpośrednio z tematem numeru) jest ksiądz magister Marcin Szymanik, laureat drugiej edycji organizowanego przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe konkursu na najlepszą pracę magisterską
napisaną w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.
Szczególnej uwadze czytelników chciałbym polecić także II część
numeru zatytułowaną Wielokulturowość lokalna. Od początku istnienia
Przeglądu cel zamieszczanych w tym dziale artykułów był jasno określony:
publikowane relacje świadków miały ocalić od zapomnienia ważne wydarzenia dotyczące dziejów Drohiczyna i jego mieszkańców. O tym, że zadanie to udaje się skutecznie realizować przekonaliśmy się właśnie, choć niestety w dosyć smutny sposób. Oto w poprzednim numerze opublikowaliśmy
między innymi tekst Zenona Skrzypkowskiego: Zaszczepieni patriotyzmem.
Drohiczyńska młodzież szkolna wobec okupantów. Zaraz potem Pan Zenon
Skrzypkowski zmarł. Tekst zamieszczony w Przeglądzie okazał się zatem
jego ostatnim opublikowanym świadectwem o niełatwej, a zarazem pasjonującej historii Drohiczyna. W obecnym numerze zamieszczamy wspomnienie o Zenonie Skrzypkowskim autorstwa Zbigniewa Ruczaja, którego
osobiste zaangażowanie sprawiło, że ukazała się większość tekstów zamieszczonych w tym dziale. Aktywność Pana Ruczaja na tym polu jest imponująca: nie tylko sam pisze znakomite teksty, ale także skutecznie nakła-
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nia swoich kolegów do publikowania wspomnień. Za tę nieoceniona pomoc
dziękuję Panie Zbigniewie.
Przygotowując materiały do trzeciego numeru Drohiczyńskiego
Przeglądu Naukowego zauważyłem jeszcze jeden ważny, a zarazem pozytywny fakt. Oto powoli wokół Pisma gromadzi się grupa autorów, którzy
systematycznie publikują w nim swoje teksty. Fakt pozyskania takich stałych współpracowników, wywodzących się z różnych ośrodków naukowych
i prowadzących badania dotyczące różnych aspektów kultury pokazuje, że
pismo nie ma tylko lokalnego charakteru, lecz wpisuje się prowadzone
w ogólnopolskie dyskusje nad kwestiami dotyczącymi kultury i wielokulturowości. Pozwala też żywić nadzieję, że do grona współpracowników dołączą niebawem następni autorzy.
Tyle tytułem wstępu. Zakończę tak, jak uczyniłem to w poprzednim
numerze: Zapraszamy do lektury, a potem – mam nadzieję – także do
współpracy.
Robert T. Ptaszek
Redaktor Naczelny
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Kulturowe różnice i warunki interkulturowego
porozumienia
Cultural differences and conditions of intercultural
understanding
Słowa kluczowe:
kulturowe różnice, interkulturowe (międzykulturowe) porozumienie,
interkulturowe kompetencje
Keywords:
cultural differences, intercultural understanding, cross-cultural competence

Kulturowe różnice i wielokulturowość wynikają z faktu istnienia na
naszym globie 10000 grup etnicznych i językowych i 200 państw (Theisen
2009). Na kontynencie europejskim, licząc od wybrzeża Atlantyku po Ural,
liczbę narodów (ludów) szacuje się na 90, państw natomiast jest 45 (Steensen 2004). Można przyjąć, że każda grupa etniczna oraz ludy czy narody
dysponują własną kulturą i językiem (chociaż nie zawsze pisanym). Spotkania z osobami innego pochodzenia kulturowego, dzięki ułatwionej komunikacji, wzmożonej migracji i intensyfikacji międzynarodowej gospodarki, są
częstym doświadczeniem w społeczeństwach naszego zglobalizowanego
świata. Coraz mniej osób może ich uniknąć. Kontakty z innych kulturowo
mnożą się w tempie postępu geometrycznego. Kwantytatywny przyrost interakcji z ludźmi spoza naszej kultury, upowszechnienie światowej wymiany
wiedzy i towarów, metod działania i stylów życia nie koniecznie prowadzi
do homogenizacji (ujednolicenia) obrazów świata, form życia, języków,
symboli i rzeczy, czy stosunków między nimi. Odwrotnie, wiele rzeczy
i metod miesza się ze sobą intencjonalnie lub przypadkowo i powstaje coś
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trzeciego, dodatkowego i tym samym zupełnie nowego. Obserwatorzy tego
zjawiska określają je jako efekt synergetyczny, hybrydyzację, kreolizację lub
synkretyzm.
Globalne rozprzestrzenianie dóbr wszystkich rodzajów i powstawanie hybrydycznych innowacji zdarza się coraz częściej i w coraz szybszym
tempie we wszystkich obszarach życia. Dotyczy to niezliczonych produktów codziennej konsumpcji, ale również dóbr innego rodzaju: począwszy od
elementarnych form wiedzy praktycznej, poprzez religijną wiarę i odmienne
światopoglądowe systemy przekonań, po profesjonalne ekspertyzy i teorie
naukowe. Jednolicie sformowany i monotonny świat na szczęście jeszcze
nie powstał. To co globalnie cyrkuluje i jest lokalnie przyswajane oraz najczęściej swoiście przeobrażane, nazywa się glokalizacją. Niekiedy nawet,
w rezultacie homogenizującej presji globalizacji, odkrywa się lokalne tradycje i odnawia, co traktuje się jako obronę miejscowych zwyczajów przed
naciskiem przyswajania obcych wzorów. Mówi się wtedy o podtrzymywaniu regionalnej lub krajowej polityki tożsamości, służącej de facto kolektywnemu odróżnianiu i odgraniczaniu się od innych. Jak psychologia XX
wieku już wykazała, proces różnicowania się między społecznymi grupami
wypływa z quasi naturalnej potrzeby ludzi na pozytywną tożsamość (Tajfel
1981). Jako członek konkretnej grupy społecznej, nikt nie chciałby się czuć
bezwartościowym. Przynależność do określonej grupy powinna wzmacniać
samopoczucie i samoświadomość osoby a nie osłabiać. O to dbają członkowie różnych grup, którzy dokonują, bazując na wybranych punktach widzenia, międzygrupowych porównań. Zachowanie takie dotyczy w istocie
wszystkich rodzajów grup: krótko- i długotrwałych, małych i dużych, aż po
grupy anonimowe, jak generacje, warstwy, klasy, środowiska jednakowej
płci lub zawodu, czy też narody, społeczeństwa oraz kultury i cywilizacje.
W intergrupowym porównaniu stawia się własne społeczne ego, względnie
całej grupy, do której ktoś czuje się przynależny w kontraście do innej grupy i jej członków. Rezultat takich porównań biegnie prawie zawsze w jednym kierunku: Własna grupa, do której się należy, jest z ważnych względów
opiniowana jako lepsza, przeważająca lub wysokowartościowa. W ten sposób społeczne porównanie kształtuje i stabilizuje wyższą wartość własnej
grupy i wzmacnia tożsamość jej członków. Komu uda się przedstawiony tu
przebieg porównań zinternalizować, zdoła także podwyższyć poczucie własnej wartości, choć byłby zaliczany do grupy osób dyskryminowanych,
stygmatyzowanych lub zmarginalizowanych. Może też dojść do podjęcia
owocnej kooperacji z innymi, chociaż po każdym procesie porównań sprzę-
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żonym z szowinistyczną polityką tożsamości powstaje niebezpieczeństwo
podsycania w zaangażowanych grupach animozji i konkurencji.
Niezależnie od ryzykownego i niebezpiecznego rezultatu porównań,
proces intergrupowych różnicowań jest na świecie niemożliwym do usunięcia, elementem rzeczywistości. Dotyczy to porównań między ludźmi w ogóle. Kto chce mieć jasność o tym, kim jest i chciałby być, czyni to nieuchronnie w ramach porównań z innymi ludźmi. Ten, badany wielokrotnie,
proces społecznych porównań nie koniecznie musi prowadzić nieuchronnie
lub automatycznie do ustalania hierarchii, awersji, agresji lub innych wrogich stosunków międzyludzkich (odgraniczania, poniżania, negatywnych
uprzedzeń). W zasadzie porównania mogą się kończyć na neutralnej artykulacji zauważonych lub przeżytych różnic. Nie musimy bowiem reagować na
wszystko co do tej pory nieznane lub niezrozumiałe, czyli po prostu inne,
natychmiast albo tym bardziej w sposób negatywny. Na takie sytuacje, czyli
pełne respektu traktowanie kulturowych różnic powinniśmy w XXI wieku
być przygotowywani. Służą temu starsze i nowsze programy wychowania
i kształcenia, uzupełniane problematyką wielokulturowości, implikowaną
przez wielokulturową rzeczywistość w szkole, pracy i życiu.
Umiejętności współpracy i współżycia z osobami pochodzącymi
z innych kultur określa się jako interkulturowe kompetencje (dalej IK).
Z przeżywanymi, obserwowanymi i wyartykułowanymi, kulturowymi różnicami można się obchodzić dobrze albo źle, życzliwie i tolerancyjnie lub
awersyjnie i agresywnie. W tych właśnie ramach, alternatywnych i praktycznych możliwościach, poruszają się naukowe starania, polegające na
analizie trudności w interkulturowej komunikacji, kooperacji i koegzystencji, przy równoległym i komplementarnym badaniu i wykrywaniu potencjału IK.
Ludzie bowiem obstają za kulturowymi różnicami. Kto tych różnic
nie zauważa lub je bagatelizuje, będzie miał trudności albo niepowodzenia
w komunikacji interpersonalnej. Ona lub on zatamuje sobie od początku
drogę do udanej kooperacji i współżycia. Ona lub on odstąpili od przezwyciężenia praktycznego wyzwania, jakim jest kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa i narazili się na problemy i konflikty, które kończą się zazwyczaj
sporami z pojedynczymi osobami, walkami grupowymi lub nawet wojnami.
Innymi słowy, kto fakt kulturowego pluralizmu kognitywnie, emocjonalnie
i praktycznie pomija lub nie uznaje, najprawdopodobniej zagubi się w interpretacjach nieporozumień, pogard i nieprzychylnych decyzji, co dotkliwie
przeszkadza w osiąganiu nawet najszlachetniejszych celów działania i życia.
W konkluzji, egzystencja i rozwój kulturowych różnic przedstawia sobą
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wyzwanie specjalnego rodzaju. Temu wyzwaniu należy przeciwstawić adekwatny potencjał działania. Może on być ujęty w pojęciu i przedmiocie IK.
Ponieważ jednak pojęcie to zawiera w sobie słowo kultura, proponuje zatrzymać się nad jego współczesnym znaczeniem.
Współczesne aspekty znaczenia pojęcia kultura
Zastosowane w tym przyczynku pojęcie kultury rozumie się jako całość realizowanych sposobów życia i działania konkretnych ludzi. Ci ludzie
mówią i piszą podobnym językiem i dzielą te same reguły zachowania,
wspólne wartości i normy. Funkcjonują poniekąd podobnie, przynajmniej
w bardzo ważnych sytuacjach. Przy wszystkich różnicach indywidualnych,
myślą, czują i działają tak, że się bez specjalnych wysiłków rozumieją albo
przynajmniej bez większych problemów potrafią się ze sobą porozumiewać.
Istotne rzeczy widzą podobnie i orientują się na podstawie wspólnej, praktycznej wiedzy. Wiedzą także co oznaczają zdarzenia i sprawy, z którymi
konfrontowani są codziennie i w nadzwyczajnych sytuacjach oraz jak należy na nie reagować. Rozumienie to nie pokrywa się w żadnym przypadku
z kulturą narodową lub innymi, czasowymi i terytorialnymi zbiorowościami
(arabską, europejską, chrześcijańską, islamską). Tego rodzaju rozumienie
kultur, zwłaszcza narodowych, obarczone jest historycznie dążeniem do
homogenizacji i przymusowego ujednolicania. Krytyce poddane jest interpretowanie kultur jako odizolowanych archipelagów, jakby właściwości danej kultury były raz na zawsze ustalone, statyczne i nieprzemijające oraz nie
ulegały wpływom zewnętrznym. Jeszcze bardziej wątpliwe jest rozumienie
kultury, kiedy przynależność do niej uzależniana jest od etnicznego pochodzenia, czyli podlega naturalizacji lub biologizacji (jak w Niemczech i Włoszech, gdzie obowiązuje jeszcze częściowo tzw. prawo krwi). Te zastrzeżenia pozwoliły na sformułowanie takiego pojęcia kultury (Straub 2007), które uwzględnia przeszłe komplikacje i dzisiejsze, globalne stosunki życiowe,
chociaż tak samo nie można go zaliczyć do ostatecznego lub jedynie słusznego. Kultury uważa się aktualnie za otwarte, historycznie zmienne i dynamiczne systemy, które stawiają do dyspozycji ich członków kulturowo specyficzną, praktyczną wiedzę orientacyjną, która sprawia, że myślenie, uczucia,
życzenia, dążenia, przeżycia i działania ludzi oparte są na mocnych podstawach naukowych i technicznych oraz pozwala na ich porządkowanie i kierowanie. W ten sposób podejmowane czyny lub ich zaniechanie przez tych,
którzy dzielą kulturowy obraz świata, kulturowe formy życia i powiązana
z nimi artykulacja językowa, będą wspólnie uzgadniane i koordynowane.
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Od takich współziomków można pewnych rzeczy lub zachowań oczekiwać,
gdy będą oni działać na podstawie ich kulturowych metod postępowania. To
stwarza niezawodność, zaufanie i rutyny, które nas ochronią przed tym, by
nie musieć wszystkiego od nowa rozważać i pertraktować. Kultury generują
nasze działania w godne zaufania historie, które sobie potem opowiadamy.
Obsługują nas one przez poddawanie celów, które potem wspólnie śledzimy
lub realizujemy, a niekiedy oferują nam reguły, które możemy wykorzystywać na co dzień. Kultury tworzą naszą rzeczywistość, otwierają horyzonty
perspektyw, w których mogą się rozwijać nasze imaginacje, fantazje i chęć
do znaczących czynów. Kultury mogą też ograniczać nasze opcje i szanse,
tak samo jak mogą rozszerzać obszary wolności. Dzielą to, co do przyjęcia
od tego, co nie do przyjęcia, to co do powiedzenia od tego co nie do powiedzenia. Ustalają sens naszej egzystencji i możliwości zmiany. Wszystko to
dzieje się w dużym stopniu bez naszego postrzegania. Wiedza, w którą kultury zaopatrują jej członków w okresie procesu socjalizacji i enkulturacji
jest przekazywana dla wielu z nich w sposób nieświadomy. Chodzi tu często o nieświadomą wiedzę praktyczną. Służy ona do nauczenia ludzi, co robić pojedynczo i razem, jakie formy życia praktykować i jak się
w różnych sytuacjach wyrażać, bez namysłu i uzasadnienia, dlaczego tak
a nie inaczej. O naszym odmiennym zachowaniu dowiadujemy się dopiero
wtedy, kiedy spotykamy kulturowo innych, kiedy widzimy, że działają
i reagują zupełnie inaczej, aniżeli my. Dopiero to inne, obce dla nas, konfrontuje nas z tym, czego nauczyliśmy się w dzieciństwie i często nie wiemy
dlaczego. Konfrontacja uczy nas widzieć, kim jesteśmy i jak – pod wpływem naszej kultury – myślimy, czujemy i działamy.
Jest ogólnie przyjęte, że tożsamość, działanie i sposoby życia ludzi
są z całą pewnością uwarunkowane kulturą. Stąd odróżnia się ona przynajmniej częściowo od tożsamości, działania i sposobu życia ludzi z innych
kultur. Dotyczy to kultur o wielkim zasięgu i mniejszych, lokalnych, regionalnych, partykularnych i czasowo przemijających (sub) kultur. Nie znaczy
to, że człowiek może nie należeć, w ciągu swego całego życia lub w danym
momencie, do wielu kultur. Kulturowa przynależność jest sprawą wielokrotną i występuje współcześnie tylko w formie liczby mnogiej. Rozróżniamy kultury m.in. po to, by ująć praktycznie istotne, ale ustawicznie
zmieniające się i przybywające różnice i móc je uwzględnić w działaniu.
Takie rozumienie kultur pozwala na odejście od przekonania o ich statyczności i przypisywania im wiążącej roli w politycznej identyfikacji. Wszystkie kultury są różne i dynamiczne, toteż choćby dlatego jedna nie może być
więcej wartościowa lub mniej wartościowa od drugiej. Zresztą, czy członek
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jakiejś kultury może być mniej wartościowy dlatego, że urodził się w obszarze kultury o krótszej tradycji, albo bardziej wartościowy, bo żyje w kulturze o dłuższej historii i większym dorobku? Dla uniknięcia sporów w sprawie równorzędności lub nierównorzędności kultur, dobrze jest przyjąć zasadę, że całościowe opinie o kulturze mają znaczenie raczej dystynktywne
(orientacyjne), a nie normatywne. Kulturowe pochodzenie nie powinno być
podstawą lub miarą do oceny osobowości człowieka. Wszelkie generalizacje kultur (np. że są kultury prymitywne i bardzo wysoko rozwinięte) nie
prowadzą do porozumienia między ludźmi, lecz do utrwalania uprzedzeń,
stereotypów i w konsekwencji do niezasłużonej krzywdy ludzkiej. Wiadomo, że istnieje wiele pozytywnych przykładów z kultur starych lub nawet
już nie egzystujących i niemało negatywnych z kultur w stadium pełnego
rozkwitu. Wydaje się, że lepsze jest porównywanie ze sobą niektórych elementów strukturalnych kultur (np. spostrzeganie, myślenie czy artykulacja
ludzi w konkretnych sytuacjach), aniżeli reflektowanie całego dorobku,
gdyż nie ma uniwersalnych kryteriów i miar tak skomplikowanego zjawiska, jakim jest kultura. Kulturowa wymiana może i powinna się odbywać na
podstawie wzajemnego uznania i tolerancji, ale nie może rzecz jasna pomijać krytyki, gdyż ta może stanowić kanwę do pożądanego postępu
w rozwiązywaniu problemów.
Z przedstawionym tu rozumieniem pojęcia kultury można przystąpić
do rozważań nad istotą, zadaniami i modelami interkulturowych kompetencji.
Interkulturowe kompetencje
Interkulturowe kompetencje (IK) uznaje się jako kluczowe kwalifikacje XXI wieku. Podobnie jak umiejętności dotyczące organizacji, kierowania, elastyczności, działania w zespole, fizycznej i psychicznej obciążalności czy medialnej prezentacji, które zalicza się do tzw. cech osobowości
uzupełniających wiedzę rzeczową i fachową. Co do rosnącego znaczenia IK
w różnych zawodowych obszarach nie ma wątpliwości. Można wymienić
przykładowo takie obszary jak: międzynarodowe kontakty osób i organizacji (w różnych sektorach gospodarki), praca w międzynarodowych instytucjach i zespołach, zajmujących się dyplomacją, polityką, komunikacją, marketingiem, informatyką, turystyką, nauką i badaniami, kulturą i oświatą. Coraz intensywniej są one wykorzystywane w życiu codziennym, gdyż powszechnie wzrosła mobilność ludzka i techniczne możliwości komunikacyjne. Niepodważalne znaczenie mają szczególnie w czasie regularnej i nie-
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regularnej migracji, misji religijnych, praktyki administracyjnej, sądowej
i służby zdrowia oraz podczas wymiany młodzieżowej lub akcji policyjnych
i militarnych. IK są konieczne by unikać błędów i nieporozumień, powstających w interkulturowej komunikacji oraz by je konstruktywnie obejść lub
rozstrzygać. Przy czym kulturowe różnice w myśleniu, czuciu, woli i działaniu nie muszą w każdym przypadku prowadzić do kryzysów interakcyjnych i konfliktów. Taki mechanizm, który w sposób nieunikniony kończyłby się konfrontacją, czyli tzw. Clash of Civilization (zderzeniem cywilizacji), na tle religijnym lub politycznym (o czym marzą niektórzy fundamentaliści) należy do rzadkich wyjątków. Trzeba jednak przyznać, że kulturowe
różnice ukrywają w zachowaniach ludzkich ogromny potencjał konfliktów,
które należy przyjąć do wiadomości i czynić wszystko, co możliwe, by zapobiec ich rozwojowi. To właśnie powinno być przedmiotem naszych aktualnych starań. Nadszedł bowiem najwyższy czas, by IK teoretycznie wyjaśnić i w praktyce zastosować. Dlatego też uważa się IK jako dzisiaj bezsprzecznie pożądane wzbogacenie osobowości i normatywny aspekt ludzkiego potencjału działania. Niektórzy mówią nawet o IK jako wartości samej w sobie albo właściwości wzoru współczesnego człowieka. Takie traktowanie IK asocjuje z tradycjami europejskiego i pozaeuropejskiego humanizmu. Natomiast w sensie ogólnym tematyka IK znajduje coraz więcej
uznania i propagowana jest w wielu krajach, jako jeden z ważnych celów
wychowania i edukacji.
Dyskusje w sprawie zdobywania IK zatrzymują się zazwyczaj dłużej
nad kwestią kryteriów oceny stopnia ich opanowania. Psychologowie podejmują wysiłki w celu opracowania metody dla diagnozy stopnia zaawansowania IK. Ich starania zakładają jednakże istnienie odpowiedzi na pytanie, co dokładnie rozumiemy przez IK i jakie należą do nich właściwości.
Pojęcie kompetencji wywodzi się z łaciny i nie jest stare w użyciu.
W Niemczech pojawiło się w XVIII wieku i to w kontekście prawnym. Miało ono początkowo dwa znaczenia, mianowicie: jako odpowiedzialność lub
zdolność (umiejętność) w pewnym zakresie. Zastanawiające, że niedługo po
tym pojęcie to oznaczało różnorodne zdolności i umiejętności w działaniu
i naukowych badaniach, ale także zebrane doświadczenia i wypływającą
z nich mądrość. Dzisiaj mamy do czynienia z wieloma definicjami. Do najbardziej ogólnych zalicza się następująca: kompetencja ta obejmuje wszystkie zdolności i umiejętności osób, które pod jednym lub innym względem
i w danej sytuacji są w stanie każdorazowo w najlepszy możliwy sposób (dla
siebie i innych) postrzegać, rozpoznać, myśleć, odczuwać, chcieć, decydować i czynić.
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Przy udowadnianiu posiadania IK dochodzi jeszcze aspekt konkurencji między osobami, które ubiegają się przykładowo o tę samą intratną
pozycję zawodową. Kto zamierza uzyskać stanowisko, gdzie wymagane są
IK musi wykazać się wyższym stopniem opanowania umiejętności komunikacyjnych z kulturowo innymi. Zasadę tą stosuje się podczas doboru specjalistów z różnych dziedzin. Pochodzi ona od Greków z epoki antycznej
i brzmi: być zawsze najlepszym i wyróżniać się pozytywnie od innych. Została ona potem przejęta przez Rzymian i funkcjonuje do dzisiaj. Dodając do
pojęcia kompetencji przymiotnik kulturowe i opierając się o humanitarne
korzenie antyku można przyjąć, że interkulturowe kompetencje oznaczają
w sensie ogólnym, iż dana osoba dopuszcza istnienie doświadczeń wynikających z kulturowej różnicy, inności lub wrogości i potrafi sobie z nimi poradzić. Traktuje ona doświadczenia różnicy kulturowej jako wyzwanie, na
które nie musi reagować defensywnie. Udowodniono bowiem empirycznie,
że osoby dysponujące cechą otwartości, mają świadomość bezpieczeństwa
i siły swojego ego, które gwarantują, ze przeżycia transcendencji – przekroczenia własnej granicy tożsamości – są dopuszczalne i wpływają na aktywny przebieg własnych przeobrażeń. Otwartość ta nie może jednak być rezultatem przymusu lub presji, lecz autonomicznych życzeń i motywów wewnętrznych. Naturalnie taka metoda komunikacji z innymi może się udać
tylko w pewnych sprzyjających przypadkach. Nie mniej, chociażby w ograniczonej formie, otwartość może służyć jako pierwszorzędna, istotna właściwość IK (Wiedemann, 2007).
Aby zapobiec nieporozumieniom, powinniśmy się zapoznać z pierwszymi i często jedynymi reakcjami ludzi, konfrontowanymi z nietypowymi
zachowaniami osób kulturowo innych wg Thomasa (2000). Są to następujące zachowania:
• na poziomie emocjonalnym: poczucie irytacji, wrogości i zagrożenia,
niechęć, strach;
• na poziomie kognitywnym: przypisywanie cech indywidualnych, w tym
negatywnych, postrzeganie i utwierdzanie się w uprzedzeniach i innych
możliwych scenariuszach;
• na poziomie praktycznym: odwracanie się, unikanie, uciekanie, odgraniczanie, inicjowanie napięć, agresja i inne reakcje, przeszkadzające we
współpracy i innych formach koegzystencji. W przypadkach ekstremalnych, sukcesywna eskalacja napięć i wspieranie przemocy.
Tego rodzaju następstwa są często rezultatami problematycznych interakcji, obciążających przyszłe interkulturowe kontakty i wprowadzające
w ruch, jak dotychczas, niebezpieczną spiralę eskalacji nieporozumień. Inte-
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rakcje te, rzecz zrozumiała, powinny przebiegać zupełnie inaczej między
aktorami dysponującymi IK. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co czynią
te kompetencje i jak można udowodnić ich pozytywny wpływ? O ile posiadanie umiejętności zawodowych można udowodnić poprzez formalną znajomość rozwiązywania konkretnych zadań, o tyle ogólne kwalifikacje kluczowe, do których zalicza się IK, zależą w większym stopniu od profesjonalnej wiedzy rzeczowej i osiągniętego stopnia perfekcji opartego o doświadczenie. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o zdolności i właściwości,
które mają zabezpieczyć pomyślność wykonawstwa w z góry ustalonej sytuacji i opisanym dokładnie, technicznym środowisku. Specjaliści od procesów komunikacyjnych uzasadniają, że aby być owocnym w środowisku
wielokulturowym (którego elementy są w dużym stopniu nieznane), trzeba
po prostu dysponować kompetencjami komunikacji interpersonalnej i interakcyjnej. Podkreślają przy tym, że podczas komunikacji interkulturowej
muszą być spełnione dwa, służące założonemu celowi, kryteria tj. stosowność i efektywność:
• stosowność oznacza, że działanie kontaktujących się ze sobą aktorów
powinno być odpowiednie lub stosowne do możliwych obustronnie reakcji i sytuacji, natomiast
• efektywność mierzy się tym, czy i w jakim stopniu kontaktujący się ze
sobą aktorzy spełnili oczekiwane cele lub życzenia.
Kryteria te pojawiają się w wielu definicjach IK w sposób bezpośredni lub ukryty. Nie stanowią one wszystkich warunków powodzenia aktorów, gdyż osiągnięcie pełnej efektywności interakcji w wielokulturowym
kontekście należy raczej do stanu wyjątkowego, a nie standardowego. Czym
zatem musza się charakteryzować IK dodatkowo, aby ich wpływ na pożądane porozumienie był pewniejszy i skuteczniejszy? Wg Thomasa (2003),
IK zawierają także umiejętność uwzględnienia naturalnych warunków
i czynników wpływu w postrzeganiu, uprzedzeniach, odczuciach oraz działaniu osoby własnej i innych osób. Kompetencje te wyrażają się także w respektowaniu godności i czynnym wykorzystaniu szansy wzajemnego dopasowania się, tudzież tolerancji wobec braku kontamobilności i równoczesnym dążeniem do rozwoju kontaktów, aż do synergetycznej współpracy
i pokojowego współżycia, a w najlepszym przypadku do tworzenia wspólnych wzorów orientacji w odniesieniu do interpretacji i kształtowania świata.
Jeżeli życzliwie zanalizujemy tę odmianę definicji IK, to możemy
przyznać, że jest ona tyle treściwa, co skomplikowana. Dla ułatwienia jej
zrozumienia i wykorzystania lepsze jest wyodrębnienie i usystematyzowa-
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nie ujętych w niej składników. Temu służy opracowanie modelu komponentów IK. Model taki zawiera cały zbiór komponentów (właściwości, cech),
jak się okazuje, bardzo kompleksowego, teoretycznego konstruktu, jakim są
IK. Poszczególne komponenty są w większości pojęciami naukowymi
i psychicznymi dyspozycjami lub umiejętnościami i zdolnościami, które
trudno w zwięzły sposób opisać. Przedstawiony model (Tab. 1) i inne są po
prostu listami właściwości, które powinny posiadać osoby interkulturowo
kompetentne. Modele nie mogą uchodzić za wypracowane teorie, jako że listy komponentów złożone są bardziej na podstawie intuicyjnego rozsądku,
aniżeli oparte o starannie zrealizowane badania empiryczne. Zastosowanie
modeli w praktyce jest niezwykle pomocne i zależy od stopnia wyjaśnienia
roli różnych właściwości oraz od metod ustalania ich przestrzegania podczas interakcji.
Tab. 1. Model komponentów interkulturowych kompetencji
Wymiar afektywny
(emocje)

Wymiar kognitywny
(umysł)

Wymiar konatywny
(zachowanie)

- Tolerancja znaczeń;
- Gotowość do uczenia się
dla wielokulturowości;
- Zdolność do przezwyciężania stresów i redukcji kompleksowości;
- Zaufanie do siebie;
- Elastyczność;
- Gotowość do poszukiwania wspólności;
- Empatia i dystans
do ról;
- Wolność od uprzedzeń,
tolerancja;
- Policentryzm albo niegodzący w innych
etnocentryzm;
- Akceptacja i respekt
wobec kulturowo innych;

- Rozumienie kultur
i różnego postrzegania
i myślenia;
- Nastawienia
oraz sposoby działania
i zachowania;
- Wyrozumiałość
dla innych uwarunkowań
działania;
- Wyrozumiałość dla specyficznych w danej kulturze metod działania;
- Wyrozumiałość dla różnic kulturowych wśród
partnerów współpracy;
- Zrozumienie dla wyjątkości procesów interkulturowej komunikacji;

- Wola i gotowość
do komunikacji oraz
uwzględnienie cech
wymiaru afektywnego;
- Umiejętność komunikacji werbalnej
i nonwerbalnej;
- Kompetencje społeczne
(zdolność do wytworzenia stosunków i zaufania
z innymi kulturowo partnerami interakcji);
- Konsekwencja działania: w tym dotrzymywanie obietnic i zamiarów
oraz gotowość wyrażania
poglądów również
w wiążących negocjacjach;

Źródło: H.-J. Luesebring: Interkulturelle Komunikation, Stuttgart, s. 77
(tłum. i opr. własne B. Bartz)
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Drugi model, implikowany przez badania sytuacji przesiedleńców
pochodzenia niemieckiego z Polski i Rosji (w latach 1989-1995), kiedy
chodziło o ich szybką integrację ze społeczeństwem RFN, opracowano na
zlecenie zainteresowanego resortu. Przeprowadzenie diagnozy i ustalenie
deficytu IK u tej specyficznej grupy imigrantów, pozwoliło na ułatwienie
ich wejścia do świata pracy. Ze znanych wtedy w przedmiotowej literaturze
ponad 30 komponentów IK, wybrano do badań, 12 najadekwatniejszych do
położenia przesiedleńców. Z rezultatów tych badań (Bartz 2010) można było wywnioskować, że IK nie zależą jedynie od stopnia opanowania języka
obcego (w tym przypadku j. niemieckiego), chociaż jego opanowanie jest
ściśle powiązane z uczestnictwem w codziennej praktyce i formach życia
wybranego kraju.
Kto bowiem potrafi się posługiwać konkretnym językiem, widzi
świat w specjalny sposób i ma do niego specjalny dostęp, który oczywiście
dzieli z członkami danej wspólnoty językowej. Ta wspólność wspiera wymianę i integrację społeczną tak samo, jak podwyższa szanse stworzenia
bliskości osób z relatywnie obcej kultury.
Inne komponenty potencjału działania w innym kulturowo środowisku są podobnie ważne, choć dla każdego mogą mieć inną wartość, zależnie
od specyfiki środowiska, osobistych aspiracji i rodzaju aktywności życiowych. Doboru koniecznych komponentów IK nie da się dokonać ze stu procentową pewnością ich potrzeby zastosowania. Przewidywanie konstelacji
koniecznych właściwości jest trudne, ale nie można z niego rezygnować,
zwłaszcza, kiedy zamierza się podjąć współpracę lub długoletnie współżycie z osobami innego pochodzenia kulturowego. Interkulturowa komunikacja, kooperacja i koegzystencja nie są w żadnym przypadku tylko sprawą
rozsądku, rozumu, nagromadzonej wiedzy i logicznego postępowania.
Można być gruntownie i wysoko wykształconym, cieszyć się uznaniem i renomą we własnym kraju, być zawsze gotowym do przedstawienia najlepszych argumentów i mimo tego żałośnie przegrać, gdy chodzi o to, jak postrzegać innych i obcych, ich respektować i odpowiednio traktować. Bycie
otwartym dla ich doświadczeń i oczekiwań, form myślenia, sposobów działania i życia, przyzwyczajeń i życzeń, wymaga przynajmniej na początku
znajomości, aktywnego postrzegania i emocjonalno-motywacyjnej gotowości własnego ja, a tego nie można wywołać przez naciśnięcie odpowiedniego guzika. To właśnie jest częsta przyczyna stanu, że mówi się wiele
o IK, ale nie potrafi się tak działać, żeby osiągnąć porozumienie i integrację
z osobami przybyłymi z innego kulturowo obszaru. Świadome zamiary i intencje jednych ludzi i ich grup nie muszą się przecież pokrywać z nieświa-
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domymi motywami i faktycznymi możliwościami innych ludzi i ich grup.
Mało kto przyznaje się do etnocentryzmu, intolerancji i wrogości wobec obcych, co nie znaczy, że wiele zachowuje się etnocentrycznie, nietolerancyjnie, wrogo, dyskryminująco lub stygmatyzująco. Nie zawsze dlatego, że
świadomie tego chcą, lecz często dlatego, że w decydującym momencie, inaczej nie mogą albo nie umieją.
Pojęcia IK nie można rozważać i rozgrywać tylko na poziomie wiedzy i rozumienia, chociaż krytyczne konfrontacje z innymi, ich formami życia, artykulacją, myśleniem i działaniem na podstawie zasobu rozsądku zalicza się na pewno do ich szerokiego zestawu właściwości. Pojęcie to
obejmuje wiedzę i myślenie, refleksję i ocenę, ale nie wyczerpuje się na
tym. Zawiera także argumentatywną praktykę krytyki drugiej strony,
uwzględniającą przy tym znacznie więcej aniżeli intelektualną wnikliwość
i orientację na ogólnie pełnowartościowe dobra i wiążące normy w ramach
uniwersalistycznie skonstruowanego rozsądku. Pojęcie to wchodzi do najgłębszych warstw osoby. Sięga do sfery uczuć, nieimponujących obaw oraz
niezupełnie szlachetnych tęsknot i życzeń. To właśnie te elementy, będące
komponentami poważnych modeli, czynią IK skomplikowanymi i poniekąd
trudnymi w praktycznym użyciu. Bierze się to stąd, że procesy uczenia się,
naruszające głębsze warstwy psychospołecznej tożsamości człowieka, wymagają nieodzownej staranności i specjalnego wysiłku. Wiele osób nie godzi się na tego rodzaju edukację, tym bardziej, gdy nie znają sposobu, by
ustalić, czy za żmudne zaangażowanie mogą liczyć na stosowną rekompensatę i intelektualne wzbogacenie.
Wiedza i umiejętności zawarte w IK mają służyć międzylulturowemu dialogowi, który będzie tylko wtedy udany, kiedy partnerzy będą gotowi
do krytycznej refleksji wobec własnego myślenia i działania oraz do podjęcia procesu wzajemnego uczenia się od siebie. Mosty i porozumienie między wielością kultur i religii w Europie i na całej naszej ziemi mogą budować tylko ci, którzy rozwinęli możliwości patrzenia na świat oczami innych.
Rywalizacje, porównania i sprzeczności między kulturami będą się bowiem
wzmagały i ich korzystny dla wszystkich przebieg może być szczęśliwy,
kiedy my będziemy dla innych otwarci. Postawa taka jest wyuczalna (najefektywniej od okresu dzieciństwa, ale również i w wieku dojrzałym). Wrogość do innych kulturowo jest natomiast jednoznacznym symptomem nieudanej edukacji i wychowania. Przejawia się ona m.in. poprzez etnocentryzm i nieumiejętność wejścia w położenie innych, nie mówiąc już
o braku uznania ich ludzkiej godności. Respekt wobec różnych kulturowo
ludzi i zastosowanie kompetentnego repertuaru komunikacji z nimi, bez na-
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stawień, uprzedzeń i stereotypów, powinno być najskuteczniejszym punktem wyjścia do osiągania zamierzonego porozumienia i wzajemnie korzystnej współpracy.
Summary
By means of the present article the author displays current issues
connected to how people handle cultural differences. In the modern world
the frequency of getting contacts with other cultures augments as at fast
geometrical rate. Quantitative multiplying of such interactions does not necessarily have to give rise to automatic unification of ideas of the World, life
forms, languages, symbols, matter or inter-personal relations. In fact, quite
the contrary many things, methods and reciprocal relations are mixed up
with one another intentionally or accidentally, and by that something third
comes to being: something synergetic and totally new. The result of the
peaceful understanding and co-existence overlap with associated two natural
desires of the human nature: need for belonging to a social group, on the basis of membership of full value, and inevitable confrontation of groups and
individuals. As the matter of fact, that pursuit should not lead to disgust and
aggression, or other hostile-to-people relations (e.g. isolation, humiliation,
prejudice), but quite the contrary, to neutral articulation of differences, either observed or experienced. Negative reactions then, aimed at everything
what is different, might lead to useless conflicts. On the other hand, the XXI
century needs us to be properly prepared for the desirable reactions
– namely, respectful approach to the cultural differences. This purpose can
be achieved by learnable skills called intercultural abilities. These abilities
stand for a component of key skills, helpful for contemporary individual in
all areas of life, but particularly in international professional contacts as well
as in peaceful co-existing in multicultural society. In the present contribution the attempt has been made to finalize deliberations of what is the essence of such qualifications, what are the process models of acquiring them
and what influence they have on people`s behaviour.
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Międzykulturowe uczenie się jest procesem zachodzącym wówczas, kiedy w kontakcie z człowiekiem innej kultury staramy się zrozumieć jego
specyficzny system orientacyjny − jego wartości,
sposób myślenia i działania.
B. Śliwerski

Na wstępie warto zacytować słowa Marka Taylora, które w sposób
bardzo adekwatny odnoszą się do problemu wielokulturowości we współczesnym świecie i postawy większości mieszkańców naszej planety z nim
się spotykających: Łatwo jest powiedzieć: Nie mam uprzedzeń, czy Nie jestem rasistą − ten problem mnie nie dotyczy lub To nie ja zapraszałem
uchodźców. Trudno jest powiedzieć: Pewnie nie mnie oceniać to, co się stało kiedyś, lecz chcę w poczuciu odpowiedzialności starać się, by w przyszłości sprawy miały się inaczej1.
1

R. Leppert, Edukacja w świecie współczesnym, Kraków 2000, s. 115.
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Autor zwraca tutaj uwagę, iż społeczeństwa europejskie odczuwają
obecnie dużą niechęć wobec mniejszości narodowych mieszkających na terenie ich kraju. Na całym kontynencie wiele osób z różnych instytucji publicznych i nie tylko stara się zwalczać ten problem. W tym to celu powstała
Europejska Kampania Młodzieży (Każdy inny − Wszyscy Równi) przeciwko
Rasizmowi, Ksenofobii, Antysemityzmowi i Nietolerancji. Zmierza ona do
mobilizacji wszystkich sektorów społeczeństwa wokół pozytywnych aspektów równości, tolerancji, godności, praw człowieka i demokracji, z myślą
o przyszłości. Aby jednak przyniosła ona zamierzony cel, konieczne jest zaangażowanie każdego z nas, gdyż Europa jest dziś zamieszkana przez osoby
wywodzące się z różnych kultur, a więc żyjemy w społeczeństwie wielokulturowym.
Wielokulturowość (ang. multiculturalism) to idea i model społeczny,
według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup
o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne (określające metody kontroli społecznej sposoby oceniania i kontroli postępowania jednostki i osób ją otaczających), termin ten został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska2.
W prawie każdym kraju istnieją mniejszości tradycyjne: grupy etniczne obecne tam od wieków, charakteryzujące się także współcześnie,
odmiennym stylem życia i obyczajami. Historia Europy pełna jest ekspansjonizmu, podbojów religijnych i militarnych, w żadnym kraju Unii Europejskiej nie zamieszkuje społeczeństwo, które mówiłoby tylko jednym językiem, mimo że wybrano któryś z nich jako oficjalny.
Niewątpliwie ogromną rolę w procesie wychowania odgrywa szkoła.
To właśnie w niej uczeń nabywa różne umiejętności, kształtuje swoje postawy, zainteresowania oraz charakter. Powinna być ona kluczowym elementem w wychowaniu do życia w społeczeństwie wielokulturowym, uczyć
go akceptacji odmienności drugiego człowieka, walczyć z ksenofobią, rasizmem i innymi odmianami nietolerancji.
Upadek komunistycznego systemu doprowadził także wśród pedagogów do tymczasowego odejścia od angażowania się w politykę międzynarodową. Jednak już z początkiem lat 90-tych pojawił się kolejny projekt
kształcenia i wychowania młodego pokolenia do jednoczącej się Europy
i wyzwań globalnych. Zmusiło to pedagogów do zmiany swoich dotychczasowych postaw wobec idei wychowania międzynarodowego.
2

www.wikipedia.pl [dostęp 30.10.10]
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Pedagogika międzynarodowa stała się nowym nurtem w naukach
o wychowaniu, który w społeczeństwach wielonarodowych i wielokulturowych politycznie orientuje się nie tylko na pracę z cudzoziemcami, ale także
z własnymi obywatelami, by wzajemnie uczyli się wobec siebie szacunku, tolerancji, wzajemnego i pokojowego współżycia oraz wzajemnego kulturowego doświadczania bogactwa swoich kultur. Wychodzi się tu z założenia,
że problemy rasizmu, skrajnego nacjonalizmu, nietolerancji, wrogości między narodami itp. można rozwiązać także na płaszczyźnie pedagogicznej3.
Pedagogika międzykulturowa powstała w Niemczech na początku lat
siedemdziesiątych, kiedy to pojawiła się potrzeba wyjścia w badaniach poza
obszary współżycia przedstawicieli określonej narodowości w Niemczech
i z Niemcami na rzecz spotkań różnych kultur i narodowości.
Pedagogika międzykulturowa miała na celu poszerzenie horyzontu
problemów o jeszcze inne, istniejące w danym społeczeństwie kultury i subkultury, rozpoznanie ich i uświadomienie istniejących między nimi różnic4.
Pedagogika w społeczeństwie międzykulturowym musi reagować na
zmiany zachodzące w społeczeństwie (polityczną rzeczywistość). Wychowawcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, iż uczą dzieci wychowane
w odmiennych kulturach i tradycjach. Ich zadaniem jest pomóc swoim wychowankom nie tylko w poznaniu języka obcego, ale także w zrozumieniu
obcej kultury kraju, w której przyszło im żyć. Wychowanie międzykulturowe jest więc odpowiedzią na rzeczywistość wielokulturowego społeczeństwa. Niezwykle istotne dla tego typu wychowania jest zachowanie i poszanowanie prawa ludzi do odmienności kulturowej. Rezultatem takiego procesu powinno być pokojowe i partnerskie współżycie ludności różnych kultur
na terenie jednego kraju. Jednakże cel ten jest niezwykle trudny do osiągnięcia. Służyć temu może np. organizowanie wymian i różnych spotkań
między dziećmi i młodzieżą różnych krajów, gdyż przyjmuje się hipotezę,
iż ludzie różnych kultur, którzy często się ze sobą spotykają, przełamują
obustronne uprzedzenia.
Do procesu międzykulturowego uczenia się dochodzi wówczas, kiedy istnieje motywacja uczenia się i kiedy są stworzone ku temu odpowiednie sytuacje (obszary edukacji), prowadzące do zmiany dotychczasowych
postaw i zachowań. W procesie tym G. Winter wyróżnia 4 stadia:
1. Stadium poszerzenia wiedzy o obcej kulturze. Na tym poziomie dochodzi
przede wszystkim do uchwycenia cech zewnętrznych obcej kultury np.
środowisko zewnętrzne, jego cechy socjo-strukturalne, geograficzne itp.
3
4

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2004, s. 289.
B. Śliwerski, dz. cyt., s. 291.

32

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska

2. Stadium rozpoznania struktur myślenia partnera/osoby z innej kultury.
Chodzi tu o umiejętność uchwycenia struktur orientacyjnych i gramatyki
postępowania, czyli o postawy, wartości, nawyki zachowań, które są
charakterystyczne dla danej kultury, jej mieszkańców czy określonej
grupy społecznej.
3. Stadium nabywania kompetencji międzykulturowego działania. Sprowadza się ono do osiągania umiejętności współdziałania z przedstawicielami odmiennej kultury w zgodzie z ich systemem orientacyjnym.
4. Stadium edukacji międzykulturowego uczenia się. To najwyższy poziom
osiągnięć międzykulturowego uczenia się, obejmujący umiejętność opanowania ogólnych zasad i reguł, które umożliwiają jednostce zorientowanie się w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych
i przyjęcie adekwatnych dla tej kultury zachowań5.
Podstawową potrzebą większości grup mniejszościowych (zwłaszcza, gdy powstały w wyniku procesu migracji) jest zdobycie umiejętności
i wiedzy. Bez umiejętności komunikowania się w zrozumiałym języku, życie w danym społeczeństwie jest bardzo trudne.
Edukacja międzykulturowa, mimo iż dotyczy całego społeczeństwa,
skierowana jest głównie na dzieci i młodzież, co związane jest z faktem, iż
to oni będą w większości członkami społeczeństw wielokulturowych
w przyszłości. Poza tym dzieci i młodzież komunikując się w domach ze
swoimi rodzicami, rodzinami mogą uświadomić im potrzebę zmian i w ten
to sposób przyczynić się do objęcia odpowiednią edukacją większego procenta społeczeństwa.
Na edukację międzykulturową składają się różnego rodzaju programy i inicjatywy szkolne, realizowane w placówkach oświatowych lub poza
nimi. Szkoła stanowi obok rodziny najważniejszy czynnik socjalizacji, bez
niej starania czynione w celu wprowadzenia edukacji międzykulturowej będą z pewnością mało skuteczne.
Edukacja międzykulturowa wymaga od szkoły nowego spojrzenia
i otwartości, jak również dostosowania programów do realiów wielokulturowych społeczeństw. Od pewnego czasu praca szkoły oparta jest na założeniu równości wszystkim. Obecnie edukacja międzykulturowa wymaga od
niej także uznania i szacunku dla różnic istniejących między poszczególnymi
jednostkami. Staje się więc jasne, że musi ulec zmianie pozycja szkoły
w środowisku. Zbyt często przekazuje się tu i wzmacnia negatywne stereotypy, odnoszące się do innych grup i kultur. W ramach nowej roli szkoły ko5
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nieczne jest więc wprowadzenie procesu konstruktywnej komunikacji pomiędzy wszystkimi aktorami procesu edukacyjnego: nauczycielami, dziećmi,
rodzicami, pracownikami administracji, władzą lokalną i innymi instytucjami. Jeśli edukacja międzykulturowa ma mieć miejsce w klasie i poza nią,
muszą się na to składać działania wielopłaszczyznowe6.
Edukacja międzykulturowa powinna być również jednym z elementów kształcenia nauczycieli. Podręczniki i inne pomoce dydaktyczne powinny opierać się na wielu różnych źródłach, by uczeń mógł poznać dane
zagadnienie z różnych punktów widzenia. Jednakże wprowadzenie tego typu rozwiązań nie jest zapewne łatwe i wymaga sporego wysiłku.
Czwarty etap naukowych przemian oświatowych i kluczowych dla
polskiej edukacji problemów miał miejsce w czasie IV Zjazdu pedagogicznego w Olsztynie w 2001 r. Polska stała się członkiem wspólnoty Unii Europejskiej, wdrożone zostały reformy w systemach administracji państwa,
służby zdrowia, samorządności i oświaty.
Wejście Polski do Europy i wejście Europy do Polski rodzi całą gamę kontrowersji i emocji: zarówno w kontekście politycznym, ekonomicznym, jak i kulturowym czy edukacyjnym. Powracają dawne dyskusje na temat tożsamości Polaka, wyrażane są obawy dotyczące zachowania tradycji
i kultury polskiej − w obliczu konfrontacji z wartościami i stylami życia innych narodów. Odżywają dawne mity (Polska mesjaszem narodów) i kompleksy (Polska prowincją Europy). Stawia się też bardzo często − głęboko
pedagogiczne w swojej istocie − pytania: co Polska może Europie zaoferować? Czego Polacy mogą się od Europy nauczyć? Jak wejść do wspólnoty
i jednocześnie zachować swoją odmienność? Jak wychowywać nowe pokolenia? Jak wychować człowieka globalnego? (...)
Ekspansja grup tożsamościowych stawia przed pedagogiką problem
„oswojenia” różnonarodowości. Pedagogiczny kontekst zarysowanych wyżej zjawisk i problemów jest oczywisty. Pedagogika nie może pozostać wobec nich obojętna, jeśli pragnie posiadać realny wpływ na rzeczywistość
społeczną i tożsamość młodego pokolenia7.
W celu wychowania obywatela Europy i kształtowania świadomości
europejskiej podjęto już wiele przedsięwzięć oświatowych. Znane są liczne
programy wspierające proces integracji, jak np. Sokrates- działający w sferze kształcenia ogólnego, czy Leonardo da Vinci- mający wspierać modernizację kształcenia zawodowego. Polskę, jako członka UE, czekają w najbliższej przyszłości podobne problemy związane z integracją imigrantów,
6
7
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jak te w krajach Europy Zachodniej. Przyjazd do Polski Rosjan i Rumunów
potwierdził już istniejące zjawisko, choć w mniejszej jeszcze skali.
Dzieci repatriantów w polskiej szkole traktowane są na równi z innymi dziećmi, czyli obowiązek szkolny trwa również dla nich od 7 do 18
roku życia. Zajęcia są bezpłatne, jednak w wypadku, gdy dzieci te nie posiadają polskiego obywatelstwa rodzice mogą zostać obciążeni kosztami za
naukę, choć przeważni odstępuje się od tego typu opłat. Szkoła nie ma
obowiązku organizowania dodatkowych zajęć w przypadku problemów
edukacyjnych dzieci repatriantów.
Poradnik dla repatriantów radzi rodzicom by w przypadku, gdyby
dzieci miały trudności w posługiwaniu się językiem, przekonywać szkołę do
prowadzenia takich dodatkowych zajęć, chociażby w formie lekcji wyrównawczych. Inną możliwością jest skierowanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie nieodpłatnie rodzic dowie się, jaka szkoła, jaki
poziom i sposób nauki będzie najodpowiedniejszy. Problemy adaptacyjne
dzieci repatriantów w szkołach, wiążą się z potrzebą wyrównania różnic
programowych oraz z postawą kadry pedagogicznej. Trudności powoduje
odrabianie lekcji z języka polskiego czy historii, zwłaszcza dzieciom z małżeństw dwunarodowościowych. Samo znalezienie się w nowym środowisku, porozumiewającym się w innym języku, mającym inne wzorce kulturowe, jest dużym wyzwaniem. Sposób, w jaki młody człowiek poradzi sobie
z tą nową dla niego sytuacją, jak szybko zostanie zaakceptowany przez grupę rówieśników, ma wpływ na jego adaptację. Wpływ na adaptację ma również nastawienie otoczenia, wsparcie rodziny oraz postawa nauczycieli.
Ważne, jest także by nie zapominać, że proces ten wymaga czasu i w dużej
mierze zależy od indywidualnego przypadku8.
Zgłębiając projekty edukacyjne dotyczące problemów mniejszości
narodowych oraz etnicznych (w tym dzieci imigrantów) można stwierdzić, że
oczekiwanym modelem jest model integracyjny, który dąży do budowania
wspólnego społeczeństwa, a nie separowania grup mniejszościowych i pozostawiania ich na marginesie. Jednak należy podkreślić, że powinien być
on oparty na ideologii wielokulturowości, a nie na ideologii asymilacji9.
Tymczasem w krajach Unii Europejskiej, szczególnie tych wysoko
rozwiniętych, ruch migracyjny rozwija się bardzo intensywnie, co jest powodem niepokoju społecznego i stanowi ogromne wyzwanie dla oświaty
i nauczycieli. Doskonały przykład stanowi w tej kwestii państwo niemiec8
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kie, w którym przebywa bardzo dużo rodzin imigrantów. Obecnie żyje
w Niemczech około 6,9 mln obcokrajowców, są to osoby nie mające obywatelstwa niemieckiego czyli migranci pracy, azylanci, wnioskujący o azyl,
uchodźcy wojenni oraz wnioskujący o azyl. Wszyscy traktowani są jako obcokrajowcy bez względu na to jak długo żyją w Niemczech, gdyż obywatelstwo niemieckie dziedziczy się przez tzw. prawo krwi. Sytuacja kolejnych
pokoleń emigrantów poprawiła się w stosunku do sytuacji pierwszego pokolenia na emigracji, gdyż kolejne pokolenia posiadają dobre umiejętności językowe i prawie żadnych problemów komunikacyjnych. Także wzrosła
liczba dzieci zdających egzaminy dojrzałości czy kończących studia wyższe. Jednak ciągle jeszcze 3 razy więcej uczniów niemieckich aniżeli
uczniów z rodzin imigrantów danego rocznika zdobywa świadectwo dojrzałości. Trudna jest sytuacja szczególnie dzieci rodziców wnioskujących
o azyl czy dzieci uchodźców wojennych. Nie czują się one akceptowane
przez niemiecką większość, a często są wręcz odrzucane. Imigranci nadal
mają duże problemy i trudności z wejściem do życia zawodowego. Młodzież niemiecka unika chodzenia do placówek, do których uczęszczają dzieci imigrantów. Przedszkola obejmują proporcjonalnie mniej dzieci imigrantów, aniżeli krajowców. Tylko jedna trzecia dzieci imigrantów osiąga wymagane wyniki szkolne i zawodowe oraz konsekwencji awans społeczny.
Pedagogika i szkoła stanęły dzisiaj przed nowymi pytaniami. Nauczyciele
szkół podstawowych skarżą się ustawicznie na trudności wynikające z zachowania uczniów i brak ich zdyscyplinowania. U uczniów emigrantów obserwuje się niechęć do szkoły, wzrost różnego rodzaju dewiacji w zachowaniu, z czynami kryminalnymi włącznie.
Pedagodzy niemieccy nie są w stanie adekwatnie sklasyfikować postępowanie dzieci imigrantów. Nie potrafią odróżnić problemów psychicznych od przypadków zachowania uwarunkowanych przynależnością do
określonej warstwy socjalnej, pielęgnowania pewnych form kulturalnych,
czy od reakcji na formy życia w Niemczech. Z braku wiedzy i możliwości
stosuje się często w zamian łatwiejsze w użyciu − uprzedzenia, przypuszczenia i etykiety, które się potem jeszcze łatwiej upraszcza i uogólnia. W tek sytuacji liczba nieporozumień rośnie, a nadzieja na przejmowanie niemieckich
stosunków życia i sposobów myślenia przez dzieci i młodzież imigrantów
jest coraz bardziej złudna. Dystans między rodzinami imigrantów a niemieckimi placówkami oświatowymi rośnie, gdyż wszystkie pedagogiczne
przedsięwzięcia były i są przeprowadzane tylko w celu możliwie szybkiego
dopasowania dzieci do niemieckiego sposobu nauczania, jako jedynej drogi
do ich integracji z istniejącym społeczeństwem niemieckim.
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Przy tym, kultura kraju pochodzenia dzieci − jako pozornie bezfunkcyjna w szkole i społeczeństwie − została po prostu zignorowana. To, co
dzieci obcokrajowców mogłyby do szkoły wnieść, czyli dwujęzyczność,
umiejętność znalezienia się w dwóch kulturach, wiedza o kraju pochodzenia
i jego kulturze, prawie nie zostało uwzględnione i podjęte. Do dzisiaj wychodzi się z założenia, że dzieci i młodzież imigrantów powinny być przygotowane do życia według norm kultury niemieckiej. Rodziny tej młodej generacji imigrantów traktowane są jako przeszkoda, a nie instancja pomocy
wychowawczej. To właśnie nastawienie wzmocniło zastrzeżenia rodziców
dzieci imigrantów wobec instytucji oświatowych i całego społeczeństwa
niemieckiego. Klimat taki nie sprzyja naturalnie wychowaniu dla życia
w polietnicznym społeczeństwie i jest, w świetle zarysowanej tendencji ruchu migracyjnego i w dobie integracji europejskiej, niebagatelnym wyzwaniem dla pedagogiki wielokulturowej10.
Nowoczesna koncepcje oświaty dla społeczeństwa wielokulturowego zakłada poprawę szkolnej, zawodowej i socjalnej sytuacji dzieci i młodzieży z rodzin imigrantów. Krytykuje ona brak uwzględnienia specyficznych warunków uczniów z tych rodzin w placówkach szkolnych oraz presję
dopasowywania się do większości społeczeństwa, której to są oni poddawani. Poprawa bowiem ich sytuacji nie może obyć bez zmiany nastawienia
społeczeństw przyjmującego. Warunkiem powodzenia takiej koncepcji jest
z pewnością uznanie przez wszystkich równowartości wszystkich kultur.
Kształtowanie u wychowanków świadomości o kulturowej i etnicznej
ograniczoności - opartej na konstelacji braku uniwersalnych norm postępowania − a także gotowości i umiejętności wejścia w położenie innych ludzi oraz ich kultury i sposobu życia (czyli udowodnienie empatii wobec innych) należy do kanonów wychowania wielokulturowego).
Przenosząc te myśli na grunt europejski trzeba założyć, że muszą być
zorganizowane takie warunki, w których imigranci i obywatele krajów UE
mogą się ze sobą i od siebie uczyć. Edukacja wielokulturowa nie może być
tylko orientacją dla pedagogiki, ale wymaga nowej orientacji w społeczeństwie. Oznacza to między innymi gotowość do uznania równorzędności innych kultur, by się nimi- przy relatywizacji własnego punktu widzenia- zainteresować, by niektóre ich normy zaakceptować lub nawet przyswoić. Urzeczywistnienie tego ogólnego scenariusza wychowanie wielokulturowego
− od którego europejska oświata jest jeszcze daleka − wymagałoby zasadniczych zmian w placówkach szkolnych, a konkretnie w programach na10
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uczania, podręcznikach i kształceniu nauczycieli, podobnie jak w całej pracy socjalnej11.
Musi to być taka koncepcja, która traktuje wszystkie dzieci − niezależnie od ich statusu prawnego − tak samo. Powinna ona również uwzględniać prawa mniejszości etnicznych w systemie oświatowym. Dzieci imigrantów powinny mieć również prawo do nauki w swoim języku macierzystym. Proces ten wymaga zmiany myślenia, gdyż do tej pory uważano, iż
imigranci są zobowiązani przystosować się społeczeństwa przyjmującego.
Szkoła nie może być tylko placówką do przeprowadzania lekcji. Musi być
także miejscem socjalizacyjnym. Tutaj może i powinno nastąpić przerwanie
istniejących podziałów między imigrantami i krajowcami. Również więcej
nauczycieli pochodzenia imigranckiego powinna mieć możliwość uczenia
w szkołach i to nie tylko w klasach z przewagą imigrantów.
Syntetyczną konkluzją przedstawionych przemyśleń mogłoby być
stwierdzenie: Europa przyjmuje nolens volens coraz więcej „obcych” ludzi.
Traktowanie tych ludzi jako normalnych współobywateli i potencjalnych
współpartnerów, aby czuli się najkrócej „obcymi” wśród „obcych”, zależy
od jasnej, niesprzecznej wewnętrznie, polityki imigracyjnej i sprzyjającego
przekonania większości członków społeczeństwa. Tego ostatniego można
dokonać tylko za pomocą rozwoju nowej dziedziny nauk wychowawczych,
którą nazwano edukacją wielokulturową12.
Zdaniem Fudali (2010) pojęcie wielokulturowości może być analizowane jako istotne różnice kulturowe w obrębie społeczeństw poszczególnych państw. Częścią tej całości stają się mniejszości kulturowe, etniczne,
religijne, które funkcjonując w państwie domagają się określonych praw.
Tak rozumiana wielokulturowość musi uwzględniać: emigracje, migracje,
uchodźctwo, otwarcie granic, turystykę13.
Edukacja wielokulturowa, jest jednym z istotniejszych aspektów
wdrażania polityki integracyjnej. Wiktor Rabczuk podsumowuje to takimi
słowami: w procesie integracji szczególna rola przypada sektorowi edukacji. Kształtować przyszłości nie sposób bez dalekowzrocznej polityki edukacyjnej. Pierwsze regulacje powstały już w 1968 roku i dotyczyły możliwości
nauczania dzieci przybywających z innych państw członkowskich. Natomiast
11
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w 1976 roku priorytetem stały się dzieci pracowników migrantów, kiedy to
w Rezolucji Rady i ministrów edukacji tworzony jest program działań edukacyjnych – zalecający m.in. nauką języka kraju przyjmującego oraz kontakt
z krajem pochodzenia i naukę języka macierzystego. Od tamtego czasu,
w krajach starej Unii Europejskiej, intensywnie realizowane były badania
komparatystyczne i pilotażowe programy edukacyjne, co w efekcie znacznie
zwiększyło liczbę działań na rzecz edukacji dla imigrantów. Programy te
obejmowały naukę języka i wspieranie kultury kraju pochodzenia, ale także
pedagogikę wspierającą w przedszkolach i szkołach podstawowych, kształcenie nauczycieli, przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy
z uczniami pochodzenia imigranckiego14.
Dzisiaj tradycyjne przygotowanie pedagogów staje się niewystarczające. Muszą oni sami poszerzać swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Nauczyciel coraz częściej wchodzi w rolę usługodawcy, nastawionego
na realizację potrzeb i aspiracji edukacyjnych zarówno uczniów, jak i ich
rodziców, dyrekcji szkoły oraz władz państwowych. Nauczyciele, oprócz
ogólnego przygotowania pedagogicznego, umożliwiającego im pracę
w szkole nie mają dodatkowego przygotowania do pracy w wielokulturowej
klasie. Na szczęście dla polskiego nauczyciela sytuacja ta powoli się zmienia. Coraz częściej odbywają się konferencje naukowe dla nauczycieli i pedagogów poświęcone edukacji międzykulturowej, a w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli można znaleźć kursy dokształcające dotyczące w tematyki
edukacji międzykulturowej. Organizacje pozarządowe starają się także zapewnić szkolenia dla nauczycieli w celu przekazania kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku wielokulturowym. Ponadto na niektórych uniwersytetach studenci są przygotowywani do roli nauczyciela międzykulturowego15.
Reasumując, Polska otwierając swoje granice i integrując się ze
światem dokonuje pewnego gigantycznego i jakościowego kroku, który będzie oddziaływał i już oddziałuje na charakter relacji i więzi międzyludzkich. Bycie w Europie na zasadach partnerstwa jawi się jako swoista tolerancja i akceptacja dla wielokulturowości, która jest pewną normą codziennej egzystencji.
Szkoła powinna być zatem miejscem takiego poznawania, które jednocześnie pomoże uczniowi konstruować swoją tożsamość bez potrzeby
negowania, a raczej uznania za wartość tego, co inne, a co do tej pory
14
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uznawane było za gorsze. Dlatego powinny pojawiać się w szkołach własne
programy nauczania, w których uczniowie będą zdobywać więcej informacji na temat określonych mniejszości narodowych dotyczących strojów, obrzędów, pieśni, z alfabetem włącznie. Programy nauczania w większości
uwzględniają kulturę dominują w danym kraju, a nie uwzględniają kultury
uczniów ze wszystkich grup społecznych i kulturowych. Większość podręczników wybiórczo traktuje tą tematykę. Również wielu nauczycieli nie
jest przygotowanych do prowadzenia zajęć w języku angielskim, co umożliwiałoby uczenie się dzieci z innych krajów, dlatego na studiach pedagogicznych część zajęć powinno być prowadzonych w języku angielskim. Nauczyciele powinni być świadomi procesu stawania się obywatelem świata,
w trakcie którego człowiek rozwija zachowania wielokulturowe i wpajać te
postawy uczniom już od najmłodszych lat.
Summary
The intercultural education appears to be the response to the reality
of the multicultural society. It is extremely important for this type of
education to maintain and respect the rights of people to represent cultural
differences. The result of such process should be the peaceful coexistence
and partnership of the population from different cultures within one country.
However, this aim is enormously difficult to achieve. The organization of
the exchanges and meetings for children and the youth from different
countries will be helpful, since acknowledging the hypothesis that people
representing different cultures who can often meet, reduce the prejudices.
Dr Elżbieta Buchcic, dr Ilona Żeber-Dzikowska − Pracownia Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wstęp
Od początku istnienia Kościoła katolickiego wspólnota wierzących
w Chrystusa oddziaływała na relacje państw, w których chrześcijaństwo
miało swoich wyznawców. Począwszy od pierwszych umów pomiędzy państwem i Kościołem katolickim próbowano unormować wzajemne stosunki.
Najbardziej czytelne relacje państwa i Kościoła katolickiego gwarantował
konkordat, który obok konstytucji był podstawowym aktem prawnym regulującym więzi państwa Kościoła katolickiego zawartym pomiędzy Stolicą
Apostolską a każdym krajem1. Podczas okresu międzywojennego dzięki od1

Szerzej relacje Państwa i Kościoła przedstawiam w następujących pracach: S. Bylina, Stosunki Państwo a Kościół katolicki na południowym Podlasiu w latach 1918-1939, Siedlce
2009, (mps); Tenże, Polityka Kościół – Państwo w regionie bialskim w okresie międzywojennym (1918-1939), W: Moralność a polityka, red. E. Jarmoch, Siedlce 2009, s. 183-194.

42

Ks. Sławomir Bylina

zyskaniu niepodległości, obok utworzenia nowych granic pojawiła się możliwość nawiązania stosunków dyplomatycznych z wszelkimi państwami,
w tym państwem watykańskim. Konkordat gwarantował, że powyższe relacje będą posiadały konkretne normy prawne, które ułatwią i ukonkretnią
wzajemne więzi2.
Definicje i dzieje konkordatów
Jak czytamy ze wstępu Konkordatu zawartego dnia 10 lutego 1925
roku pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską3, Konkordat to
umowa w znaczeniu układu międzynarodowego, ponieważ zawarta jest pomiędzy danym państwem a najwyższą władzą duchową Kościoła katolickiego, którą spełnia Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego4.
Podobną definicję podaje J. Wisłocki: Konkordat jest aktem normatywnym regulującym całość stosunków między państwem a Kościołem katolickim, zawartym za obopólną zgodą5. Umowa ta obowiązuje Kościół i państwo do momentu wprowadzenia lub zawarcia nowego Konkordatu. Ma
charakter prawa kanonicznego i prawa wewnętrznego państwowego6. Obowiązuje pomimo zmian składu i formy rządów7.

2

Informacje dotyczące Konkordatu zawarte są praktycznie w każdej pozycji omawiającej
historię Kościoła katolickiego oraz relacje Państwo – Kościół, dlatego podam tylko niektóre: M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego – czasy najnowsze 1914-1978, Warszawa
1992, s. 25-30; N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 2007, s. 885; J. Kłoczewski, Dzieje Chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2007, s. 308-309; W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1991, W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1997, Warszawa 1998, s. 114-115; s. 46-47; Z. Zieliński, Kościół i Naród w niewoli, Lublin 1995, s.
50-51; treść konkordatu ukazała się również w dokumentach w Archiwum Diecezjalne Siedleckie (dalej ADS), Konkordat 1924-1929, Lit. K, Dział III, Nr porz. 36, t. I; Wiadomości
Diecezjalne Podlaskie (dalej WDP), 1925 nr 4 s. 122-130.
3
„W imię Przenajświętszej Niepodzielnej Trójcy. Jego Świątobliwość Papież Pius XI
i Prezydent Rzeczypospolitej polskiej Stanisław Wojciechowski, pragnąc określić stanowisko Kościoła Katolickiego w Polsce i ustalić zasady, które w godny i trwały sposób kierować będą sprawami kościelnymi na ziemiach Rzeczypospolitej, postanowili w tym celu
zawrzeć Konkordat”. (S. Łukomski, Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 r. pomiędzy
Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, Łomża 1934, s. 47.).
4
Por. J. Gruca, Spór o konkordat, Warszawa 1994, s. 5.
5
J. Wisłocki, Konkordat polski z 1925 r., Poznań 1966, s. 73.
6
Por. S. Łukomski, Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 r... dz. cyt., s. 2.
7
Przykładem był konkordat napoleoński z 1801 r., który mimo upadku cesarstw obowiązywał w trakcie funkcjonowania monarchii, w I Republice, ponownie w cesarstwie i w II
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E. Bursche w swojej książce Historia Konkordatów dopatruje się na przestrzeni dziejów potrójnego znaczenia Konkordatu:
• najbardziej rozpowszechnioną istotą Konkordatu jest układ zawarty
między stronami, czyli państwem i papieżem, jako przedstawiciela Kościoła rzymskokatolickiego. Układ ten obowiązuje jedną i drugą stronę,
następnie jest ratyfikowany i na którego podstawie ustalane są przepisy
prawne regulujące życie Kościoła rzymskokatolickiego w danym państwie;
• kolejna interpretacja znaczenia Konkordatu zawiera się w tzw. teorii legalnej, zwolennicy tej teorii silnie akcentują przewagę państwa nad Kościołem. Autorem tej koncepcji jest biskup von Hontheim (pseudonim
Febroniusz). Źródło praw widzą w państwie, które reguluje stosunki kościelne na danym terytorium. Konkordat to tylko materiał przygotowawczy do niczego nie zobowiązujący, na podstawie którego państwo samodzielnie wydaje swoje prawa, którym należy się podporządkować;
• przeciwieństwem tej teorii jest tzw. teoria przywileju. Zawiera ona
stwierdzenie, w którym papież zawierający konkordat państwu udziela
przywilej, nie ograniczający swej władzy, ale stwierdza, że państwo
przyjmując przywilej z rąk papieża uznaje nad sobą poniekąd przewagę
papieża jako przedstawiciela władzy duchowej8.
Natomiast J. Gruca określając przyczynę zawarcia Konkordatu zauważył trzy koncepcje:
• konkordat pokojowy – zawierany jest w celu zlikwidowania konfliktu
i przywróceniu zgody pomiędzy Kościołem a państwem (konkordat
wormacki w 1122 r., konkordat napoleoński z 1801 r., traktaty laterańskie i konkordat z Włochami w 1929 r.);
• konkordat przyjaźni – zawarty jest w celu wzajemnego umocnienia,
kontynuacji harmonii i przyjaźni (konkordat z Austrią w 1933 r. konkordat z Polską w 1925 r.);
• konkordat obronny – zawarty jako dążenie do uniknięcia pogorszenia
wzajemnych stosunków państwa i Kościoła. Dla zabezpieczenia działań
Kościół idzie na pewne ustępstwa (układ z III Rzeszą w 1933 r.).
Historia Konkordatów dotyczy czasów, gdy powstawały nowe pojęcia o władzy, czyli, gdy ujawniały się nowe poglądy na temat stosunków
Republice. Podobnie traktat laterański i konkordat podpisany w 1929 r. mimo zmiany rządów nie został zmieniony. (Por. J. Gruca, Spór o konkordat…, dz. cyt., s. 11-12).
8
Por. E. Bursche, Historia Konkordatów, Kraków 1996, s. 7-16. (autor badał rolę konkordatu z 1925 r. w trakcie jego powstawania w 1925 r. Jak sam podkreślić od tamtego czasu
nie zostało zmienione).
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państwa i Kościoła. Pierwszym uznanym konkordatem był Konkordat
Wormacki z 1122 r., który powstał w wyniku przewagi władzy duchownej
nad władzą świecką9. Taka sytuacja podtrzymywana była do XIII w., kiedy
to Konkordaty były zbyteczne, ponieważ począwszy od papieża Innocentego III to papieże byli władcami prawie całego świata chrześcijańskiego.
W XIV w. sytuacja uległa zmianie. Za pontyfikatu Bonifacego VIII zaczęto
oddzielać władzę duchową od świeckiej, a nawet niektórzy jak Marsyliusz
z Padwy domagali się niezależności władzy świeckiej od władzy duchownej10. Marsyliusz zawarł takie twierdzenia w swoim dziele Defensor pacis11.
Zwiastunem nowego okresu zawierania Konkordatów był Konkordat
z 1 września 1375 r. pomiędzy Grzegorzem XI a Edwardem III – królem
angielskim. Wiek XV to epoka wielkich soborów reformacyjnych, na których poszczególne narody broniły swoich praw i przeciwstawiały się władzy
papieża. Reakcją na taką sytuację była decyzja papieża Marcina V, który
zaczął zawierać tzw. Konkordaty konstancjańskie będące umową pomiędzy
poszczególnymi narodami a nie jak wcześniej pomiędzy panującymi władcami. Tak uczyniono z narodami: hiszpańskim, francuskim, niemieckim
i angielskim. Powyższe Konkordaty brały pod uwagę nowe warunki, które
na bazie pewnych ustępstw zacieśniły relacje w wymienionych krajach.
W XVI w. w czasach reformacji można zauważyć poszczególne zachowania zmierzające do odrzucenia zwierzchnictwa papieża w ogóle. Tak
uczynił Henryk VIII tworząc niezależny od Rzymu Kościół narodowy angielski, a we Francji do głosu do-chodził kościół gallikański12.
Polska w okresie reformacji również wkroczyła w zasięg zainteresowań Stolicy Apostolskiej. Wprawdzie bulla konkordatowa Leona X
z 1 lipca 1519 r. nie była w pełni tego słowa znaczeniu konkordatem, ale był
to dokument pojęty w kategorii układu, ale rozumiany jako przywilej i został podpisany przez papieża i króla polskiego Zygmunta13.
9

Por. T. Manteuffel, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1967, s. 363-376;
D. Matthew, Europa średniowiecza, Warszawa 1996, 180-190; B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968, s. 413-430; M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard,
Wiek V-XV w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, s. 129-130.
10
Por. E. Bursche, Historia Konkordatów…, dz. cyt., s. 17-19.
11
Dzieło to znajduje się u C. Mirta, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholicizmus, Tübingen 1911, s. 164nn.
12
Por. E. Bursche, Historia Konkordatów…, dz. cyt., s. 22-24.
13
Zagadnienie konkordatów w Polsce omówili m.in.: J. Brzeziński, O Konkordatach Stolicy Apostolskiej z Polską w XVI wieku, Kraków 1893; J. Brzeziński, O stosunku Piątego
Powszechnego Soboru Laterańskiego do Polski, Kraków 1897; S. Mystkowski, Konkordaty
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Czas pomiędzy soborami: Trydenckim w 1564 r. i Watykańskim I
w 1870 r. był okresem ciągłego odnoszenia się do reformacji oraz stopniowego wejścia w nową rzeczywistość, którą zaczęły tworzyć idee absolutyzmu. Wtedy to Stolica Apostolska zawierała szereg Konkordatów z państwami katolickimi, w których jeszcze nie doszły do uznania idee absolutystyczne jak np. we Francji i Austrii. Konkordaty zawarto m.in. z: Hiszpanią,
Sardynią, Sycylią, Portugalią i Polską.
Konkordat pomiędzy papieżem Klemensem XII a Augustem III, królem Polski uchwalono w latach 1736 i 1737. Poparto go bullą Summi atque
aeterni Pastoris i ograniczono się jedynie do sprawy opactw zgodnie z tytułem Traktat o opactwach w Królestwie Polskim z dnia 5 sierpnia 1736 r.
Losy Polski po rozbiorach spowodowały przeprowadzenia pewnych pertraktacji z Rosją i Prusami w celu ustalenia granic diecezji i metropolii. Takie
wytyczne zawierała bulla cyrkumskrypcyjna. Nie będę wymieniał wszystkich Konkordatów zawieranych w okresie XIX i XX w. ponieważ w XIX w.
było ich 73 a w XX w. 60. Zwrócę tylko uwagę na szczególny Konkordat
z XIX w., który zawarty został pomiędzy Piusem VII a Napoleonem
w 1801 r. Regulował on stosunki Kościoła katolickiego we Francji aż do
1905 r., kiedy to przeprowadzono całkowity rozdział Kościoła od państwa14.
W okresie międzywojennym powstawały liczne umowy pomiędzy
państwem a Stolicą Apostolską. Motywatorem tych działań był papież Benedykt XV, który wystosował zaproszenie do państw, aby podpisywały
konkordaty ze Stolicą Apostolską. W wyniku jego zachęty powstały umowy
z następującymi państwami: Łotwą (1922 r.), Bawarią (1924 r.), Rumunią,
Litwą i Polską (1925 r.), Włochami, Prusami (1929 r.), Austrią, Badenią,
Rzeszą niemiecką (1933 r.), Portugalią (1940 r.). Z Hiszpanią ostatecznie
zawarto Konkordat w 1953 r. (chociaż rokowania trwały od 1931 r.). Stolica Apostolska zawarła również dwa porozumienia z Republiką Francuską
(dotyczącą honorów liturgicznych na obszarach bliskowschodnich). A także
dwa modi vivendi z Czechosłowacją (1928 r.) i Ekwadorem (1928 r.)15.

w Polsce niepodległej i porozbiorowej, Warszawa 1923; J. Bełcikowski, O konkordacie
Polski z Rzymem, Droga, 1924, nr 9.
14
Por. E. Bursche, Historia Konkordatów…, dz. cyt., s. 33-71.
15
Por. D. Góra-Szociński, Złoty środek. Kościół wobec współczesnych wizji państwa, Toruń 2007, s. 102-103.
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Konkordat zawarty pomiędzy Rzeczypospolitą a Stolicą Apostolską
W kwestii przygotowań do zawarcia Konkordatu pomiędzy Stolicą
Apostolską a Rzeczypospolitą Polską rząd polski powziął uchwałę w czerwcu 1924 r. o zasadach, na podstawie których miała przebiegać umowa16.
Pełnomocnikiem w tej kwestii został: prof. Stanisław Grabski (narodowy
demokrata). W celu potwierdzenia rezultatów rokowań 11 czerwca podniesiono poselstwo Watykanu do rangi Ambasady. Była to druga po Ambasadzie paryskiej utworzonej w 1924 r. Ambasadorem w Watykanie w latach
1921-1937 był poseł hrabia Władysław Skrzyński. Kolejnym ambasadorem
mianowanym jeszcze przed wojną został Kazimierz Papee17.
Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z dnia 10
lutego 1925 r. (Dz. U. RP nr 72 poz. 501) został zatwierdzony przez ustawę
z dnia 23 kwietnia 1925 r. i ratyfikowany przez wymianę dokumentów
w dniu 2 czerwca 1925 r. (Dz. U. RP nr 47 poz. 324). Wszedł w życie
z dniem 3 sierpnia 1925 r. Tekst Konkordatu został spisany w języku francuskim18.
Konkordat podpisali: ze strony polskiej pełnomocnik rządu prof.
Stanisław Grabski i ambasador hr. Władysław Skrzyński. Ze strony Stolicy
Apostolskiej kardynał – sekretarz stanu Pietro Gasparri19.
Postanowienia konkordatu nadały Kościołowi katolickiemu liczne
przywileje, co zostało zawarte już w art. 114: naczelne stanowisko wśród
równouprawnionych wyznań.
Art. 1, stwierdzał, że Kościół będzie posiadał pełną wolność w zarządzaniu swoimi sprawami i majątkiem. Kościół Katolicki, bez różnicy obrządków korzystać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej z pełnej wolności.
Państwo zapewnia Kościołowi swobodne wykonywanie Jego władzy ducho16

W historii znamy przypadki, ze w kwestii procedury rozpoczęcia i ratyfikacji konkordatu
biorą udział zatwierdzone przez konstytucję ciał ustawodawcze, które niejednokrotnie
utrudniały i przedłużały okres zawarcia umowy. Przykładem był konkordat z Bawarią zawarty w 1924 r., gdzie postulat rozpoczęcia umowy podpisany został 4 lutego 1920 r. Podobnie było z Rumunią gdzie podpisano konkordat 1927 r. a ratyfikowano w 1929 r. Natomiast konkordat podpisany z Jugosławią w 1935 r. nigdy nie został ratyfikowany. (Por.
J. Gruca, Spór o konkordat…, dz. cyt., s. 12). Przygotowania do uchwalenia Konkordatu
był projekt: ADS, Projekt konkordatu, Lit. K, Dział III, Nr porz. 36, t. I, k. 1-14; ADS, Pro
Memoria, Lit. K, Dział III, Nr porz. 36, t. I, k. 103-108.
17
Por. J. Krasuski, Tragiczna niepodległość Polski 1918-1947, Toruń 2007, s. 84-85.
18
Por. ADS, Konkordat Projekt Rządowy, Lit. K, Dział III, Nr porz. 36b, t. I, III; S. Łukomski, Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 r…, dz. cyt., s. 3.
19
Por. J. Krasuski, Tragiczna niepodległość…, dz. cyt., s. 85.
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wej i Jego jurysdykcji, jak również swobodną administracje i zarząd Jego
sprawami i Jego majątkiem, zgodnie z Prawami boskiemi i Prawem kanonicznym20.
Art. 2, zapewniał biskupom, duchowieństwu i wiernym swobodę
kontaktowania się z kurią rzymską, znosząc jednocześnie formy placetum
regium na listy pasterskie i zarządzenia władz kościelnych. W art. 3 rozciągnięto uprawnienia nuncjusza w Polsce do Wolnego Miasta Gdańska.
Art. 4 stwierdzał, że władze cywilne będą udzielać pomocy przy
wykonywaniu postanowień kościelnych w razie złożenia duchownego
z urzędu, pozbawienia go beneficjum kościelnego lub zakazu noszenia sukni duchownej oraz w zakresie poboru opłat i świadczeń przeznaczonych na
cele kościelne, a przewidzianych przez prawo państwowe.
W ramach Konkordatu duchowni zostali zwolnieni ze służby wojskowej poza przypadku powołania pospolitego ruszenia (art. 5).
W przypadku wyboru biskupa, którego wybierał papież prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej powinien nie mieć żadnych zastrzeżeń politycznych (art. 11). Odnośnie nauki religii w szkole powinna mieć miejsce
oprócz uczelni wyższych (art. 13)21.
Henryk Przeździecki, biskup podlaski po ogłoszeniu Konkordatu
określił, że od chwili wejścia w życie tego dokumentu tracą moc wszelkie
prawa wydane przez zaborców: Rosję, Prusy i Austrię, które ciemiężyły
Kościół katolicki na ziemiach polskich od czasów zaborów22. Biskup Przeździecki podkreślał, że: Konkordat usuwa więzy, krępujące nasze życie religijne. Kościół Chrystusowy ma się rządzić swojemi prawami. Wolność dla
wszystkich katolików bez różnicy obrządków zabezpieczona. Nie tylko katolicy obrządku łacińskiego, lecz i wszystkich obrządków wschodnich mogą
bez przeszkody na powrót chwalić Boga, posiadać swe świątynie, parafie,
Zako-ny mogą wznowić swą działalność. Możemy zakładać związki religijne. Wykłady reli-gii w szkołach miały na celu zabezpieczenie, czuwanie nad
moralnym wychowaniem młodzieży zapewnione.
Konkordat daje państwu naszemu wielką pomoc, aby Rzeczypospolita nasza była coraz silniejszą: zgodą i ładem wewnętrznym, poszanowaniem
jego władz i urzędów, i aby mogło tem skuteczniej przyczyniać się do dobrobytu swych obywateli.
20

Łukomski, Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 r. ..., dz. cyt., s. 48.
Por. J. Krasuski, Tragiczna niepodległość…, dz. cyt., s. 85.
22
Por. S. Bylina, Postawa biskupa Henryka Przeździeckiego wobec zagadnień życia politycznego w latach 1918-1939, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, Biała Podlaska 2010,
s. 28-35.
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Niech będzie Bóg uwielbiony, błogosławiony, wysławiony! Po tylu latach
prób, doświadczeń, cierpień, w miłosierdziu swem pozwala nam płynąć do
portu pracy spokojnej: nad zbawieniem dusz naszych, nad pomyślnością nasza doczesną, nad pożytkiem, trwałością, wzrostem Ojczyzny naszej23.
Konkordat z 1925 r. ostatecznie ustalił 15 diecezji w 5 metropoliach:
gnieźnieńskiej, warszawskiej, wileńskiej, lwowskiej i krakowskiej. Nowe
metropolie to Kraków, z diecezjami w Tarnowie, Kielcach, Częstochowie
i Katowicach, oraz Wilno z diecezjami w Łomży i Pińsku 24.
Oczywiście zanim wykonano postanowienia konkordatu wydano
jeszcze około siedemdziesięciu aktów prawnych. Najważniejsze z nich to:
rozporządzenie ministra wyznań z 5 IX 1925 r. w sprawie obsadzenia beneficjów kościelnych25, rozporządzenie ministra wyznań z 23 III 1926 r.
w sprawie udzielania pomocy państwowej przy wykonywaniu postanowień
i dekretów kościelnych26, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 25 XI
1926 r. w sprawie organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego27,
rozporządzenie ministra wyznań z 9 XII 1926 r. o nauce szkolnej nauki religii katolickiej28, rozporządzenie Prezydenta z 7 II 1928 r. o wpisywaniu do
ksiąg hipotecznych praw własności polskich osób prawnych kościelnych
i zakonnych29, ustawa z 17 III 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła katolickiego30, rozporządzenie Rady Ministrów z 28 I 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym31, układ między Stolicą Apostolska a Rzeczypospolitą z 20 VI 1938 r. w sprawie ziem,
kościołów i kaplic pounickich, których Kościół katolicki został pozbawiony
przez Rosję32.
Poza powyższymi aktami Konkordat przewidywał również zawarcie
innych układów pomiędzy Kościołem katolickim a państwem. Umowy dotyczyły prawa patronatu (art. 21), dóbr poduchownych (art. 24, pkt 3), nieruchomości należących do zakonów mających swoje siedziby poza grani-

23

H. Przeździecki, List Pasterski z 31 maja 1925, WDP, 1925, nr 4 i 5 s. 132-133.
Por. Encyklopedia szkolna – Historia, Warszawa 1993, s. 239.
25
Por. Dz. U. RP, nr 98, poz. 696.
26
Por. Dz. U. RP, nr 44, poz. 271.
27
Por. Dz. U. RP, nr 94, poz. 714.
28
Por. Dz. U. RP, nr 1 z 1927 r., poz. 9.
29
Por. Dz. U. RP, nr 16, poz. 120.
30
Por. Dz. U. RP, nr 35, poz. 358.
31
Por. Dz. U. RP, nr 9, poz. 72.
32
Por. Dz. U. RP, nr 35, poz. 222.
24
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cami Polski i odwrotnie (art. 26, ust.2) oraz jura stolae (pkt VII, zał. A do
Konkordatu)33.
Zakończenie
Dzieje konkordatów pokazują, że na przestrzeni dziejów istniały
zróżnicowane relacje pomiędzy Kościołem katolickim a państwami, z którymi zawierano takie umowy. W początkach średniowiecza, kiedy papiestwo sprawowało odpowiednią władzę nie były zawierane tego rodzaju traktaty. Kiedy nadszedł czas reformacji, zmieniało się również oblicze relacji
do Kościoła, który zamierzano odizolować od wpływu na kształt państwa.
Czas zaborów był oficjalna chwilą zerwania relacji ze Stolicą Apostolską.
Okres międzywojenny przywrócił szansę na wzajemne umowy.
Polski Konkordat z 10 lutego 1925 r. był jednym z najkorzystniejszych umów, jakie Stolica Apostolska zawarła po I wojnie światowej. Kolejny Konkordat z Polską Stolica Apostolska ratyfikowała 28 lipca 1993 r.34.
Z punktu widzenia Kościoła umowa z 1925 r. zapewniała stanowisko równorzędnego partnera. Od strony państwa taka sytuacja była odmienna35.
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Summary
A concordat as a jural act, apart from the constitution, regulates relations be-tween the state and the Catholic Church. The term concordat shows
that it hat varying meaning and importance. Concordats were agreements
concluded between the state and the Papacy that had a person who enacted
and adopted them. It was also a relation based on the equal rights. Its picture
depended on the period when the concordat was drawn.
After the end of the World War I and the time of partitions, there appeared the possibility of entering treaties between the state and the Holy
See. As from Benedict XV, the Pope was the instigator of these actions. The
concordat concluded between Poland and the Holy See on 10 February 1925
was validated by the bill and ratified by the relevant acts. The agreement entered into force on 3 August 1925. The decisions of the Concordat, apart
from mutual principles of respect, gave the Catholic Church in Poland a lot
of privileges. At a time of signing the document, every kind of legal acts
promulgated by the partitioners determined.
Ks. dr Sławomir Bylina, wykładowca historii w Instytucie Teologicznym w Siedlcach w specjalności historii współczesnej.
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Oświecenie stało pod znakiem zarówno walki o oddzielenie nauki od
teologii, jak również filozoficznych uogólnień danych przyrodoznawstwa,
aby w końcu XVIII stulecia zająć się problematyką psychologiczną i logiczno-gnozeologiczną. Ten ogólny i charakterystyczny dla europejskiej
myśli oświeceniowej trend rozwojowy filozofii widoczny jest także w filozofii białoruskiego Oświecenia.
Jeszcze w końcu XVI i na początku XVII wieku tacy myśliciele białoruscy, jak L. Zizanij, J. Białobockij, S. Połocki, N. Kopijewicz i inni, usiłowali odrzucić religijny światopogląd, a więc dążyli do oddzielenia nauki
od wpływów teologii. Ten nurt poszukiwań otrzyma nowe impulsy na przestrzeni XVII wieku, aby swoje apogeum świetności osiągnąć w połowie
wieku XVIII, nie bez wyraźnych inspiracji i wpływów zachodnioeuropejskiej filozofii, a zwłaszcza poglądów Kopernika, Galileusza, Bacona,
Newtona, Descartesa, Locke’a, Gassendiego.
W omawianym okresie panorama wyznań na Białorusi obejmowała
Kościół katolicki (dominujący), Unicki, Cerkiew Prawosławną i Protestantyzm, charakteryzując się brakiem tolerancji dla innowierców ze strony
przede wszystkim Kościoła katolickiego. Wiązało się to z urzędowym programem polonizacji tych terenów. W skali najbardziej drastycznej program
ten był realizowany w 20 najważniejszych miastach Białorusi, takich jak:
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Połock, Nieśwież, Witebsk, Słonim, Grodno, Mińsk, Słuck. W miastach
tych powoływano z reguły kolegia jezuickie, cieszące się specjalnymi
względami polskich możnowładców i szlachty oraz szkoły prowadzone
przez szybko rozwijający się na tych terenach zakon dominikański. Nie
można także nie wspomnieć o zakonie franciszkańskim1. Przedstawiona sytuacja była zaś wynikiem Unii Brzeskiej (1596), pod znakiem której znajdowała się zresztą cała epoka kontrreformacyjnych działań Kościoła katolickiego i reakcji na nie ze strony Cerkwi Prawosławnej i protestanckich
związków religijnych2.
Jednym z wielu myślicieli występujących z postulatem uwolnienia
nauki spod kontroli teologii i Kościoła był Ławrenty Zizani (Tustanowski)
(około 1560-1634), urodzony w szlacheckiej rodzinie prawosławnej3. Według niego rola nauk ścisłych daleko odbiega od teologii, albowiem źródłem
wiedzy o przyrodzie może być tylko nauka opierająca się na racjonalnych
podstawach. W napisanym w 1627 roku Katechizmie4 Zizani dowodził konieczności posłużenia się wiedzą przyrodniczą w interpretacji Biblii. Natomiast w przedmowie do Gramatyki (1596) podkreślał on znaczenie areligijnego poznania, które osobiście propagował w swoich rozważaniach z dziedziny filozofii, historii, biologii, medycyny, matematyki i gramatyki. Nawiązywał w tym do materialistycznej tradycji filozoficznej, próbując wypracować białoruską terminologię języka filozoficznego.
W tym samym duchu antyteologicznym tworzył także inny myśliciel
tego okresu − Andrzej (Jan) Białobłocki. Wykształcenie odebrał on
w szkołach francuskich, włoskich, hiszpańskich i flandryjskich. Był znawcą
filozofii G.Bruna. Uciekając z Białorusi przed prześladowaniami ze strony
jezuitów, Białobłocki schronił się w Moskwie, gdzie przeszedł na prawosławie5. Tam też napisał kilka rozpraw, z których na specjalną uwagę zasługują: Kratkaja biesiada miłostki so istinoju (1685), Ritorika (1690) i Pientateugusi (1690). W Moskwie napisał on także Wielką naukę Rajmunda Lindleya oraz Książkę filozoficzną. Oprócz tego Białobłocki przetłumaczył
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Por. M. Kosman, Historia Białorusi, Wrocław- Warszawa- Kraków-Gdańsk 1979, s. 136.
H. Gmitrek, Z dziejów reakcji protestantyzmu polskiego na Unię Brzeską. Zjazd w Wilnie
w 1599 roku, w: Bresckaj carkounaj unii- 400…, Brest 1997, s. 118-134.
3
M. Botwinnik, Ławrienty Zizanij, Minsk 1973.
4
F. Ilinskij, Bolszoj Katiechizis Ławrientija Zizanija, Kijów 1899.
5
A. Ch. Gorfunkel, Andrej Białobockij- poet i filozof konca XVII - naczała XVIII w,
w: Trudy otdzieła drewnierusskoj literatury, T. XVIII, Moskwa-Leningrad 1962, s. 188213.
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z łaciny na język rosyjski trzy części traktatu Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa6.
W poglądach Białobłockiego można odnaleźć wpływ racjonalistycznych idei socynianizmu, jak również poglądów oświeceniowych filozofów
zachodnioeuropejskich. Na uwagę zasługują zwłaszcza elementy deizmu
i materializmu. Ten ostatni przejawia się m.in. w kreślonym przez Białobłockiego prymacie nauk o przyrodzie względem filozofii i teologii.
Na liście myślicieli występujących z programem obrony nauk
świeckich, w tym zwłaszcza przyrodoznawstwa, nie może zabraknąć Kazimierza Narbuta (1738-1807). Według niego filozofowie nie powinni zajmować się poszukiwaniami odpowiedzi na pytania formułowane przez teologię. Przedmiotem ich zainteresowania są bowiem zjawiska zachodzące
w przyrodzie oraz ich przyczyny. Te zaś można rozpoznać i wyjaśnić jedynie z pozycji naturalizmu, czy wręcz materializmu.
Poczynając od lat 40-50-tych XVIII stulecia walka pomiędzy obrońcami nauki a teologami miała za przedmiot przede wszystkim hipotezę Kopernika, uznawaną powszechnie za sprzeczną z wykładem Pisma Świętego.
Taką opinię wypowiadali m.in. wykładowcy kolegiów bazyliańskich w Żurawicy7: P. Krukowski i A. Marcinkiewicz, oraz wykładowcy szkół w Połocku. Bronili oni tezy, że ptolemejski obraz świata jest sprzeczny z prawami fizyki i astronomii, ale pozostaje w zgodzie z Pismem Świętym. Z opinią
tego rodzaju można będzie spotykać coraz częściej w latach 60- tych XVIII
wieku. Kopernik będzie uznawany za wielkiego uczonego, a jego hipoteza
heliocentryczna- za w pełni naukową i prawdziwą. Nawet jezuici nie odrzucają jej wprost, choć będą ją traktować tylko jako hipotezę wygodną dla obserwacji astronomicznych8. W tym duchu wypowie się wychowanek Akademii Wileńskiej A. Bromirski, pisząc o potrzebie dopracowania filozoficznej części hipotezy heliocentrycznej. Jeśli bowiem można przyjąć, iż
strona fizyczna i astronomiczna tejże hipotezy jest wystarczająco rozwinięta, to jej filozoficzne aspekty domagają się dopracowania, które zmierzałoby
do wykazania, że nie jest ona bynajmniej sprzeczna z doktryną wiary chrześcijańskiej9. Pisząc o zasługach Kartezjusza dla rozwoju myśli racjonalistycznej i jej roli w poznawaniu przyrody Bronicki podkreślał, że człowiek,

6

D. Cwietajew, Pamiętniki k istorii protestantisma w Rosii, cz. 1, Moskwa 1988.
P. Krukowski, Philosophia uniwersa sub auspiciis… In conventu Zyrovicensi propugnata…, Vilnae 1746.
8
Wiadomości Literackie z dnia 23 stycznia 1761 r., Wilno.
9
A. Bromirski, Filozofia obyczajów i rozumu, Warszawa 1762, s. 229-230; 234-235.
7

56

Jan Dębowski

który nie rozważa o naukach tak, jak nakazał postępować w fizyce Kartezjusz, nie jest godny żyć w XVIII stuleciu10.
Ważną rolę w procesie rozwoju myślenia naukowego na Białorusi
i Litwie w XVIII wieku pełniły zakładane w szkołach pracownie fizyczne.
Demonstrowano w nich doświadczenia oraz prowadzono dysputy, które łączono zazwyczaj z sejmikami i zjazdami trybunalskimi. W taki sposób
upowszechniano wiedzę przyrodniczą, wspartą na autorytetach Kartezjusza,
Newtona i innych uczonych i myślicielach europejskich. Wieści o tych doświadczeniach roznosiły ówczesne gazety, w tym przede wszystkim wileńskie Wiadomości Literackie. Zamieszczały one zresztą nie tylko informacje
z terenu, ale również zamieszczały publikacje z dziedziny przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. Autorzy tych artykułów dowodzili prawdziwości
tez empiryzmu i sensualizmu, podkreślając doskonałość metod fizykalnych
w poznaniu świata, w przeciwieństwie do metod scholastyki11.
Informacje o nowych ideach przenikały na ziemię litewską i białoruską w dużej mierze dzięki podróżom na Zachód tutejszych uczonych i filozofów. Jednym z pierwszych, którzy przebywał w Paryżu, był wychowanek
jezuitów Tomasz Żebrowski (1714-1758) − wykładowca matematyki
i astronomii. Po powrocie na Białoruś opublikował on krótki podręcznik
arytmetyki i geometrii oraz rozprawy z dziedziny astronomii pod ogólnym
tytułem O prawdziwej wysokości bieguna miasta Wilno. T. Żebrowski przyczynił się również do powstania wileńskiego obserwatorium astronomicznego, które uroczyście otwarto w 1755 r. Był on także zwolennikiem nowej
filozofii przyrody, opartej na matematycznych metodach badawczych12.
Prace rozpoczęte przez T. Żebrowskiego kontynuował Jakow Nakcyanowicz (1725-1790) − autor cieszącego się dużą poczytnością podręcznika do matematyki, odwołującego się do filozofii Ch. Wolffa13. Po śmierci
Żebrowskiego przejął on po nim wykłady w Akademii Wileńskiej, wykładając astronomię i będąc zarazem kierownikiem obserwatorium astronomicznego. W pracy zbiorowej zawierającej teksty jego wychowanków, pokuszono się o ukazanie filozoficznych konsekwencji teorii grawitacji14. Należy
wspomnieć także o polskich uczonych i myślicielach, którzy rozpowszech10

Tamże, s. 9.
Wiadomości Literackie z dnia 28 listopada 1760 r.; z dnia 1 stycznia 1761 r.
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Z. Żemajris, Fisikomatematiczeskije nauki w starom Wilninskom Uniwersitetie (15791832), Litewskij matematiczeskij sbornik 1962, nr 2, s. 298.
13
J. Nakcyanowicz, Praelectiones mathematicae ex Wolfianis Elementis adornatae atque
sic usui auditorum accomodatae, Vilnae 1759.
14
J. Nakyanowicz (promotor), Conclusiones philosophicae ex phisica generali…, Vilnae
1764.
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niali idee nowego przyrodoznawstwa i filozofii racjonalistycznej. Do ich
grona należeli: St. Konarski, A. Wiszniewski, M. Świątkowski, S. Chruścikowski15.
Charakterystycznym zjawiskiem dla kultury filozoficznej i naukowej
XVIII wieku na ziemiach Litwy i Białorusi była także filozofia eklektyczna.
Powstała ona jako wynik zderzenia się recypowanych z Zachodu idei racjonalistycznych i empirystycznych z rodzimą scholastyką.
Jednym z pierwszych przedstawicieli tegoż elektryzmu był Antoni
Skorulski (1715-1780), autor publikowanych w Wilnie komentarzy filozoficznych16. Prezentował w nich nowe pomysły z dziedziny logiki, teorii bytu
i fizyki. Skorulski nieomieszkiwał jednocześnie podkreślać wartości poznawczej i autorytetu teologii. W sumie Skorulskiemu chodziło o wykazanie zgodności przyrodoznawstwa i filozofii z nauczaniem teologicznym.
Z jednym wszakże zastrzeżeniem, że nie można uznać za prawdziwe idee
materializmu filozoficznego17. Podobnie ma się rzecz z modną wówczas filozofią Ch. Wolffa oraz z teorią grawitacji I. Newtona. Z pozycji scholastycznego arystotelizmu Skorupski poddał krytyce również filozofię Leibniza i Gassendiego. Ostrze tej krytyki skierował zwłaszcza przeciwko demokrytejskiej i epikurejskiej idei nieskończoności światów i atomizmowi.
W swojej kosmologii Skorulski uznawał istnienie tylko jednego świata, będącego tworem zadziwiającej mądrości i wszechmocy i składającego się
z nieba i ziemi, jak również tych istot, które mieszczą się w nim i są rozłożone w odpowiednim porządku na swoich miejscach18. Nie zgadzał się także
z Newtonem i innymi zwolennikami kuli ziemskiej twierdząc, że pogląd taki nie znajduje uzasadnienia matematycznego, podobnie jak hipoteza heliocentryczna Kopernika jest sprzeczna z fizycznymi argumentami i Pismem
Świętym19.
Jeżeli więc Skorulski pozostawał jeszcze pod bardzo silnym wpływem Scholastyki, to inny przedstawiciel filozofii eklektycznej − Stanisław
Szadurski (1727-1789) − bardziej od niej odchodził w kierunku akceptacji
myśli kartezjańskiej. Zapoznając się z poglądami Kartezjusza podczas swego pobytu w Paryżu, Szadurski po powrocie pisze w 1758 r. rozprawę Za15

O niektórych z nich zob. m.in. J. Dębowski, Przyroda i człowiek w polskiej myśli filozoficznej XVI-XIX w. (Zarys problematyki), Olsztyn 1997.
16
A. Skorulski, Commentariolum philosophicae, logice scilicet, metaphisicae et phisicae…,
Vilnae 1755.
17
Por. tamże, s. 26.
18
Tamże, s. 218.
19
Tamże, s. 219.
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sady filozofii myślenia i czucia20. Będąc nauczycielem kolegium w Nowogródku wydaje także Początki rozumowania w dialogach i wypracowaniach
z logiki, etyki i metafizyki (1760)21. Następnie pisze Filozoficzne określenia
ogólnej fizyki, ukazane publicznie przez autora… (1761)22, oraz niepublikowany zbiór rozpraw pod wspólnym tytułem Fizyka, czyli filozofia przyrody23.
Szadurski przyznawał wprost, że jego filozofia jest elektryczna. Zarazem jednak odrzucał filozofię scholastyczną, podobnie jak nie akceptował
materialistycznego atomizmu Epikura i jego interpretacji dokonanej przez
Leibniza w monadologii. Najwyższym autorytetem był dla Szadurskiego
Kartezjusz.
Najznakomitszym wszakże przedstawicielem filozofii elektrycznej
na Litwie i Białorusi był Benedykt Dobszewicz (1722-1794). Był on zarazem pierwszym na Białorusi wykładowcą filozofii. W kręgu jego zainteresowań znalazły się głównie zagadnienia przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, którą wpłynął na kształtowanie się myśli filozoficznej na Białorusi.
Nawiązywał tu do F. Bacona, Gassendiego, Galileusza, Kopernika, Newtona, Keplera i tych myślicieli, którzy opowiadali się za nową filozofią i przyrodoznawstwem.
Fizykę traktował Dobszewicz jako naukę o przyrodniczych procesach albo rzeczach, które są «czującą maszyną świata»24. Za Gassendim
twierdził, że zadaniem stojącym przed fizykiem jest odkrywanie związków
istniejących pomiędzy rzeczami i przyczyn ich zaistnienia. Natomiast
przedmiotem badań fizykalnych powinno być «ciało przyrodnicze» i jego
właściwości. Specjalne znaczenie przywiązywał przy tym do badania takich
właściwości ciał, jak ciepło i zimno. Odwoływał się tu do opinii F. Bacona,
według którego ciepło i zimno − to dwie ręce, którymi w pierwszym rzędzie
działa przyroda25.
Założenia Dobszewicza filozofii przyrody znalazły pełną realizację
w jego kosmologii i poglądach astronomicznych. Programowe dążenie tego
uczonego i myśliciela do naukowego objaśnienia świata miało tu swój efekt
w postaci postulatu, aby astronomiczny obraz świata był na tyle ogólny, iż20

S. Szadurski, Positiones ex philosophia mentis et sensuum, Warszawa 1758.
S. Szadurski, Principia ratiocinandi variis dialogis atque exercitationibus tum logicis
tum metaphisicia kontenta…, 1760.
22
S. Szadurski, Scita philosophica ex physica generali publico in consessu propugnata,
Novogrodeci 1761.
23
S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933, s. 513.
24
B. Dobszewicz, Praelectiones logice…, Vilae 1761, XVIII.
25
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by objął i wyjaśnił cały wszechświat, był prosty i zgodny z przyrodniczymi
prawami ruchu.
Można na tej podstawie stwierdzić, że B. Dobszewicz był przedstawicielem postępowej naturphilosophie drugiej połowy XVIII wieku. Charakterystyczną cechą jego orientacji myślowej było podkreślanie znaczenia
przyrodoznawstwa, akcentowanie roli poznania zmysłowego w tworzeniu
racjonalistycznych teorii.
W połowie XVIII wieku w białoruskiej myśli filozoficznej dokonuje
się wyraźne przejście od scholastyki do nowej filozofii, w której eksponowane miejsce obok logiki i metodologii nauk zajęła filozofia przyrody. Nowa filozofia objawiła się w licznych traktatach, publikowanych w takich
ośrodkach naukowych, jak Mińsk, Grodno, czy Połock. Rzucającym światło
na nowy charakter filozofii w tym okresie był wydany w Połocku traktat
Lekcji filozofii ksiąg trzy (1750-1751) nieznanego autora. Zawartość treściowa traktatu zaświadcza o wysokiej kulturze filozoficznej jego autora,
znajomości filozofii zachodniej i zorientowaniu w ówczesnym stanie przyrodoznawstwa. Autor traktatu opowiada się za tradycją filozofii materialistycznej, poczynając od Demokryta i Epikura, a na Gassendim, Newtonie
i Kartezjuszu kończąc. Dowodzi on słuszności filozofii przyrody Kartezjusza i Newtona. W traktacie dużo miejsca zajmują rozważania odnoszące się
do kosmologicznych i astronomicznych koncepcji Ptolemeusza, Ticho de
Bracha i Kopernika, a równocześnie podjęta została krytyka nienaukowych
praktyk astrologicznych.
W drugiej połowie XVIII wieku nowa filozofia i przyrodoznawstwo
określają nie tylko sposób uprawiania, lecz także wykładania filozofii.
Zmiana zaznaczyła się przede wszystkim w Grodnie, gdzie w wykładach
eksponowano systemy Kartezjusza, Gassendiego, Hobbes’a, Spinozy, Leibniza. Miejsce formuł scholastycznych zajęły wiadomości z fizyki eksperymentalnej, astronomii i kosmologii. Dużo miejsca w wykładach poświęcano
teorii Kopernika i Newtona. Wyrazem tej właśnie tendencji był traktat Antona Baudziewicza Filozofia arystotelesowsko-szkotystyczna26. Już sam
układ treści tego dzieła może być świadectwem odejścia od dawnych, scholastycznych wzorców. Oto bowiem przedmiotem rozważań czyni się najpierw logikę, aby następnie przejść do filozofii naturalnej, czyli nauki o ciałach – fizyki.
Jeszcze wyraźniej ducha nowej filozofii oddawał traktat M. Domaszewicza − wykładowcy filozofii w Grodnie, pod znamiennym tytułem Za26

A. Baudziewicz, Philosophia Aristotelico-Scotica…, In Conventu Grodniensi, 1757.
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łożenia naturalnej filozofii, czyli fizyka27. Jeden z rozdziałów tej pracy traktuje o sekcie scholastyków. Autor dowodzi, że końcem scholastycznej filozofii było powstanie nauk o przyrodzie i wielkie odkrycia przyrodoznawstwa. Wielka w tym zasługa Kopernika, Galileusza, Gassendiego i Kartezjusza. Galileusz w połowie XVII wieku − pisał Domaszewicz − odrzucił scholastykę i odkrył nową drogę. Gassendi i Kartezjusz poszli jego śladami, podejmując tradycję Demokryta i Epikura, oczyszczoną i asymilowaną przez
nowe systemy28. Współczesną sobie umysłowość filozoficzną Domaszewicz
charakteryzował jako podążanie drogą wytyczoną przez rozum. Dzisiaj poszukuje się takiej filozofii − podkreślał − która nie jest skrępowana żadnym
autorytetem, która kieruje się prawidłami rozumu…29. Natomiast w przedmowie do swego traktatu Domaszewicz podkreślił wyjątkowo ważne znaczenie i miejsce, jakie w jego filozoficznym systemie zajmuje fizyka. Jest
ona częścią filozofii najbardziej zasługującą na pochwałę ze względu na
swoją argumentację…30 Tak więc już nie metafizyka w arystotelesowskotomistycznym wydaniu, lecz właśnie nauka o przyrodzie (fizyka) ma zająć
centralne miejsce w systemie filozoficznym. Centralne miejsce fizyki wynika z eksperymentalnego charakteru jej twierdzeń31, oraz celu, jaki sobie
stawia, którym jest odkrywanie praw przyrody, czyli prawideł ruchu ciał 32.
Gdy zaś idzie o istotę ciał i przenikliwości, czy też nieprzenikliwości, to
Domaszewicz nie zgadzał się ze stanowiskiem Kartezjusza i Gassendiego.
Mówiąc o antyscholastycznych tendencjach w filozofii białoruskiej
XVIII stulecia należy wspomnieć również o Iwanie Styrpieyko (17601817), profesorze filozofii w Grodnie i autorze Wykładu eksperymentalnej
fizyki33. Rozróżniał on dwie metody rozpoznawania materii, jej fizycznych
właściwości i prawidłowości nią rządzących. Pierwsza metoda – posteriori
− zakłada poznanie pojedynczych konkretnych przedmiotów i zjawisk, aby
na tej podstawie formułować ogólne prawa. Metoda druga – priori − jest
odwrotnością pierwszej: od ogólnych praw do szczegółowej wiedzy o konkretnych przedmiotach i zjawiskach. Według Styrpieyki metoda pierwsza
wywodzi się od Newtona, zaś druga od Kartezjusza. Styrpieyko uznaje war27

M. Domaszewicz, Institutiones philosophiae naturalia seu phisica, Grodno 1767.
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tość poznawczą obu metod, z tym wszakże, że bardziej ceni stanowisko
Newtona, a więc metodę indukcyjną (aposteriori).
W swoim traktacie I. Styrpieyko nawiązuje również do ówcześnie
znanej i dyskutowanej teorii chorwackiego uczonego R. Boskovica, który
twierdził, iż pierwsze elementy materii − cząsteczki − są wzajemnie z sobą
powiązanymi dwiema siłami: przyciągania i odpychania. Teorię tę Styrpieyko dopracował, wykorzystując najnowsze znane mu wyniki badań naukowych, zwłaszcza nad elektrycznością34.
Bliskie poglądom naukowym Styrpieyki były przekonania innego
grodzieńskiego filozofa J. Myszkowskiego, zawarte w opublikowanym
w 1790 roku dziele Filozofia rozumu albo metafizyka. Podobnie jak Styrpieyko tak i Myszkowski dzieli metody poznania na indukcyjną i dedukcyjną, stosując obie w kosmologii do wykazania prawdziwości hipotezy heliocentrycznej Kopernika. W opinii Myszkowskiego system Kopernika jest
zgodny z prawami mechaniki i potwierdzają go obserwacje astronomiczne35.
Myszkowski odniósł się również do zjawiska elektryczności, poświęcając mu osobny rozdział swego dzieła. Wyjaśnia tam, że posiadaną
przez ciała siłę elektryczną możemy stwierdzić po ich dotknięciu w postaci
iskry kłującej palec36.
Wśród znamienitych myślicieli oświeceniowych na Białorusi w drugiej połowie XVIII wieku na uwagę zasługuje także Solomon Majmon
(1753-1800). W czasie swych podróży po Niemczech i Holandii zapoznał
się on z filozofią, fizyką i matematyką Mendelsona, z poglądami Fichtego,
Humboldta i innymi uczonymi niemieckimi. Zmarł w Głogowie, w posiadłości grafa Kalkreita.
Na kształt formacji intelektualnej Majmona wyraźny wpływ miała
sytuacja polityczna, ekonomiczna i społeczno - kulturowa epoki. W procesie
kształtowania poglądów tego myśliciela można przy tym wyróżnić dwa
okresy. Pierwszy obejmuje lata jego życia w Białorusi, drugi natomiast, to
pobyt w Niemczech, rozpoczęty w 1780 roku.
Już we wczesnej fazie wypracowywania swojego poglądu na świat
Majmon oparł się na Kabale, upatrując w niej baśniowy i alegoryczny sposób poznawania tajemnic przyrody37. Był on przekonany, że po odrzuceniu
baśniowo-alegorycznej warstwy w Kabale znajdziemy wartościową informację o zjawiskach i prawidłowościach rządzących światem przyrody.
34
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Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w rezultacie studiów nad
Kabałą Mamon odszedł od naiwnego pojmowania wiary religijnej. Pisał
więc, że nie może sobie wyobrazić, aby Bóg stworzył świat z niczego i sam
zajął w nim miejsce centralne. Mamon opowiadał się raczej za tezą
o wieczności materii. Jeżeli zaś przyjąć istnienie Stwórcy, to musimy sobie
zdawać sprawę z niemożności racjonalnego dowiedzenia tej tezy38.
S. Majmon podjął się interpretacji nauki kabalistycznej nie jako
księgi świętej − co raczej jako zbioru mądrości ludzkiej, aby przy jej pomocy wyjaśniać tajemnice przyrody. Racjonalistyczne konstrukcje Kabały są
więc pierwszą próbą literacka, którą Majmon przywiózł do Berlina i traktował je jako pamiętnik dążenia ludzkiego umysłu do doskonałości, nie bacząc
na wszystkie przeszkody39
Duży wpływ na poglądy S. Majmona wywarł również średniowieczny mag i lekarz z Kordoby Mojżesz Majmonides (1135-1204), który podjął
się dzieła przystosowania prawodawstwa talmudystycznego do potrzeb średniowiecznego kupiectwa i oparcia judaizmu na założeniach filozofii perypatetyckiego. Poza tym, w odróżnieniu od neoplatoników żydowskich odrzucających kompromis między religią i filozofią, Majmonides pragnął racjonalnie objaśnić wiedzę zawartą w Piśmie Świętym. Reprezentował więc
pogląd zwany racjonalizmem metodycznym. Istotą całego systemu Majmonidesa było wykazanie, że istnieje praistota boska, która dała początek
wszelkiemu bytowi40.
Podsumowanie
Jak mogliśmy się przekonać na wybranych poglądach białoruskich
przedstawicieli filozofii oświecenia były one inspirowane przez idee filozofii europejskiej, pozostając tym samym w nurcie refleksji i polemik charakterystycznych dla umysłowości epoki XVIII w. W poglądach filozofów białoruskich łatwo można odnaleźć zwłaszcza konsekwencje dualizmu kartezjańskiego w zagadnieniu relacji człowieka do przyrody, zaś dualizm materii i ducha stał się podstawą dla uformowania się dwóch przeciwstawnych
kierunków filozoficznych: spirytualizmu i materializmu. Poza wyjątkami,
oświeceniowa filozofia Białorusinów stać będzie pod znakiem naturalizmu
i mechanicyzmu w pojmowaniu człowieka i otaczającej go przyrody. Tego
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rodzaju nastawienie w oświeceniowej filozofii białoruskiej uczyni ją zarazem płaszczyzną sporu nauki z teologią.
Summary
Views of Byelorussian philosophers of Enlightenment were inspired
by ideas of European philosophy, belonging to the trend of reflections and
discussions which were characteristic to mentality of the XVIIIth century. In
opinions of Byelorussian philosophers we can easily find consequences of
Cartesian dualism in the question of relation between man and nature. Dualism of matter and spirit became a basis of two opposite philosophical trends:
spiritualism and materialism. Beside a few exceptions, Byelorussian philosophy in the age of Enlightenment included different forms of naturalism
and mechanicism in understanding of man and nature. Such kind of approach became a field for controversy between science and theology.
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Pokażcie mi, jak dany naród tańczy, a powiem
wam, czy jego kultura jest zdrowa czy chora
Konfucjusz

Poniższy tekst jest próbą opisania tańca jako zachowania kulturowego, charakterystycznego dla kultury społecznej. Przegląd kultury tanecznej
poszczególnych grup etnicznych pokazuje, jak wielkie jest zróżnicowanie
stosowanych w tańcu form ruchowych i jak głęboko są one uwarunkowane
wszystkimi innymi elementami kultury, a zwłaszcza obyczajowością. Taniec uznany został za jedną z najstarszych sztuk wykorzystującą pierwotną
komunikację pozasłowną − niewerbalną, mianowicie gesty i ruchy. Taniec
posługuje się ruchem silnie stylizowanym, często zamkniętym w określonych, powtarzających się schematach ruchowych: staje się językiem komunikacji międzynarodowej, jak w przypadku teatrów tańca Polski i Niemiec
(Teatr tańca Piny Bausch i Polski Teatr Tańca − Balet Poznański Ewy Wycichowskiej).
We wszystkich językach europejskich występuje słowo taniec, ma
ono podobne brzmienie, pochodzi z pnia „tan”, który oznacza napięcie.
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Ruch i rytm są podstawowymi składnikami tańca1. Taniec związany był ściśle z życiem i pracą człowieka, miał konkretne cele i zadania, posiadał charakter magiczny. Ów magiczny cel tańca miał być osiągnięty za pomocą jego treści, opartej na obserwacji otaczającej rzeczywistości i na zmyśle naśladowczym człowieka. Podkreśleniem magicznej i ekstatycznej siły tańca
były towarzyszące mu odgłosy, a więc przede wszystkim wydawane przy
tym okrzyki oraz uderzenia rękami o własne ciało (klaskanie w dłonie, uderzanie się w uda, piersi, głowę itp.). Był to pierwszy akompaniament dźwiękowy do tańca2.
Taniec jest fenomenem powszechnym. Jest jednym z najstarszych
i najbardziej znaczących elementów kultury. Taniec przyjmuje najróżnorodniejsze formy: od dziecięcych zabaw, poprzez tańce ludowe, towarzyskie
do scenicznych form baletu i tańca współczesnego. Tym jednak, co w całej
tej różnorodności form tanecznych jest wspólne, to założenie, że w tańcu
poprzez ruch ciała możliwa jest ekspresja stanów emocjonalnych i duchowych. Ze względu na swoją różnorodność taniec z trudem poddaje się refleksji teoretycznej w ramach jednej określonej nauki.
Problematyką tańca częściowo zajmuje się estetyka, wiedza o sztuce, muzykologia, wiedza o teatrze, etnologia. Z wielu jednak względów te
wycinkowe badania nie są w stanie objąć całego spektrum problematyki
teoretycznej związanej z tańcem. Przyczyną tego jest sama różnorodność
i wielowarstwowość tej problematyki3.
Narzędziem sztuki tanecznej staje się ruch ciała będący odzwierciedleniem cech charakteru narodowego. Każdy naród, oprócz charakterystycznego dla siebie zasobu gestów ma właściwy sobie styl, tempo i wielkość ruchu. Sposób poruszania się danej grupy narodowościowej znajduje
swe odzwierciedlenie w sztuce tanecznej.
Z racji wykorzystania ciała jako narzędzia sztuki, niemożliwe jest
nieuwzględnienie w tańcu cech biologicznych danej populacji. Tańce najbardziej typowe dla poszczególnych narodów tworzą specjalną grupę w obrębie sztuki tanecznej, są to tzw. tańce charakterystyczne. Uznaje się powszechnie, że w tak rozumianych „tańcach charakterystycznych” przejawiają się cechy charakteru poszczególnych grup narodowych.
Zauważalne jest manifestowanie cech narodowych nie tylko w rodzimych tańcach, ale także w sposobie wykonywania klasycznych dzieł ba1

I. Turska, Krótki zarys tańca i baletu, Warszawa 1983, s. 11.
Tamże, s. 14.
3
K. Urbański, Taniec jako przedmiot filozofii. Praca magisterska napisana pod kierunkiem
Prof. dr. hab. Magdalenny Środy na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa 2006, s. 5.
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letowych o ustalonej choreografii. Charakter narodowy daje o sobie znać
w tysiącu i jednym sposobie, w formie wpojonych od dzieciństwa nawyków
ruchowych, w fizycznych reakcjach na psychiczne bodźce, bądź wreszcie
w nieuchwytnym, nadmiernie trudnym do opisania stylu poruszania się
w swoistym tempie i określonej wielkości ruchu. Nasilenie narodowych odrębności bywa różne. Czasami jest tak wielkie, że modyfikuje charakter choreografii, a po sposobie wykonania można rozpoznać narodowość tancerza.
Jezioro łabędzie będzie tańczone przez Polaków, Anglików, Rosjan itd.,
a więc przez zespół narodowy, na swój indywidualny, subtelny odcień4.
Przegląd kultury tanecznej poszczególnych grup etnicznych pokazuje, jak wielkie jest zróżnicowanie stosowanych w tańcu form ruchowych
i jak głęboko są one uwarunkowane wszystkimi innymi elementami kultury,
a zwłaszcza obyczajowością. Problem kulturowych form ekspresji ruchowej
rozważał już Karol Darwin. Uważał on, iż istnieją dwa podstawowe sposoby nabywania tego typu form ruchu, poprzez dziedziczenie lub naśladownictwo5. Twierdził, że podstawowe sposoby wyrażania emocji są dla
wszystkich ludzi takie same. Zdaniem Ekmana, emocje wyrażane mimiką
twarzy i zdolność ich interpretacji są wrodzoną cechą każdego człowieka6.
Tańce narodowe niosą ze sobą ekspresyjność właściwą ludziom zamieszkującym regiony pochodzenia tych tańców. W takiej też formie zachowują pewną odrębność. Każdy z tych tańców jest inny. Użytkowy charakter tańców wykształcił się w naturalny sposób, w momentach życia społeczności, w których spontanicznie i powszechnie podejmowano działania
taneczne. Ich bazą stał się praktycznie użyteczny zasób ruchów i współdziałającego z nimi akompaniamentu muzycznego. Stosowany zakres środków
ekspresyjnych jest na tyle duży, iż umożliwia wyrażanie określonych emocji, a jednocześnie na tyle ograniczony, aby był powszechnie dostępny dla
wszystkich. Użytkowość tańca narzuca także dobór ruchów efektywnych,
skutecznych pod względem roli, jaką ruch taneczny ma spełniać. Jest to
przede wszystkim integracja osób w parze na określonych zasadach, wzajemne wyrażenie uczuć, obietnic, oczekiwań, wzajemne zaprezentowanie
swoich walorów, zaspokojenie potrzeby ruchu oraz przekazanie symbolicznych i magicznych znaczeń ruchów i gestów tanecznych7.

4

J. Pudełek, Narodowość i balet, Warszawa 1993, s. 29.
K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, Kraków 1987, s. 62.
6
P. Ekman, W. Friesen, Facial Action Coding System, New York 1978.
7
O. Kuźmińska, Taniec w teorii i praktyce, Poznań 2002, s. 101.
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Tańczyć to przede wszystkim określać współdziałanie człowieka
i przyrody, to uczestniczyć w kosmicznym ruchu i w panowaniu nad nim8.
Zatem w szerszym ujęciu taniec odzwierciedla intensywność odczuć i wrażeń ustosunkowanych przez człowieka wobec przyrody, społeczeństwa,
przyszłości, czy bogów.
Taniec to: rozwinięty w czasie, prawidłowy, wyrazisty układ ruchów
i postaw ciała, działający jako widowisko9.
Słowo taniec wyróżnia się wielorakością określeń. Do najogólniejszej interpretacji należy ujęcie jako ruch wykonywany przy muzyce. Lukian
z Samosaty twierdził, iż taniec polega na wiernym wyrażaniu przeżyć duchowych, oraz że taniec zjawił się równocześnie z tą chwilą, w której powstał wszechświat, źródłem tańca jest odwieczna miłość10. W okresie starożytnej Grecji taniec przenikał do wszystkich dziedzin życia: wiązał się z religią i jej mitami o bogach i bohaterach11. Taniec to harmonia rytmicznych
ruchów ukształtowanych obrazowo, nie podporządkowanych bezpośrednio
pobudkom pracy. Sztuką staje się taniec wówczas, jeśli działa estetycznie
swą formą12.
Taniec to wszechstronny ruch fizyczny, gwarantujący harmonijny
rozwój organizmu, szczodrze wzbogacony o gamę przeżyć psychicznych, jakie daje kontakt z rytmem i melodią13.
Taniec w istotny sposób odmienił kultury starożytne. Taniec był nie
tylko źródłem, ale i fundamentem wielu różnych kultur starożytnych. Teoria
o rytualnych korzeniach dramatu, dowodzi, że Ateńczycy dokonali kwantowego skoku zamieniając obrzęd w literaturę14. Choreia, organiczna jedność
trzech: rytmicznego ruchu i gestu, granej bądź wybijanej miarowo melodii
i śpiewanego słowa, narodziła się ze zbiorowego przeżycia świętości. Przez
całą starożytność choreia grecka dostarczała wzorów innym dziedzinom życia. Świadectwa homerowe, poparte przykładami z Krety, Sparty i Aten
dowodzą, że choros jako plac taneczny poprzedza agorę jako miejsce zebrań
ludowych lub z nią się pokrywa15.

8

R. Garaudy, Danser sa vie, Taniec życia. tłumaczenie I. Turska. Paris 1973, s. 22.
W. Witwicki, O naturze tańca, Warszawa 1982, s. 254-259.
10
Lukian z Samosaty, Dialog o tańcu, Warszawa 1951, s. 26.
11
I. Turska, Krótki zarys tańca i baletu, Warszawa 2009, s.47.
12
J. Rey, Taniec, jego rozwój i formy, Warszawa 1958, s. 8.
13
B. Bednarzowa, Wybrane zagadnienia z historii tańca, Warszawa 1978, s. 7.
14
Por.: M. Kocur, Taniec jako źródło kultury, Teatr 2008, s.15-25.
15
E. Zwolski, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978, s. 5-10.
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Taniec posługuje się ruchem silnie stylizowanym, często zamkniętym
w określonych, powtarzających się schematach ruchowych16. Można więc
uznać, że ruch (pokonywanie przestrzeni) jest w tańcu nierozerwalnie złączony z jakąś formą muzyki (porządku czasowego) i nie istnieje bez niej17.
Zdaniem Ireny Ostrowskiej, przypisującej wielką rolę symbolicznemu znaczeniu tańca, wywodzącego się z pradawnych obrzędów, w powiązaniu z ich całością, każdy ruch i gest taneczny zyskiwał ważne znaczenie
pozaestetyczne, był ważnym i niezbędnym elementem obrzędowej magii,
komunikowaniem najistotniejszych dla społeczności potrzeb i przeżyć.
Z biegiem czasu zagubiły się w tańcach obrzędowych znaczenia
symbolicznych gestów, dawne czynności stały się jedynie tanecznymi ruchami, zatarły się związki z pierwotnym obrzędem. Tradycja przekazywała
jedynie zewnętrzny kształt tańca lub tylko jego części składowe18.
Koncepcje antropologiczne, gestykulację traktują jako najstarszy
system przekazywania informacji, wskazując na źródłowy, pierwotny charakter gestu w stosunku do języka mówionego19.
Teatr tańca, który tak dynamicznie rozwija się dziś na całym świecie, u nas wciąż traktowany jest marginalnie. Bertolt Brecht, ze swoją epizacją i traktowaniem na równi środków werbalnych i wizualnych, uważany
jest dziś za prekursora współczesnego teatru. Dalszą drogę poszukiwań wytycza Antonin Artaud, wizjoner teatru rytualno-mitycznego, podróżnik zafascynowany odległymi kulturami, dostrzegający w nich źródło odnowy nie
tylko samego teatru, ale cywilizacji europejskiej. Teatr absurdu Ionesco na
czele kompromituje język, podważa spójność struktury i logikę dialogu, Heiner Muller zaś doprowadza do jego zaniku. Peter Wilson tworzy dramaturgię wizualną i nowoczesną operę20.
Teatr tańca jako gatunek sceniczny rodzi się na granicy trzech podstawowych tendencji w sztuce współczesnej: postmodernizmu, dekonstrukcjonizmu i autotematyzmu. A więc tam gdzie sam twórca lub twórczość jako taka stają się tematami utworu, gdzie nie obowiązuje żadna określona
i w logiczny sposób ułożona struktura dzieła i wreszcie tam gdzie wszelkie
zapożyczenia i transgresje są dozwolone. Teatr tańca przekracza granice
16

J. Rey, Taniec – jego rozwój i formy, Warszawa 1958, s. 76.
A. Grajpel. Współdziałanie elementów wizualnych, dźwiękowych i kinestetycznych
w tańcu oraz pokrewnych dziedzinach sztuki w: U. Ordon, S. Podobiński, Nauczyciel
– Szkoła – Język – Kultura. Księga dedykowana jubileuszowo Profesorowi Władysławowi
Szlufikowi. Częstochowa 2000, s. 337.
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I. Ostrowska, Różne formy tańców polskich, Warszawa 1980, s. 4.
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M. Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001, s. 58-62.
20
A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość, Warszawa 2009, s. 7.
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sztuk i wymyka się próbom definiowania. Łatwiej określić, czym teatr tańca
nie jest lub jakich cech nie posiada, niż czym de facto jest.
Nie znajdujemy tu linearnie poprowadzonej narracji, zdarzenia nie
budują fabuły. Literackie wątki, jeśli już zostają wprowadzone, to na zasadzie cytatów o charakterze dygresyjnym. Tancerze, mając w większości
wykształcenie klasyczne, dysponują też wieloma innymi technikami. Dzieła
tego gatunku nie poddają się jednoznacznej interpretacji. Widzowie wolni,
pozostawieni samym sobie, mogą podążać wieloma ścieżkami, rozszyfrowując znaczenia zawarte w przedstawieniach, mnożą wrażenia i konotacje21.
Taniec w teatrze zachował wymiar rytualny. Wśród sztuk widowiskowych
gatunek teatru tańca wysuwa się na plan pierwszy22. Ten gatunek tańca
współczesnego operuje całym bogactwem środków, łącząc różne dziedziny
sztuki. Tradycyjna forma dramatyczna teatru rozpada się, zanika. Pojawia
się teatr bez dramatu.
Taniec to:
• zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych,
powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką;
• forma elementów ruchowych nosząca określoną nazwę (na przykład
walc);
• przejaw kultury związany z określonym środowiskiem i określoną funkcją (taniec towarzyski, taniec ludowy);
• utwór muzyczny skomponowany zasadniczo (lub choćby tylko formalnie) w celu wykonania tańca;
• poruszanie się w rytm muzyki, zazwyczaj parami lub w grupie albo
w pojedynkę23.
Taniec jest nieodłączny w życiu człowieka, pierwotne przekazy
w jaskiniach przedstawiały tańczące postacie chwalące bogów lub przyrodę.
W wielu religiach taniec był obok składania ofiary najważniejszą czynnością kultyczną. W Biblii taniec jest wyrazem radości i wdzięczności za okazaną przez Boga łaskawość. Taniec to ekspresyjna forma sztuki polegająca
na poruszaniu ciała na skutek określonych bodźców emocjonalnych, których
dostarcza muzyka. Jest to jeden z najdawniejszych przejawów ludzkiej aktywności. Przybierał różne oblicza i formy.

21

A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość, Warszawa 2009, s. 8.
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Taniec jest jedną z najstarszych sztuk, nierozerwalnie związaną
z życiem ludzkim. Zjawisko tańca istnieje także wśród innych istot żywych.
Ruch będący istotą tańca, jest nieodzownym składnikiem naszego życia zarówno w fizjologicznym, jak i motorycznym działaniu naszego organizmu24.
Taniec jest elementem obrzędów, obyczajów i ceremonii. Ta wywodząca się z głębokich ludowych tradycji funkcja występuje obecnie w europejskiej strefie kulturowej, najczęściej w środowisku wiejskim. Tendencje
rozwijania tradycji regionalnych i narodowych działają stymulująco na kultywowanie różnych obrzędów i obyczajów. Zmienia się jednak niewątpliwie
ich charakter, z pewnych samoistnych praktyk przekształcają się w widowiska popularyzujące folklor danego regionu czy kraju w element atrakcji turystycznej25.
Taniec stanowi jeden z czołowych komponentów kultury. Nieprzerwane zapotrzebowanie na ten jakże istotny składnik przeświadcza o fakcie,
iż posiada on pewną, niezbywalną wartość. Stopień zachowania więzi społecznej uzależnia znaczenie tańca w danej kulturze. Najbardziej unaocznione jest to zjawisko na obszarach o wysokim poziomie samowystarczalności,
przy niskim podziale klasowym, bądź jego braku, przy towarzyszącej izolacji od świata zewnętrznego.
Odkąd istnieje ludzkość istnieje i zabawa: zrodziła się z naturalnych
potrzeb życiowych człowieka, z jego wrodzonego zasobu energii, chęci oddania swych uczuć i stanów psychicznych. Wyrażające je początkowo prymitywne, nie skoordynowane okrzyki i gesty stopniowo przeradzały się
w powtarzający się rytm ruchów, a potem melodii i słów. W ten sposób powstały pieśni i tańce, towarzyszące zabawom dorosłych i z reguły wszelkim
obrzędom. Źródłem pieśni mogła być też sama rytmika pracy, a taniec stał
się tego rytmu dalszym naturalnym kształtem26.
O znaczeniu tańca, zwanego sztuką, decyduje przede wszystkim
aspekt komunikatywności, urok ruchu tanecznego, oraz jego chwytliwość.
Efekt spotęgowania w oczach odbiorcy nadaje zbiorowe uczestnictwo całej
grupy społecznej w tańcu. Bezpośredniość odbioru wrażeń w swym środowisku człowieka pierwotnego leży u podstaw świeżości sztuki prymitywnej.

24

B. Jakubowska Taniec jako przejaw zachowań kulturowych w:
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J. Gorzechowska, Mało nas, mało nas, Warszawa 1978, s. 3.
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Taniec pełni funkcje społeczne w obrębie kultury, przede wszystkim
jako walor rekreacyjny, rozrywkowy, dający poczucie wspólnoty, służący
celom rytualnym, bądź jako środek grupowej psychoterapii27.
Jako walor rekreacyjny, taniec wykorzystywany był w różnym stopniu poprzez dzieje ludzkości. Niewątpliwie był główną rozrywką obozowiska, osiedla i wsi, w sposób odmienny na poszczególnych etapach rozwoju
społecznego, w zależności od położenia geograficznego.
Dawny tryb życia wiejskiego cechowała konieczność wykonywania
tańca jako organicznej części funkcjonowania grupy ludzkiej, nie mając
charakteru ornamentu albo przygotowanego uprzednio przedstawienia. Miało być ów uczestnictwo przede wszystkim doświadczeniem poczucia
wspólnoty.
Taniec stanowi potrzebę oraz integralną część życia zbiorowości.
Spełnia wiele funkcji, bardzo ściśle powiązanych z obrzędami i zwyczajami.
Przyjmuje on zatem specjalne funkcje, odpowiednio dostosowując swój
kształt poprzez wprowadzenie powszechnie dostępnych elementów symbolicznych, czyniąc dane działanie znaczącym, odmiennym i niezwykłym28.
Zjawisko tańca w swej elastyczności form pozwala na wyodrębnienie poszczególnych cech, służących niekiedy celom rytualnym, gdzie za
przykład posłużyć mogą te doprowadzające do stanu ekstazy stosowane
przez czarowników, kapłanów czy przywódców, zmierzając do wywołania
masowej psychozy dla osiągnięcia różnych celów.
Grupa ludzka poprzez tego typu działania zostaje z poczuciem głębokiej wspólnoty prowadzącej do wyzwolenia z indywidualności. Pojmować można zatem tego typu działania różnorodnie, również jako środek
grupowej psychoterapii, mającej swe walory w rozładowywaniu napięć psychicznych. W swej istocie był to jeden z najdawniejszych środków leczniczych stosowanych przez wyżej wymienionych przedstawicieli, posiadających ku temu specjalne, im tylko nadane predyspozycje. Początki cywilizacji łączą zatem pojęcie tańca, religii i medycyny, jako wzajemnie się uzupełniające29.
Wyróżnić można dwie funkcje tańca: społeczną oraz magiczną.
Społeczny wymiar sztuki tanecznej to: formalna ceremonia, sposób
podkreślenia podziału społeczeństwa, czy ranga wykonawców danego tańca, podkreślenie integracji społeczności wiejskiej doznawanie uczucia
wspólnoty.
27
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Za magiczne wobec sztuki uważane są rytuały typu odganianie złych
wpływów i złych mocy, zabezpieczenie wzrostu płodności i powodzenia.
Następuje świadomy podział na widzów i wykonawców na dalszym
etapie kreacji, wraz ze specjalizacją tańca jako formą widowiska rozrywkowego i powstaniem zawodu tancerza-odtwórcy, przy zachowaniu możliwości wywierania bezpośredniego wpływu na wykonawcę tańca z zewnątrz30.
Taniec jest zabawą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, stanowi
najczystszą i najdoskonalszą formę ludyczną. Owa jakość ludyczna sztuki
tanecznej nie we wszystkich jej formach jest odzwierciedlana. Czy wyparcie
tańca kołowego, korowodu i tańca figurowego przez taniec parami, polegający bądź to na kręceniu się w kółko, jak walc, czy polka, bądź też na prowadzeniu, jak w czasach nowszych, uważać należy za zjawisko zwiotczenia
lub zubożenia kultury? Mielibyśmy wiele powodów, żeby tak twierdzić, rozpatrując historię tańca wraz z całym jego wielkim rozkwitem urody i stylu,
aż po godne uwagi ponowne ożywienie tańca artystycznego w ostatnich czasach31.
Kwestia wzajemnego związku tańca i zabawy nie jest problemem.
Stosunek ich wzajemny nie polega na tym, iż jedno ma w sobie coś z zabawy, lecz stanowi jego część. Relacja ta oparta jest na tożsamości istoty. Taniec zdaniem Johan’a Huizing’a jest szczególną i szczególnie doskonałą
formą samej zabawy. Co by się stało, gdybyśmy, zamiast konstruować nasze
życie, okazali tyle szaleństwa, czy też mądrości, by je wyrażać tańcem?32.
Taniec nowoczesny, będący nie tylko sztuką, ale również sposobem
na życie, zrodził się na początku XX wieku dzięki Isadorze Duncan, Ruth
Saint-Denis, czy Tedorowi Shawnowi. Rozkwitał on w latach 1925-1960,
zapisując się w historii jako przejaw twórczości trzech wielkich postaci,
mianowicie: Marty Graham, Mary Wigman, oraz Doris Humphrey.
Według Rogera Garaudy, twórcy tytułu Dancer sa vie − taniec życia, taniec jest sposobem istnienia, swego rodzaju obrzęd, nie traktowany
w kategoriach spektaklu lecz współuczestnictwa, wiążący się z magią i religią, pracą i odpoczynkiem, miłością czy śmiercią. Człowiek wykonuje zespół ruchów zwanych tańcem we wszystkich uroczystych chwilach swego
życia, wobec wojny i pokoju, zawarcia małżeństwa i pogrzebu, siewu
i zbioru plonów.
To wszystko, co się dzieje w człowieku, ma dwojaki charakter, jest
bowiem albo pracą ducha, albo pracą fizyczną, natomiast w tańcu łączy się
30
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ze sobą dwie dziedziny. To co się dzieje w tańcu, wykazuje znamiona należytego przemyślenia oraz sprawność fizyczną, nabytą w długich ćwiczeniach,
ale co najważniejsze, każdy ruch jest wynikiem rozwagi i nic nie dzieje się tu
bez uzasadnienia33.
Teatr Tańca − Wuppertaler Tanztheater Pina Bausch (Niemcy)
Obdarzona arystokratycznym wyglądem, raz czuła to znów okrutna,
tajemnicza i bliska, Pina Bausch uśmiechała się do mnie, by dać się poznać.
Zakonnica, która je lody, święta na rolkach, w sposobie zachowania przypominająca królową na wygnaniu, założycielka zakonu, sędzia sądu metafizycznego, nieoczekiwanie puszcza do ciebie oko. /FEDERICO FELLINI/
Phelippine (Pina) Bausch urodziła się 27 lipca 1940 roku w Solingen, miejscowości leżącej mniej więcej między Wuppertalem a Kolonią
w Nadrenii Północnej − Westfalii, w rodzinie Rolanda i Anity Bausch.
Rodzice prowadzili pensjonat z niewielką restauracją. Pina była najmłodsza
z trojga rodzeństwa34.
Regularną naukę tańca Pina Bausch rozpoczęła jako piętnastolatka.
W latach 1955-1959 uczyła się w Folkwangschule (późniejszej FolkwangHochschule) w Essen, gdzie poznała choreografa i nauczyciela Kurta Joossa. Pragnął on dać młodym solidne, wszechstronne wykształcenie a jednocześnie podkreślić nowatorski charakter współczesnego tańca. Jooss twierdził, że choreografia narzuca styl. Rodzi się on niejako za każdym razem na
nowo, w kolejnym przedstawieniu, kolejnej choreografii. Jak już powiedziano, z eksperymentalną grupą wyłonioną z Folkwangschule, Jooss założył przy szkole Folkwang-Tanztheater Studio. Powstały w nim jego najważniejsze inscenizacje: Pavane auf den Tod einer Infantin (1929), Der
grune Tisch (1932), GroZstadt (1932)35.
W 1959 roku Pina Bausch uzyskała dyplom tańca scenicznego
(Buhnentanz) oraz z pedagogiki tańca (Tanzpadagogie). Stypendystka DAAD (Niemieckie Wymiany Akademickiej), w latach 1959-1961 kształciła
się w Nowym Jorku jako Special Student w Juilliard Schoolof Music. Jej
nauczycielami byli między innymi: Jose Limon – jeden z najwybitniejszych
tancerzy lat pięćdziesiątych (jego grupa, jako jedyna w Ameryce, konkurowała w tamtym czasie z Martha Graham Dance Company); La Meri – nauczycielka tańców etnicznych, założycielka Ethnological Dance center; An33
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tony Tudor – Anglik, wykładowca Juilliard School of Music oraz dyrektor
MetropolitanOpera Balet School, a także Margaret Craske – brytyjska tancerka i pedagog, związana z Baletami Diagilewa, primabalerina American
Ballet Theatre; Louis Horst – pianista i kompozytor, bliski współpracownik
Marthy Graham; Mary Hinkson - tancerka zespołu Marthy Graham, dyrektor tańca w Britain’s National Choreographic Summer School; Ethel Winter
– tancerka i nauczycielka, solistka w zespole Marthy Graham, choreografka
Batsheva Dance Company; Helen McGhee – wybitna uczennica Marthy
Graham. Wpływ tych artystów i samej Graham na twórczość Piny Bausch
wydaje się nie do przecenienia. Widać to zwłaszcza w pierwszym okresie
jej twórczości, w którym znać zarówno tradycję Ausdruckstanz, jak i modern Dance (Fruhlingsopfer)36.
Pina Bausch została zaangażowana do New American Ballet, gdzie
pracowała z Pulem Taylorem, dawnym członkiem Graham Company, później niezależnym twórcą, który potrafił połączyć doświadczenie wyniesione
ze studia Graham z własnymi pomysłami. Biograf Marthy Graham, Don
mcDonagh, określił jego wysiłki jako kombinację stylu floor-oriented (ciążącego ku ziemi) z antifloor aspirations (powietrznymi aspiracjami) baletmistrza.
Bausch występowała również w baletach Metropolitan Opera, takich
jak: Alcesta, Carmen, Turandot, Tannhauser (1961). Tańczyła też w Paul
Sanasardo-Donya Feurer Dance Company (Phases of Madness, In View of
God, 1960).
Kiedy po dwóch latach pobytu w Ameryce wróciła do Essen, została
solistką (1962-1968) nowo powołanego Folkwang-Ballet pod kierunkiem
Kurta Joossa. W tym czasie współpracowała z Joossem, Tudorem, Hovingiem, Zulligiem. Najczęściej współpracowała z tancerzem i choreografem
Jean'em Cébron. Występowała na wielu festiwalach. Zatańczyła w spektaklach: Lilac Garden Antony’ego Tudora z muzyką Ernesta Chaussona, Elegia, do muzyki Dymitra Wiatowicza w choreografii Lucasa Hovinga.
Poczynając od 1968 roku, realizowała swoje pierwsze choreografie37. W 1969 roku otrzymała pierwszą nagrodę na II Międzynarodowym
Konkursie Choreograficznym w Kolonii za spektakl Im Wind der Zeit do
muzyki Mirko Dornera. Od 1969 do 1973 roku była kierownikiem artystycznym Folkwang Ballet w Essen. Kiedy w 1973 roku Bausch zgadza się
objąć stanowiska kierownika i choreografa zespołu baletowego w niewielkim Wuppertalu nieopodal Düsseldorfu, od początku chce grupę stworzyć
36
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od podstaw i przekształcić ją w międzynarodową. W swoim Wuppertaler
Tanztheater, który z czasem przemianowano na Tanztheater Wuppertal.
W 1973 roku trzydziestoletnia Pina miała już za sobą sześć choreograficznych realizacji. W następnym roku zagrała na scenie w Wuppertalu
rolę tytułową w operze Borisa Blachera Yvonne według Iwony – księżniczki
Burgunda Witolda Gombrowicza, w reżyserii Kurta Horessa38.
Można jednak sądzić, że Bausch traktowała niemiecką tradycję ekspresjonizmu jako etap zakończony jeszcze przed II wojną światową. Jej wyraz uznania dla Joossa, jak również próby nawiązania do tamtej estetyki,
zamknęły się datą 1974 wraz z premierą Fritza. Odtąd Bausch, świadoma
przeszłości, choć nią także w jakiejś mierze rozczarowana, szukała własnej
formy wypowiedzi na drodze eksperymentu.
W twórczych poszukiwaniach artystki nastał czas nowych realizacji,
rewolucyjnych zarówno w swojej śmiałości interpretacyjnej, jak i formalnej.
W roku 1974 powstały: Ifigenia na Taurydzie Christopha W. Glucka („opera tańczona” – propozycja repertuarowa złożona Bausch przez dyrektora
Opery w Wuppertalu Kurta Horresa), Free-Jazz Improvisationen z muzyką
Detlefa Schonengerga i Guntera Christmana, Zwie Krawatten (muzyka Georg Kaiser), Ich bring dich um die Ecke (z muzyką pop), Adagio-Funf lieder
von Gustaw Mahler, Fliegenflittchen (muzyka Jacques Offenbach).
Rok 1975 zaowocował dwoma realizacjami, były to: Orfeusz i Eurydyka Christopha W. Glucka oraz Święto wiosny, czyli Fruhlingsopfer Igora
Strawińskiego.
Kolejny 1976 rok przyniósł premierę Die sieben Todsunden BrechtaWeilla („wieczór taneczny” w dwóch częściach, oscylujący między teatrem,
tańcem, kabaretem i rewią). Rok 1977 wydaje się nadzwyczaj owocny. Pina
Bausch zrealizowała kolejne przedstawienia: Blaubart-Beim Anhoren einer
Tonbandaufnahme von Bela Bartoks Oper „Herzog Blaubarts Burg”,
Komm, tanz mit mir (z muzyką ludową), Renate wandert aus (z wykorzystaniem szlagierów)39.
W 1980 roku powstał spektakl - muzyczny kolaż, w którym Peter
Pabst wykorzystał projekt scenografii Borzika a także Bandoneon, sztuka
w przewrotny sposób traktująca argentyńskie tango.
W przedstawieniach Walzer i Nelken z 1982 roku za tło posłużyły
muzyczne kolaże. Pina Bausch, jak napisała krytyka, znajdowała się wówczas u szczytu swoich możliwości twórczych. Artystka wystąpiła też w filmie Federica Felliniego I statek płynie.
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W kolejnych latach realizowała na ogół jedną premierę rocznie, czasem jedną na dwa lata: Auf dem Gebirge hat Man ein Geschrei hrhort
(1984), TWO Cigatettes In the Dark (1985), Victor (1986), Ahnen (1987),
Palermo, Palermo (1989), film Die Klage der Kaiserin (1990), Tanzabend
II /Madrid/ (1991), Das Stuck mit dem Schiff (1993), Ein Trauerspiel
(1994), Danzon (1995), Nur Du (1996), Der Fensterputzer (1997), Masurca
Fogo (1980), Wiesenland (2000), Aqua (2001), Fur die Kinder von Gerstner, heute Und morgen (2002), Nefes (2003), Tai Chi (2004), Vollmond
(2006), Bambo Blues (2007), Sweet Mambo (2008). Wszystkie sztuki, jeśli
chodzi o strukturę muzyczną, miały budowę kolażu. Większość z wymienionych spektakli od połowy lat osiemdziesiątych wiązała się z odbytymi
przez Bausch i jej zespół podróżami. Inspiracją dla kolejnych sztuk stawały
się miasta (Rzym, Wiedeń, Palermo, Madryt, Hongkong, Lizbona, Budapeszt), a także amerykański Zachód, Brazylia, Turcja, Japonia, wreszcie Indie. W przedstawieniach, tym razem bez wyjątku, począwszy od lat siedemdziesiątych, powracały podobne tematy: miłość, samotność, dzieciństwo, relacje między kobietą a mężczyzną, śmierć a także refleksje nad kulturą
i współczesną cywilizacją. I tak zostało do dzisiaj.
W latach 1983-1989 Pina Bausch pełniła obowiązki dziekana Wydziału Tańca w Folkwang Hochschule w Essen40.
Pina Bausch zaproponowała nowy typ widowiska-kolażu z pogranicza baletu, dramatu, pantomimy. Zmieniła w sposób radykalny myślenie
o tańcu, zapoczątkowując jego nowy język. Dopełnia dzieła wielkich artystów XX wieku i zarazem otwiera kolejny rozdział na drodze teatralnego
eksperymentu. Podejmując ideę swego mistrza, Kurta Joossa – pierwszego
choreografa, którego twórczość, w historii tańca, można określić mianem
Tanztheater. Brausch rozwija ją po swojemu, cyzelując kształt nowego gatunku. Teatr tańca, w ciągu czterdziestu lat jej działalności, znajduje tu pełny wyraz. Kurt Jooss twierdził, że taniec jest aktem filozoficznym, ruch zaś
aktem myśli. Tropem tym, choć w istotny sposób zmodyfikowanym, podąża
Pina Bausch – najzdolniejsza uczennica Joossa. W jej filozofii ruch wydaje
się przede wszystkim środkiem służącym do wyrażania emocji.
Inspiracji szuka Bausch w przeszłości swoich tancerzy, w ich wspomnieniach, biografiach, codziennych przeżyciach mających z konkretnymi,
choć nie zawsze nazwanymi. Jej sceniczny świat można by porównać do
świata idei – doskonałych wzorców przedmiotów materialnych. Poza te-
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atrem znamy jedynie ich cienie odbicia41. Jak podkreśla Pina Bausch – Interesuje mnie nie tyle, jak poruszają się ludzie a raczej co nimi porusza.
Można jednak przyjąć, że Tantheater Piny Bausch spełnia postulat
teatru jako syntezy sztuk, gdzie taniec, scenografia, muzyka, słowo składają
się na pełną wypowiedź artystyczną. Choreografia jest zawsze formą dramatu, dramat zaś treścią choreografii. Dramat, w sensie gatunku literackiego,
został zrealizowany na scenie w operach tańczonych: Orfeuszu i Eurydyce,
Ifigenii na Taurydzie, Fruhlingsopfer, a także Blaubart. W innych przedstawieniach wydaje się biec podskórnie, jest jednak wyczuwalny i stale
obecny – nawet w tych sztukach, w których nie sposób mówić o jakiejkolwiek dramaturgii scenicznych zdarzeń. To dramat, który rozgrywa się w duszy człowieka42.
Tancerze Piny Bausch niczego ani nikogo nie udają, nie grają w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Oni po prostu są na scenie – jako konkretni ludzie, o określonych nazwiskach, cechach i doświadczeniach. Jeśli
już jakaś technika aktorska (w sensie oddziaływania na widza) może być im
bliska, to ta, o której pisze Eugenio Barba jako o technice inkulturacji
i akulturacji: Aktorzy, chcąc oddziaływać skutecznie, chcąc wydobyć swoją
tożsamość historyczno-biograficzną, używają pewnych form, sposobów zachowania, chwytów, sztuczek, póz. To właśnie nazywa się technika aktora,
która występuje we wszystkich tradycjach teatralnych43.
Barba proponuje sięgać poza zróżnicowania kulturowe i gatunkowe,
by dotrzeć do początków, kiedy to z samej obecności zaczynała wyłaniać
się technika, a więc sposoby wywoływania reakcji u widza. Wskazuje on na
dwa punkty wyjściowe, dwie linie. Zgodnie z pierwszą z nich aktorzy posługują się swoją spontanicznością, zachowują się «naturalnie», zgodnie z tym,
co od dziecka przejmowali ze swojej kultury, środowiska społecznego,
w którym wzrastali. Ten proces biernego wchłaniania sensomotorycznego
codziennych zachowań danej kultury nazywany jest przez antropologów
«inkulturacją». Przyjmuje się, że w wyniku procesu umysłowego następuje
«ożywienie», modyfikacja, rozwój owej naturalności. W toku pracy nad rolą
– pisze dalej Barba – aktor przekształca swoje naturalne, codzienne zachowania w poza codzienne zachowania sceniczne, zawierające wbudowane
motywacje i podteksty społeczne.
Druga linia, o której wspomina Barba, wiąże się z wykorzystaniem
technik ciała, form zachowania na scenie, innych niż te, które stosuje się
41
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w życiu codziennym. Technika akulturacji zakłada sztuczność w zachowaniu aktora, deformację wyglądu, ruchu postaci i sposobu wypowiadania się.
Barba trafnie komentuje zachowania tancerzy Piny Bausch: Warto zauważyć, że aktorzy wyuczeni techniki akulturacji baletu klasycznego poszukują
sposobów oswobodzenia się z jej rygorów, zwracając się ku wzorom techniki inkulturacyjnej44.
W spektaklach znalazły się elementy improwizacji, dialogu, efekty
obcości, eksplorowano psychikę i przeszłość tancerzy. W teatrze Bausch
ruch i gesty stały się wehikułem emocji i archetypów. Artystka wprowadziła
do teatru tańca dziecięce gry i zabawy, gesty i zachowania zaczerpnięte
z codzienności.
Sny, mity i codzienność w przedstawieniach tej artystki wzajemnie
się przenikają. Dochodzi tu by tak rzec, do zmitologizowania codziennych
czynności i zarazem do „upowszechnienia” mitu. Nie można go poznać,
zrozumieć i przeżyć, a doznania metafizycznego opisać, jeśli człowiek nie
zanurzy się w codzienności. Bausch zmierza do ukazania postaci w całej ich
pełni. W pięknie i brzydocie, w spełnieniu i jego niemożności, radości
i cierpieniu. Wychodząc od konkretnego działania mającego odniesienie
w rzeczywistości, tancerze przekraczają jej ramy, otwierając przestrzeń wyobraźni, uwalniają marzenia. Pina Bausch w swoich sztukach podejmuje
kwestie podstawowych uczuć, takich jakich jak: miłość, gniew, nienawiść,
rozpacz, agresja, ból. Przywołuje także postawy archetypowe oraz obrazy
mityczne. Są one obecne zarówno w jej pierwszych realizacjach oper tańczonych (Orfeusz i Eurydyka, Ifigenia na Turydzie), jak również w innych
sztukach, nienawiązujących wprost do tematów antycznych.
Mit, który powraca w jej spektaklach, to mit dzieciństwa – ukazany
poprzez gry i zabawy, z jednej strony jawi się jako stan niewinnej szczęśliwości, sen arkadyjski, z drugiej jako traumatyczne przeżycie związane
z ograniczeniem swobody, przyjęciem wymierzonej kary (Nelken, Fur die
Kinder von gestern, heute und morgen). Norbert Servos pisze: Przy całej
realności teatr tańca powstaje na fundamencie baśni i mitu, a nawet snu.
Poziomy tego, co rzeczywiste i nierzeczywiste, przenikają się w taki sposób,
że trudno zarysować dzielącą je linię. Czas mistyczny i współczesny nakładają się na siebie. Czas w teatrze Piny Bausch to czas baśniowy – dodaje
Heiner Muller.
Miejsce człowieka/tancerza w jej przedstawieniach jest zawieszone
między niebem a ziemią. Poprzez wykonywanie prostych czynności zwy44
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czajnych gestów tancerze przynależą jakby do ziemskiego porządku, a gdy
pojawia się czysty taniec, tamte działania nabierają poetyckiej szlachetności, stają się częścią onirycznej sfery, tancerze zaś – „lunatykami”.
Metafizykę trzeba przełożyć na język świata widzialnego, inaczej
komunikacja z tym, co ponad, jest niemożliwa. Wszystko, co z ducha ma
swój adres na ziemi, tutaj znajduje swoje miejsce. I tak przez codzienność
w przedstawieniach Piny Brausch objawia się to, co niezwykłe, fantastyczne. Jej samej zaś można przypisać rolę poety sceny45.
Pina Bausch bada dusze ludzką. Niemal wszystko może być tańcem
– wyznaje artystka. Ma on bowiem związek ze świadomością, z naszym
wnętrzem, z tym, w jaki sposób oddychamy, wykonujemy pozornie drobne,
nieważne czynności. Powtarzając gesty i ruchy, rytmizując je, twórca dociera do naszej świadomości. Wydobywając detale, podkreśla ich wagę i rolę,
jaka pełnią w życiu. Z drugiej strony, jako baczny i przenikliwy obserwator,
znajduje w świecie namacalnym i zmysłowym odpowiedniki stanów duchowych. A przy tym intuicyjnie zmierza, jak się zdaje, do ukazania człowieka w szerszej perspektywie istnienia. Wprowadza tym samym obieg mocy przyrodzonych w obieg sił nadprzyrodzonych46.
Filmowy montaż scen, a nade wszystko ów mityczny czas psychologiczny w miejsce relacji przyczynowo-skutkowych i narracji to novum teatru tańca Piny Bausch. Tanztheater Piny Bausch to tajemnica. To terra incognito. Jego opis wciąż wydaje się niepełny. Stanowi wyzwanie dla badacza i krytyka, analiza spektaklu podąża zaledwie w ślad za dziełem, a każda
próba jego definicji zdaje się zawężać i ograniczać zawarte w nim bogactwo
znaczeń. Opierając się wszelkim syntezom i uogólnieniom, domagając się
raczej języka poetyckiego niż racjonalizującego, dzieło Piny Brausch jest
wciąż niewyczerpanym źródłem inspiracji47.
Ze swoim zespołem Pina zrealizowała ponad czterdzieści autorskich
przedstawień (i wznowień), które od Sinobrodego (1977) zaczęła nazywać
ein Stück von Pina Lausch (jak słusznie zauważa Rembowska – po prostu
„kawałek sztuka”), i które dopiero po premierze otrzymywały swoje emblematy − tytuły rozpoznawalne na całym świecie. Początkowo z sukcesami
i famą zespół Bausch spotykał się jednak tylko za granicą – w Paryżu, Nancy, Londynie, Brukseli, Amsterdamie czy Belgradzie (przez moment Bau-
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sch zastanawiała się nawet nad przeniesieniem teatru z Wuppertalu do Paryża). Wreszcie zdobyła uznanie także w swoim kraju48.
Pina Bausch nie uprawia teatru społecznie zaangażowanego. Zachowuje dystans wobec antropologii. Przyglądając się światu z uwagą, opisuje
go za pomocą przenośni – nigdy wprost. Sytuacje zaobserwowane na ulicach Kalkuty czy Delhi stanowią zaledwie punkt wyjścia do zbudowania
obrazu o charakterze uniwersalnym, w którym zawiera się więcej pytań niż
odpowiedzi. To pytania artysty wielkiego formatu, który świadom ograniczeń języka sztuki wobec ludzkiej tragedii, odwołuje się częściej do estetyzmu niż środków dokumentalno-realistycznych49.
Pina Bausch zmarła nagle 30 czerwca 2009 roku – w pięć dni po
zdiagnozowaniu u niej nowotworu. Stało się to podczas trzeciej wizyty
Tanztheater Wuppertal w Polsce, do której zespół przyjechał ze spektaklem
Nefés (Oddech) – ekstatycznym hymnem na cześć Stambułu i tureckiej kultury. To na festiwalu Świat miejscem prawdy artyści Piny dowiedzieli się, że
umarła. To są tańce na wulkanie, które czerpią energię z rzeczywistości,
w których sprzeczne impulsy wzajemnie na siebie oddziałują – oceniał Norbert Servos, najwierniejszy krytyk twórczości Bausch.
Co jest istotą rzeczy w dziele Piny Bausch? Oto jedna z możliwych
odpowiedzi: ciało tancerza, a wraz z nim jego wnętrze stają się podstawowym i zarazem najdoskonalszym instrumentem do wyrażania prawdy
o człowieku, jego osobowości i uczuciach. Dzięki nieograniczonym środkom wyrazu, różnicowaniu tonacji barw, dynamiki, czerpaniu z własnych
doświadczeń i biografii, znajdowaniu w ruchu odpowiednika dla emocji
możliwe jest, poprzez ów instrument, stawianie ważnych pytań, zbliżenie
ku zagadce światła − bez jej dotknięcia. Tu liczy się bowiem poszukiwanie,
dążenie, a nie osiąganie celów.
Sztukę Bausch cechuje lekkość i błyskotliwość w splataniu różnych
rytmów wątków, sprzeczności i porządków, owo bycie pomiędzy, a także intuicja w dokonywaniu wyborów i zaskakujące bogactwo skojarzeń. Poza ty
żadnych odsyłaczy ani klisz – chyba, że cytaty z własnej twórczości. Najważniejszym drogowskazem w dziele artystki wydaje się być wiara w wyobraźnię. To dzięki niej udaje się pokonać ludzkie słabości lub uczynić
z nich walor, znaleźć się poza zniewalającą i jednocześnie dostarczającą
wrażeń codziennością, spojrzeć dalej i głębiej, podążać w kierunku niewia-
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domej – w stronę mroku. Sztuka ma, jak się zdaje, sens o tyle, o ile sens ma
droga samopoznania człowieka, który tańczy50.
Co nietypowego upatrywać może widz w dziele Piny Bausch? Wiele
rzeczy robimy na scenie realnie. Ludzie biegają, upadają, rzucają się na
ściany lub ociekają wodą. Trawa na scenie pachnie. Kontakt z publicznością − wszystko to jest rzeczywiste. Taniec na gołej ziem to wielka radość.
Mamy szczęście, że dzięki teatrowi doznajemy wielu wspaniałych przeżyć,
które dla innych są niedostępne. Tańczymy na gołej ziemi, pocimy się, zdarza się nam występować w mokrych strojach wieczorowych. Kiedy chodzimy
po trawie, panuje cisza albo bzyczą komary. Trawa ma zapach, określoną
temperaturę. Podobnie jest z wodą: kiedy przez nią biegniesz-robi hałas,
a kiedy się uspokoi-przypomina lustro. Sunąć zaś przez liście-zostawiasz za
sobą wyraźny ślad. Lubię te przeżycia. Są jak jednoczenie się z czymś. Dla
mnie to nie jest walka z materią lecz rodzaj pieszczoty51 − opisuje swe przeżycia sama założycielka. Nie dziwi projekcja fal rozbijających się o klif, następnie lśnienie powierzchni wody w słońcu, przy zachęcającej do żywiołowych zachowań aurze, dzikiego biegania wokół sceny albo łagodnego
nurkowania52.
Dominik Mercy tak opowiada o współpracy z teatrem – Fenomen
pracy z Piną polega na tym, że pozostaje ona stale otwarta na nasze propozycje, możliwości, odmienne osobowości53. Spektakle Piny Bausch często
balansująca granicy kiczu i ryzyka54.
Spektakle Sashy Walz, Piny Bausch, Ewy Wycichowskiej, które widziałem, przywracają teatrowi język metafory. Od jakiegoś czasu spada na
nas zaraza naturalizmu, a teatr u swych korzeni nie był naturalistyczny.
W trakcie oglądania teatru tańca człowiek wraca do źródła teatru, patrzy na
teatr jako na wielką metaforę świata, a nie na krzywe zwierciadło rzeczywistości. Dla mnie, z punktu widzenia człowieka, który zajmuje się teatrem, taniec to odświeżająca lekcja55.
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Polski Teatr Tańca − Balet Poznański
W 1973 roku z inicjatywy władz miejskich i środowiska artystycznego Poznania został powołany do istnienia Polski Teatr Tańca − Balet Poznański. Dyrekcję powierzono wybitnemu tancerzowi i choreografowi Conradowi Drzewieckiemu. Jest profesjonalnym autonomicznym zespołem,
którego oblicze przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych formą teatru baletowego do współczesnego gatunku, teatru tańca. Teatr tańca charakteryzuje przekraczanie granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalanie się z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianie
ku interdyscyplinarności, poszukiwanie nowych przestrzeni teatralnych
i oparty na kreatywnej improwizacji proces tworzenia, który jest dziełem
Conrada Drzewieckiego. Wystawiony Cudowny Mandaryn jest wielkim zaskoczeniem dla międzynarodowej publiczności. Jest doskonałym dziełem ze
znakomitym tańcem, o niezwykłej precyzji i umiejętności stopniowania napięcia dramatycznego w tej niezwykłe brutalnej i gwałtownej choreografii56.
Conrad Drzewiecki (ur. 14 października 1926, zm. 25 sierpnia 2007)
− solista Opery w Poznaniu, zespołów zagranicznych, głównie francuskich,
od 1963 roku kierownik Poznańskiej Opery. Twórca układów
choreograficznych m.in. baletów Esik w Ostendzie G. Bacewicz (1964),
Ognisty ptak I. Strawińskiego (1967), telewizyjnego filmu Gry G. Lasoty
(1970), współpracował choreograficznie z zagranicznymi zespołami
baletowymi.
Piętnastoletni okres kierownictwa Conrada Drzewieckiego charakteryzują prekursorskie przedsięwzięcia artystyczne, które usytuowały Balet
Poznański w gronie najlepszych zespołów europejskich, czego dowodem
były m.in. liczne zaproszenia na międzynarodowe festiwale baletowe.
W uznaniu zasług w tym okresie Polski Teatr Tańca został wyróżniony m.in. Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie
kultury polskiej za granicą (1978 rok) oraz Nagrodą Miasta Poznania za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki (1984 rok).
Od 1988 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym Polskiego Teatru Tańca jest Ewa Wycichowska, wieloletnia primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi, choreograf i pedagog, zapraszany do współpracy przez zespoły amerykańskie, włoskie i niemieckie, wielokrotny juror polskich i międzynarodowych konkursów baletowych. Ewa Wycichowska, która nazywając swojego poprzednika „idolem jej pokolenia”, powiedziała w jakimś
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z wywiadów: Staram się być wierna jego artystycznemu credo − nie powielać, tylko tworzyć nowe, tu i teraz. Czerpiąc więc z niewątpliwych osiągnięć
rewolucji estetycznej, przeprowadzonej w polskim balecie przez Konrada
Drzewieckiego, Wycichowska coraz bardziej zawierza świadomości współczesnego widza i często odchodzi od linearnego opowiadania fabuły przez
balet. Dla niej taniec jest bowiem sztuką metaforyczną, ale w żadnym razie
nie elitarną, co puentuje: Przecież to czysty przekaz od neuronu do neuronu,
od wrażliwości do wrażliwości... Zgodnie z intencjami mistrza, Ewa Wycichowska nie ustaje w poszukiwaniach, których charakterystyczną cechą
zdaje się być oparcie filozofii baletu na integralności wszystkich sfer
współdziałających w przedstawieniu, gdzie taniec, teatr, muzyka i plastyka
dopiero razem tworzą spójny przekaz umożliwiający dialog z widzem.
Przekaz odwołujący się do wnętrza każdego z nas, do tego, co w naturalny
sposób wyrażamy ruchem od prawieków, gdy cieszymy się lub złościmy,
kochamy czy zastygamy w trwodze57. E. Wycichowska coraz bardziej zawierza świadomości współczesnego widza i często odchodzi od linearnego
opowiadania fabuły przez balet.
Tancerka, choreograf, pedagog. Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu i Akademię Muzyczną w Warszawie. Studiowała taniec
modern w L'Academie de la Danse w Paryżu u Yuriko i Petera Goosa. Była
primabaleriną Teatru Wielkiego w Łodzi.
Jest członkiem Międzynarodowej Rady Tańca działającej pod patronatem UNESCO. Profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Sztuki
Tańca UMFC.
Jest jedną z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy na
światowych scenach baletowych, zarówno w repertuarze klasycznym, jak
i współczesnym. Tańczyła Julię w Romeo i Juli, Giselle, Coppelię, Córkę
źle strzeżoną, a także w Zielonym stole (chor. Joos), Gajane (chor. Ejfman),
Medei (chor. Kujawa), Ognistym ptaku (chor. Drzewiecki), Królewnie
Śnieżce (chor. Borkowski), Śnie nocy letniej i Wolfgangu Amadeuszu (chor.
Gray Veredon), Carmen (chor. Makarowski), Faust goes rock i Skrzypku
Opętanym we własnej choreografii. Zna ją publiczność niemal wszystkich
kontynentów, reprezentowała polski balet na festiwalach w USA, Kanadzie,
Peru, Mongolii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Turcji,
Włoszech, Finlandii, Gruzji, Rosji i Japonii. W 1980 roku debiutowała jako
choreograf utworem Głos kobiecy (z nieznanej poetki) do muzyki Krzyszto-
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fa Knittla. Obecnie jest autorką ponad 60 prac choreograficznych, zrealizowanych w Polsce, Włoszech, USA, Niemczech.
Wielokrotnie zasiadała w jury krajowych i międzynarodowych konkursów baletowych. Jest laureatką Nagrody Młodych im. Wyspiańskiego
I stopnia, Medalu 200-lecia Baletu Polskiego, Medalu Wacława Niżyńskiego, Fringe Firsts Special Award w Edynburgu, Nagrody ZAiKS za wybitną
twórczość choreograficzną, Srebrnego Medalu Gloria Artis. W polskim środowisku artystycznym postać Ewy Wycichowskiej jest synonimem pasji
zawodowej, nieustającej drogi poszukiwań i odwagi twórczej.
Kierując Baletem Poznańskim zademonstrowała rzadką umiejętność
łączenia talentu artystycznego z predyspozycjami menażerskimi. Zaproszenie do współpracy z jej zespołem przyjęli między innymi: Birgit Cullberg,
Mats Ek, Örjan Andersson, Jens Östberg, Gray Veredon, Toru Shimazaki,
Les Carnets Bogouet, Marie Brolin-Tani, Virpi Pahkinen, Yossi Berg i Jacek Przybyłowicz58. Ewa Wycichowska traktując modern i contemporary
dance jako główne tworzywo ruchowe, rozwinęła oryginalną koncepcję inscenizacyjno-choreograficzną zmierzającą do syntezy sztuk, gdzie warstwy:
choreograficzna, dramaturgiczna, muzyczna i plastyczna spotykają się
i wzajemnie przenikają. Uzupełniła również pierwotną wizję teatru autorskiego i zaprosiła do współpracy wybitnych twórców z całego świata.
Wycichowska nie ustaje w poszukiwaniach: rozwiązań formalnych,
filozoficznych, estetycznych. Ogromną wagę przywiązuje też do wszechstronnego rozwoju zespołu, który podczas spektaklu jaki zaprezentowano na
festiwalu, potwierdził swą wielką klasę. Kilkunastu tancerzy z imponującą
swobodą interpretuje wypowiedzi choreografów perfekcyjnie: ich ruch
w sposób organiczny wypływa z rysunku ciała, a kształtowany przez emocje,
nawet na chwilę nie poddaje się przypadkowości. Na taką swobodę wyrażania treści mogą pozwolić sobie tylko tancerze bezbłędnie władający techniką. I tacy są artyści Polskiego Teatru Tańca: technika klasyczna czy modern
jest dla nich jedynie środkiem, a nie podstawowym zadaniem do pokonania
w drodze do celu. To bez wątpienia najlepszy zespół solistów w Polsce59.
Polski Teatr Tańca postrzegany jest jako unikalne forum choreografów, w którym swoje oryginalne koncepcje realizowali m.in. tak wybitni artyści jak: Birgit Cullberg, Mats Ek, Örjan Andersson, Jens Ostberg (Szwecja), Stanisław Wiśniewski (Francja), David Earle (Kanada),Toru Shimazaki (Japonia). Atrakcyjna oferta repertuarowa, nowy oryginalny język tańca
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i współczesna forma teatralna proponowane przez Balet Poznański, spotykają się z uznaniem widzów na całym świecie.
Spektakle Ewy Wycichowskiej dopracowane są w najdrobniejszym
szczególe, z niezwykłą dbałością o detal. Każdy jej projekt jest poszukiwaniem nowych form wyrazu dla istotnych tematów, czerpanych ze źródła szeroko pojętej kultury, jest refleksją nad człowiekiem i formą jego istnienia
w świecie. Ruch ciała, rytm, jakiemu jest ono poddane − wszystko to wyraża
ducha epoki, (...) ale, co najważniejsze, w teatrze Wycichowskiej taniec nie
jest nigdy pustą formą, zawsze podporządkowany jest jakiejś myśli, jest nieustannym procesem odkrywania nowych przestrzeni, jest łamaniem barier,
wykraczanie poza stereotypy, przyzwyczajenia, standardy. Jej twórczość jest
teatrem w całym tego słowa znaczeniu, a jej tancerze są równocześnie aktorami60. Nie zawsze są to tylko pozytywne sądy o teatrze, kontrowersyjne
dotyczą wybranych spektakli.
Bohaterowie przedstawienia Karine Saporta wszystkie czynności
wykonują odruchowo, powtarzalnie, bez emocji. Mieszkają pod jednym dachem, ale obok siebie. Mijają się, nie nawiązują emocjonalnych więzi. Każdy jest osobny, zamknięty w sobie, nastawiony na siebie. Próbę przezwyciężenia takich zachowań traktują jako atak na swoją prywatność, na niezależność i wolność. Od pierwszej sceny dręczyła mnie jedna myśl: przecież ja
znam tych bohaterów, znam ten typ teatralnego myślenia. Otóż bohaterowie
„Apokalypsy” są − moim zdaniem − jakby żywcem wyjęci ze sztuk Tadeusza
Różewicza. Nieodparcie kojarzą się z bohaterami „Kartoteki”, „Kartoteki
rozrzuconej”, „Wyszedł z domu”, „Świadkowie, czyli nasza mała stabilizacja”. Nie wiem tylko, czy jest to świadoma inspiracja (Różewicz jest grany
we Francji) czy przypadek. Na scenie oglądamy typy, by nie pójść dalej i nie
powiedzieć chodzące stereotypy61.
Bohaterowie nie tworzą postaci psychologicznych. Nie potrafią ze
sobą rozmawiać. Porozumiewają się za pomocą wypowiadanych w przestrzeń komunikatów, obiegowych prawd podanych do wierzenia. Ze strzępów zdań, urywanych myśli możemy przekonać się o samotności i beznadziejnej egzystencji bohaterów.
Ale czy jest to tytułowa „Apokalypsa”? Mnie się raczej wydaje, że
K. Saport bliżej do tego, co Różewicz już w latach 60. XX wieku nazwał naszą małą stabilizacją. Z podziwem oglądałem tancerzy Polskiego Teatru
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Tańca i na miejscu Ewy Wycichowskiej obawiałbym się, czy nie uciekną jej
wkrótce do teatru dramatycznego lub serialu.
Nigdy dotąd nie musieli tyle mówić i grać, bo tańca w tym przedstawieniu jak na lekarstwo. Na dodatek, teksty, które wypowiadają, są ich, są
autentyczne. Tancerze Polskiego Teatru Tańca mówią po angielsku. Trochę
mnie to rozbawiło i przypomniałem sobie artykuł Jerzego Ziomka o prowincjonalizmie w literaturze. Profesor twierdził w nim, że prowincjonalizm nie
jest kategorią geograficzną, ale mentalną62.
W ostatnich latach Polski Teatr Tańca gościł na tak prestiżowych festiwalach jak Chopin Festival w Hamamatsu (Japonia), Dresdner Musikfestspiele, Bodensee Festiwal, Bregener Festspiele i Lubeck Festival (Niemcy),
Karmiel Dance Festival w Izraelu, festiwalach w Istambule i Ankarze (Turcja), Danza Festival w Vicenzy, St. Gallen Festival (Szwajcaria), Chopin
i jego Przyjaciele w Nowym Jorku, Światowych Dniach Muzyki w Warszawie, wielokrotnie Łódzkich Spotkań Baletowych oraz Festiwalu Sztuki
w Edynburgu (Wielka Brytania), gdzie w 1992 roku otrzymał Nagrodę
Fringe First.
Teatr, który Demarco uznał za swoje odkrycie i otoczył szczególną
opieką. Entuzjastyczne recenzje, zainteresowanie krytyków, wywiady dla
szkockiej telewizji, szereg rozmów rokujących nadzieję na nawiązanie dalszych kontaktów - wszystko to stworzyło specyficzną aurę wokół zespołu poznańskiego baletu. Może to osobliwy pierwiastek aktorski, jaki musiał zaistnieć w niewielkiej przestrzeni surowych, gotyckich wnętrz Main Theatre
Gallery, zadecydował o porównaniach Polskiego Teatru Tańca z zespołem
obecnej w Edynburgu Piny Bauch. Można skromnie stwierdzić, że poznański
balet nie wypadł źle w tych porównaniach. Byli tacy, którzy powracali następnego dnia, by przeżyć nowe emocje i w owacjach na stojąco dać wyraz
swojemu uznaniu63.
Od 1973 roku, zgodnie ze statutem, Polski Teatr Tańca mając swą
stałą siedzibę w Poznaniu, realizuje założenia programowe polegające na
promocji sztuki i tańca oraz upowszechnianiu kultury baletowej w kraju i za
granicą.
Poszerzając swoją działalność o pierwiastek edukacyjnowarsztatowy Polski Teatr Tańca jest od 1994 roku organizatorem Międzynarodowych Warsztatów i Biennale Tańca Współczesnego oraz od 2004 roku
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca.
62
63

Tamże, s. 1.
M. Szum, Polski Teatr Tańca − magiczne momenty, Teatr 1992, nr 12, s. 1.
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Oblicze Polskiego Teatru Tańca krystalizowane przez osobowości
kierujących nim artystów przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych
formą teatru baletowego do współczesnego gatunku teatru tańca, który charakteryzuje przekraczanie granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalanie się z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianie
się ku interdyscyplinarności, poszukiwania nowych przestrzeni teatralnych,
oparty na kreatywnej improwizacji proces tworzenia wreszcie, harmonia
między tym, co duchowe i umysłowe a cielesne. Pierwotną wizję teatru autorskiego zastępują dziś wybitni twórcy z całego świata. O Polskim Teatrze
Tańca mówi się jak o swoistym forum choreograficznym, na którym wypowiadają się uznani mistrzowie, tacy jak Birgit Cullberg i Mats Ek.
Polski Teatr Tańca zdobył publiczność Kassel wrażliwością i inteligencją. Misterium teatru tańca – w swojej syntezie choreografii, dramatu
i sztuki, obejmujące równie wiele kultur jak i krajów. Polski Teatr Tańca
z Poznania zdobywa w ten sposób nowe światy i pracuje w dokładnym tego
słowa znaczeniu multikulturowo. Założona w 1973 roku grupa zdobyła wypełniającą po brzegi halę publiczność międzynarodowego festiwalu tańca64.
Różne w formie i treści choreografie pozwoliły docenić warsztat,
sprawność i technikę poznańskich tancerzy. Gdyby próbować jednym słowem opisać specyfikę ich tańca, to najbardziej adekwatne byłoby tu chyba
określenie: lekkość. Bowiem bez względu na stopień trudności czy skomplikowanie układów choreograficznych, ruchy tancerzy zawsze pozostają lekkie, wykonywane jakby bez wysiłku. Do tego dodać trzeba precyzję i pełną
świadomość własnych możliwości, dzięki czemu tancerze umieją w pełni
wydobyć z ruchu jego znaczenie i piękno65.
Szansę konfrontacji i rozmowy z widzem, mają także przedstawiciele młodego dynamicznego pokolenia, laureaci międzynarodowych konkursów choreograficznych, tacy jak Yosi Berg z Izraela i Virpi Pahkinen ze
Szwecji. Również współpracują tancerze Polskiego Teatru Tańca skupieni
wokół grupy „Atelier” – wyłonionej wewnątrz Teatru sceny poszukiwań
i debiutów.
Podziwiam odwagę, z jaką został zrobiony ten spektakl. Wycichowska rozłożyła własną twórczość na czynniki pierwsze, a tancerze zdobyli się
na to, żeby popatrzeć sobie prosto w oczy w obecności widzów. Działa to
wszystko mocniej w kontekście jubileuszu 30-lecia. Takie urodziny to powód
do fety, koturnów, hołdów. Tymczasem Polski Teatr Tańca bierze głęboki
64
65

J. Satrler, „Hessische Allgemeine”, 21.03.2006.
D. Mrówka, Teatr, nr 7-8, lipiec-sierpień 2002.
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oddech i skacze na głęboką wodę: nieznaną, wzburzoną i zimną. Gratulacje66.
W ciągu 36 lat istnienia Polski Teatr Tańca zrealizował ponad 180
premier. Gościł na pięciu kontynentach, został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, wśród nich FRINGE FIRSTS na festiwalu w Edynburgu67.
Wybrane nagrody i odznaczenia:
1978 − Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie kultury
polskiej za granicą;
1989 − Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury i sztuki;
1992 − Fringe Firsts Special Award Festiwalu w Edynburgu;
1991, 2000, 2002 − Nagroda Publiczności Buława Hetmańska na Zamojskim Lecie Teatralnym;
2001 − Nagroda Główna 3. Przeglądu Współczesnego Dramatu w Zielonej
Górze;
2003 − Wielce Zasłużony dla Kultury − Nagroda Marszałka Województwa
Wielkopolskiego68.
Jeśli 1,4 tys. uczestników przez tydzień chodzi na co najmniej dwa
warsztaty edukacyjne, a połowa z nich chce oglądać pokazy swoich nauczycieli − organizatorzy takiej imprezy mogą być bardzo zadowoleni. Podobne
wyniki osiąga niewielu twórców festiwali w Europie, nie tylko tych tanecznych, ale też teatralnych, pantomimicznych czy muzycznych. Polski Teatr
Tańca przez 15 lat pracował w Poznaniu nad renomą swoich Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego. Dziś w ich grafiku można znaleźć niemal 50 technik. A na zajęcia przyjeżdżają ludzie z całego świata, m.
in., z Brazylii, Francji, Irlandii, Malezji, Portugalii69. Codzienna interakcja
polega na subtelnej relacji między tym, co wyrażamy słowami, a tym, co
przekazujemy za pośrednictwem licznych form komunikacji niewerbalnej
– wymiany informacji i komunikacji sensów przez wyraz twarzy, gesty i ruchy ciała. (…) Głównym aspektem komunikacji niewerbalnej jest wyrażanie
emocji przez wyraz twarzy. (…) Nie istnieją wspólne dla wszystkich ani na66

E. Orębowska-Piasecka, Antyspektakl, Gazeta Wyborcza- Poznań, 27.06.2003, nr 190,
s. 1
67
Status prawny. Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w:
http://www.bip.umww.pl/portal?id=61276
68
Źródło: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, styczeń 2002; Aktualizacja: kwiecień 2006
69
S. Wilk, „Życie Warszawy”, 14.08.2008
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wet dla większości kultur gesty i postawy ciała70. Komunikacja niewerbalna
dotyczy wymiany informacji i sensów za pośrednictwem mimiki, gestów
i ruchów. Ludzka twarz może przybierać rozmaity wyraz. Powszechnie
utrzymuje się, że podstawowe formy wyrażania emocji twarzą mają charakter wrodzony.
Badania różnych kultur ujawniają dość znaczne podobieństwa wśród
ich członków pod względem mimiki i interpretacji wyrażanych mimiką twarzy emocji71.
W coraz ściślej połączonym świecie narodowe pojmowanie kultury
stało się niewystarczające. U. Hannerz w książce pt Powiązania transnarodowe. Kultura – ludzie – miejsca zgłębia konsekwencje przekraczania granic i długodystansowych przepływów kultury dla istniejących już pojęć, takich jak lokalny, wspólnota, naród czy nowoczesność72. Na przestrzeni
dziejów sztuka taneczna wykształciła odrębne narodowe cechy, jak włoska
wirtuozeria, francuski wdzięk i elegancja, angielska dyscyplina i oszczędność środków wyrazu, rosyjski liryzm i perfekcja techniczna, polska werwa
i fantazja, amerykański humor i spontaniczność. Jednak wspólnota tradycyjnej techniki, zasad i estetycznych kanonów tańca klasycznego oraz coraz
szersze przenikanie się wzajemne lokalnych tradycji narodowych sprawiły,
że już w połowie XX wieku sztuka taneczna wkracza na drogę syntezy
wszystkich tradycji i nowych kierunków. Jednocześnie dzięki nowym środkom udostępniania sztuki zyskuje szerszy krąg odbiorców i staje się sztuką
bardzo popularną, przemawiającą do każdego widza w sposób najbardziej
prosty i bezpośredni73.
Komunikowanie wewnątrzkulturowe odnosi się do procesu rozumienia, porozumiewania się, interakcji ludzi reprezentujących tę sama kulturę. Część ich systemu wartości różni się od kultury dominującej, choćby
ze względu na funkcjonowanie na pograniczach własnej kultury74.
Kultura współczesna to kultura pokazywania ciał: cudzych i własnych. Taniec absorbuje aktywne społecznie wzorce myślenia – rasa, kultura, narodowość, religia to niektóre wyznaczniki tożsamości. Ciało, ruch,
piękno w tańcu stają się językiem komunikacji między kulturami i wewnątrz kultury globalnej.
70

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 105
Tamże, s. 124
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U. Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura – ludzie – miejsca, Kraków 2006,
s. 279
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I. Turska, Krótki zarys tańca i baletu, Warszawa 2009, s. 280
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J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009, s. 508.
71

Teatry Tańca w kulturze europejskiej

91

Summary
The present text is an attempt to describe dancing as a cultural behaviour, that is characteristic of the social culture. The overview of the
dance culture of the individual ethnic groups indicates how great the
movement variety of dance forms is, moreover, how intensively they are
rooted in all other elements of the culture, especially, customs and morality.
Dancing was considered to be one of the oldest forms of art using the early
gestural communication – nonverbal communication, to be precise, gestures
and movements. In the phenomenon of dancing, one can observe a highly
stylised movements, often closed in certain repetitive patterns of movement,
therefore, it becomes the language of the international communication as in
cases of Dance Theaters from Poland and Germany /Pina Bausch Dance
Theatre and The Polish Dance Theatre – Ewa Wycichowska Poznań Ballet/.
Prof. dr hab. Irena Fudali, Kierownik Zakładu Socjologii Polityki,
Instytut Nauka Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
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Istota samostanowienia ludów tubylczych
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Wstęp
Dążenia narodów do samostanowienia, znajdując swoje odbicie
w dokumentach prawnych, zostały określone po raz pierwszy w 1919 roku,
kiedy to Liga Narodów będąca prekursorem Organizacji Narodów Zjednoczonych, uwagę swą skierowała na tzw. zasady uzyskiwania autonomii
przez ludność rdzenną1. W 1945 roku, już za sprawą ONZ, ewoluowały one
1

Definiując ludność rdzenną można wyróżnić elementy jej tylko właściwe, czyli takie, które stanowią jej wyłączność. Należą do nich: pierwszeństwo osadnicze na ziemiach przez
nich zamieszkałych, historyczną kontynuację, prawo do ziemi (land rights) i związany
z nimi szczególny związek (np. ze środowiskiem naturalnym), zmysł wspólnotowy i prawo
wspólnotowe oraz znaczne różnice kulturowe między grupami dominującymi w państwie
a grupą rdzenną, a także kontekst kolonialny. Więcej w: Patrick Thornberry, Who is In-
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w stronę praw ludów tubylczych zgodnych z międzynarodowymi ustaleniami, które zostały zwieńczone Kartą Narodów Zjednoczonych2.
Prawo do suwerenności stanowi fundamentalną zasadę prawa międzynarodowego3. Bogate instrumentarium w kwestiach samostanowienia
odnosi się do wszystkich narodów świata. Odnaleźć je można m.in. w Karcie Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych. Przewodni artykuł (art.1) tych konwencji stanowi:
1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa
swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają
swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny;
2. Wszystkie narody mogą dla własnych celów swobodnie dysponować
swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji;
3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administracje terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą
szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych4.

digenous? [w:] Economic, Social and Cultural Rights of the Sami. International and National Aspects, F. Horn (red.), Rovaniemi 1998, p. 29-30.
2
Karta Narodów Zjednoczonych (zwana też Konstytucją Narodów Zjednoczonych) siedmiokrotnie podnosi kwestie związane z prawami człowieka (zob.: art. 1, 13, 55, 56, 62, 68,
76). Wraz z paktami ekonomicznymi i prawnymi tworzy prawo międzynarodowe. Funkcjonuje od 26 czerwca 1945 roku, [online], [dostęp: 20.02.2011], Pełny tekst Karty dostępny: <http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml>
3
Najważniejszym prawnie wiążącym dokumentem międzynarodowym dotyczącym ludów
rdzennych jest obecnie Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 z 1989 r.
o ludności rdzennej i plemiennej w państwach niepodległych. Więcej w: C. Roy, M. Kaye,
The International Labour Organization: A Handbook for Minorities and Indigenous Peoples, London 2002.
4
Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku, Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.
(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U.
z dnia 29 grudnia 1977 r.).
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Warto zwrócić uwagę na ewoluujący proces prawny, chociaż nie pozbawiony trudności, związany bowiem z brakiem akceptacji dążeń niepodległościowych narodów rdzennych przez niektóre rządy krajowe, np. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii czy Nowej Zelandii5, co szczególnie
wymaga podkreślenia − najstarszych i największych w skali globalnej wielokulturowych organizmów państwowych6. Wypada nadmienić, iż doktryna
multikulturalizmu nie jest jednorodna i jednoznaczna w swej odsłonie, tj.
debata wokół niej ma charakter interdyscyplinarny i wielokontekstowy
w ujęciu etnicznym − odsłania bowiem wielowymiarowy obraz wielokulturowego świata. Multikulturalizm australijski, w którym ścierają się argumenty wysuwane ze strony trzech grup etnicznych: Anglo-Celtów, Aborygenów i pozakontynentalnych nie-Anglo-Celtów, różni się od podobnej ideologii w Kanadzie (anglo- i frankofile oraz ludność tubylcza), a ten znów ma
odmienną postać od filozofii wieloetniczności w USA7.
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 13
września 2007 roku przyjęło, istotny z punktu tworzenia prawa międzynarodowego, dokument − Deklarację Praw Ludów Tubylczych8. Za priorytet
uznano w niej kontynuację wcześniej podjętych zobowiązań wobec ludów
autochtonicznych, podnosząc jednocześnie kwestię nadrzędną o znaczeniu
globalnym − wagę bogactwa cywilizacji i kultur − stanowiącą mocny argument przemawiający za podjęciem zdecydowanych działań w kierunku walki z dyskryminacją oraz regulacją praw ludności tubylczej do samostanowienia. W Deklaracji podkreślono równość ludów rdzennych wobec
wszystkich innych narodów uznając ich prawo do odmienności oraz fakt jego przestrzegania.
Mimo, że kwestia samostanowienia stała się priorytetem Organizacji
Narodów Zjednoczonych, do tej pory ludność tubylcza świata nie doczekała
się istotnych, wiążących zmian w zakresie dochodzenia swych roszczeń na
drodze do samostanowienia. Tradycyjne ramy prawne wciąż funkcjonują
w obszarze historycznych uwarunkowań dekolonizacyjnych. Prawa ludności
5

Np. Deklaracja Praw Ludności Tubylczej z 2007 spotkała się z wyraźnym sprzeciwem ze
strony USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
6
Przyp.; za ojczyznę wielokulturowości uważa się cztery kraje: Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Stany Zjednoczone wydają się być najdalej zaawansowane
na drodze do postnarodowej wizji państwa wieloetnicznego. To właśnie tam ideologia multikulturalizmu jest najbardziej żywa i skuteczna w osiąganiu celów.
7
W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, Teorie, Interpretacje, Poznań 1998, s. 152.
8
Pełny tekst Deklaracji (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
[online], [dostęp: 20.02.2011], Dostępny w World Wide Web:
<http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html>
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autochtonicznej na świecie, ich dążenia do suwerenności stanowią nierzadko punkt zapalny w międzynarodowych debatach9.
Proces stanowienia prawa w ujęciu globalnym w odniesieniu do ludności tubylczej zależy w dużej mierze od krajowych procesów politycznych,
które wydają się być bardziej pragmatyczne i elastyczne, niż procesy międzynarodowe. Niepodległościowe doświadczenia autochtonów mają bowiem bezpośredni wpływ na międzynarodową debatę, stanowiąc tym samym koło napędowe społeczno-politycznego dyskursu w kwestiach niezależności ludów tubylczych od rządów krajowych. Wydaje się zatem logicznym, aby międzynarodowa społeczność zaczęła uwzględniać lokalne procesy tak, aby tę wiedzę można było spożytkować w celu znalezienia skutecznej i nie dyskryminującej drogi zapewniając szerszą autonomię ludności autochtonicznej na świecie zgodnie z ich prawowitymi aspiracjami. Ograniczone możliwości bytowania w warunkach tzw. tradycyjnego kolonializmu
nie są bowiem satysfakcjonujące dla coraz głośniej domagających się swoich praw autochtonów na całym świecie.
1. Etnopolityczne aspekty Dalekiej Północy
Nie trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że polityczna funkcja etniczności jest dzisiaj bardziej znacząca, niż kiedykolwiek wcześniej10. Rosnąca rola czynnika etnicznego w globalizującym się świecie stanowi dziś
jeden z ważniejszych elementów międzynarodowej debaty. Zjawiska etnopolityczne, a więc wszystkie działania polityczne związane z narodowością,
nacjonalizmem i etnicznością nabierają dziś ostrości w wymiarze ponadnarodowym. Sytuacja grup narodowych i etnicznych staje się istotnym elementem organizacji i funkcjonowania współczesnych państw. Sprawnie
działający system polityczny wraz z jego elementami składowymi, tj. oprogramowaniem instytucjonalno-prawnym, stanowi bowiem gwarancję stabilności funkcjonowania państwa we wszystkich płaszczyznach i dziedzinach,
szczególnie w odniesieniu do heterogenicznych organizmów państwowych.
Postępujący globalnie proces demokratyzacji na świecie przyczynia
się do intensyfikacji ruchów autonomicznych ludności rdzennej na całym

9

Np. w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie poszanowania praw ludności tubylczej z 17 września 2011 roku wzywa się państwa członkowskie Unii Europejskiej do ratyfikacji aktów międzynarodowych regulujących prawa ludności autochtonicznej, a kraje arktyczne do tego, aby przyjęły i podpisały Deklarację Praw Ludów Tubylczych ONZ.
10
Encyclopedia Britannica, 15th edition, vol. 4., p. 582.
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świecie11. Oczekuje się zatem, odwołując do społecznej świadomości w obliczu ewoluującego zjawiska, partnerskich i zrównoważonych relacji w ujęciu interdyscyplinarnych kontaktów między poszczególnymi regionami globu. Ta wzajemna odpowiedzialność sprowadza się m.in. do dbałości o miejsce zamieszkania, wzmożonej troski o ekologiczne formy życia, kultywowanie tradycji swych przodków i przyszłość następnych generacji. Dążenia
ludów rdzennych to przede wszystkim uznanie równości tych grup z innymi
narodami, prawo do ziemi oraz wzmocnienie ochrony podstawowych praw
człowieka. Pierwsze dwie kwestie, tj. uznanie równości ludów tubylczych
oraz ich prawa do ziemi są problematyczne z punktu widzenia rządów krajowych. Konsekwencją bowiem, w ujęciu prawa międzynarodowego, byłaby finalnie zgoda na samostanowienie ludów tubylczych, co nie jest łatwe
w obliczu zróżnicowanego kontekstu społeczno-politycznego krajów zainteresowanych12.
Daleka Północ w ujęciu terminologicznym nie jest pojęciem ostrym.
Przyjmując norweski punkt widzenia, tzw. europejska Arktyka rozciąga się
na północ od 60. równoleżnika. Zawężając natomiast zasięg subregionu do
koła podbiegunowego, Daleka Północ obejmuje pięć państw arktycznych:
Rosję, USA, Kanadę, Danię/Grenlandię oraz Norwegię. Biorąc zaś pod
uwagę państwa podbiegunowe zasilające Radę Arktyki13, należy wyróżnić
Islandię, Finlandię oraz Szwecję. Z polskiego natomiast punktu widzenia,
11

Warto zaznaczyć, iż eksplozja dążeń niepodległościowych rozpoczęła się już po II Wojnie Światowej. Objęła wówczas przede wszystkim kontynent Afryki, Azji oraz Ameryki
Południowej. Kształtujący się nowy porządek narodowościowy i państwowy świata wyrażał się, jak się wydawało, na jednoznacznym dążeniu poszczególnych narodów i grup etnicznych do harmonijnego współistnienia w obrębie nowo powstających jednostek polityczno-terytorialnych. Teorie asymilacyjna i integracyjna oparte były na dominującej wówczas refleksyjnej filozofii zwanej teorią powstawania narodów, wizji wskazującej na uniwersalność w dążeniu do samostanowienia grup narodowościowych w różnych częściach
świata. Problem okazał się zdecydowanie bardziej złożony, co wykazano w latach 70.
wskazując na brak koincydencji w zakresie kwestii etnicznych i politycznych w poszczególnych analizowanych krajach. Więcej w: W. J. Burszta, Antropologia…, dz. cyt., s. 142.
12
N. Loukacheva, Global Ordering, Institutions and Authonomy in a Changing World,
UBC Press, The University of British Columbia 2008, N. Loukacheva, Authonomy and Indigenous Peoples of the Arctic, Legal Status of Inuit (case Study of Greenland and Nunavut) University of Toronto 2005.
13
Państwa członkowskie Rady Arktyki to: Kanada, Dania (autonomiczne terytoria duńskie:
Grenlandia oraz Wyspy Owcze), Finlandia, Islandia, Norwegia, Rosja, Szwecja oraz Stany
Zjednoczone. Gwoli uściślenia, do Rady Arktyki należą również państwa o statusie stałego
obserwatora (Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Hiszpania oraz Wielka Brytania) oraz
tzw. obserwatorzy ad hoc, tj. Unia Europejska, Japonia, Chiny, Włochy i Korea Południowa.
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definicja Dalekiej Północy uwzględnia wszystkie osiem państw arktycznych, oferując tym samym większe pole w zakresie możliwości politycznych14.
Rozległy obszar Arktyki stanowi około jednej szóstej powierzchni
Lądowej Ziemi. Swym zasięgiem obejmuje część Rosji, Kanady, Norwegii,
Szwecji, Finlandii, Alaskę (USA), Grenlandię (duńskie terytorium autonomiczne), Islandię oraz pokryty lodem Ocean Arktyczny stanowiący jej centrum. Ludność zamieszkująca tę strefę to blisko 4 miliony osób, z czego
jedna trzecia to przeszło 30 różnych grup ludności autochtonicznej. Najliczniejszą z nich stanowią Eskimosi: Inuici, zamieszkujący Grenlandię; Saami,
zajmujący znaczną część obszarów należących do Norwegii, Finlandii,
Szwecji i Rosji oraz Inuici kanadyjscy związani historycznie z terytorium
Nunavut w Kanadzie Północnej. Ludność tubylczą Dalekiej Północy stanowią również: Eńcy, Nieńcy, Nganasanie, Dołganie, Jukagirzy, Eweni,
Ewenkowie, Czukcze, Narody Pierwsze Ameryki Północnej, tj. m.in. Atapaskowie (Indianie) oraz Inuici (Eskimosi)15.
Społeczeństwa zamieszkujące tę część globu wykazują duże zróżnicowanie kulturowe, a ich historia i doświadczenia różnią się od siebie. Zauważalne są jednocześnie znaczne podobieństwa, zwłaszcza te odnoszące
się do narodowych aspiracji dążących do samostanowienia, jak również
kontekst kolonialny. Cechy sygnalizujące pewną analogię wśród społeczności zamieszkującej Arktykę, czyniąc z nich jeden organizm, stanowią:
rdzenne umocowanie na terytorium Dalekiej Północy, język ojczysty różny
od języka grupy dominującej i w jakimś stopniu zagrożony ze strony społeczności większościowej, dyskryminacja w ramach systemów prawnych
i politycznych, identyfikacja ze zdecydowanie inną kulturą niż reszta społeczeństwa włącznie z izolacją kulturową grupy tubylczej16.
Na skutek złożonych procesów historycznych zainicjowanych przez
ekspansywną politykę kolonialną Europy oraz Stanów Zjednoczonych, społeczność autochtoniczna Dalekiej Północy przez stulecia była jednoznacznie
marginalizowana. Obecnie lud tubylczy stanowi istotny pierwiastek w obszarze ewoluujących zmian społeczno-politycznych na kontynencie arktycznym. Postrzeganie tego regionu w kategoriach autonomicznych dążeń
ludności lokalnej zmienia obraz współczesnej Arktyki, czyniąc z niej poten14

O. Osica, Daleka Północ jako nowy obszar współpracy i rywalizacji, Nowa Europa.
Przegląd Natoliński 2010, nr I/(4), s. 5-7.
15
Dane według Encyklopedii PWN [on line], [dostęp: 10.01.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4019357>
16
H.Hannum, Documents on Authonomy and Minority Rights, Dordrecht 1993, p. 212.
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cjalnie niezależnego gracza, implikuje redefinicję interesów państw wobec
Dalekiej Północy17.
Arktyka to region niepowtarzalny z racji swych uwarunkowań fizycznych oraz społecznych. Zarządzana przez osiem państw arktycznych,
stanowi jednocześnie sferę wewnętrznych wpływów, które przekładają się
na liczne modele administrowania funkcjonujące w okolicznych wioskach
w obrębie całego regionu. Złożoność lokalnych problemów ludności autochtonicznej dotyka m.in. takich kwestii jak: legitymizacja demokracji,
wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, redystrybucja zasobów, czy
wzrost dobrobytu społecznego w tej części świata. Istotnym staje się zatem
poszanowanie praw ludności tubylczej w ujęciu ochrony i rozwoju regionu,
promowanie bardziej dynamicznego dialogu z rządami krajowymi, zrozumienie dla tradycyjnej wiedzy ludów autochtonicznych skutkujących międzynarodowymi projektami badawczymi. Warto podkreślić znaczenie jednej
z pierwszych konferencji na rzecz poprawy jakości życia ludności tubylczej,
International Conference on Arctic Research (ICARP II), która zgromadziła
ponad 58. uczestników z całego świata: naukowców, polityków, kierowników badań, przedstawicieli ludności rdzennej, tj. wszystkich zainteresowanych przyszłością badań na Dalekiej Północy, a szczególnie w rejonie arktycznym. Długoterminowe plany badawcze zostały udokumentowane
w 12. projektach dotyczących m.in.: zrównoważonego rozwoju obszaru arktycznego, dostosowania ludności tubylczej do zmieniających się warunków
bytowania w tej części świata, stałego monitoringu zmian klimatycznych
oraz społeczno-ekologicznych, tj. odporności, czy podatności na zagrożenia
etc.18.
Lepszą wiedzę na temat warunków życia i kultury ludności autochtonicznej dostarczają również intensywnie prowadzone programy, które
pozwalają wzmacniać ewoluujący potencjał społeczny Dalekiej Północy.
17

Olaf Osica wyszczególnia trzy zasadnicze postawy charakteryzujące kraje zainteresowane szeroko rozumianą problematyką w tej części globu: główny element międzynarodowej
strategii widzą w Arktyce Rosja i Kanada (są przeciwne ewentualnemu poszerzaniu liczby
państw mogących potencjalnie wpływać na sytuację polityczną tego regionu − szczególnie
niechętni są UE oraz NATO), kraje nordyckie obszar Arktyki postrzegają jako poligon
działań o zabarwieniu społeczno-gospodarczym i ekologicznym (są przychylne UE oraz
NATO) oraz tzw. „spóźniony gracz”, tj. Stany Zjednoczone, które dopiero teraz próbują
zdefiniować swoje stanowisko wobec tej części świata. Więcej w: O. Osica, Daleka…, dz.
cyt., s. 20-32.
18
Second International Conference on Arctic Research Planning, Copenhagen, Denmark,
10-12 November 2005, [on line]; [dostęp: 21.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
<http:// www.icarp.dk>
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Obok Deklaracji Praw Ludów Tubylczych z 2007 roku, istotnymi dokumentami respektującymi prawa, tradycje, kulturę i język ludów tubylczych są
m.in.: Konwencja w sprawie Lapończyków z listopada 2005 roku, czy
wspólna strategia Danii i Grenlandii z maja 2008 roku na rzecz Arktyki
w tzw. okresie przejściowym19.
Ostatnie dziesięciolecia wykazują postępującą tendencję zmian
w ujęciu restrukturyzacyjnym funkcjonujących w Arktyce systemów politycznych. Jest to odpowiedź ze strony ludności tubylczej na procesy dekolonizacyjne w tej części globu. Strategia państwa okupującego stała się
przyczynkiem do ruchów ze strony autochtonów na rzecz odbudowy swojej
tożsamości. Decentralizacja w Ameryce Północnej skutkująca podziałem na
dziesięć prowincji quasi-autonomicznych i trzy terytoria20 stała się inspiracją do budowy nowoczesnego narodu Arktyki o charakterze ponadregionalnym.
1. Przypadki ruchów autonomicznych ludów tubylczych Arktyki
Proces przebudowy społeczno-politycznej Arktyki objął rozproszone
społeczności autochtoniczne scalając je w ramach nowych autonomicznych
podmiotów politycznych. Faktem jest, iż nie ma instytucjonalnego konsensusu i jednego modelu autonomicznej władzy, który byłby odpowiedni dla
wszystkich autochtonów. Np. w Nunavut, w północnym Quebecku (Nunavik) i na Labradorze Inuici wybrali model władzy zwany rządem publicznym (public government), w celu odróżnienia go od wyłącznie etnicznych
form władzy, tj. takich jakie zostały ustanowione w rezerwatach indiańskich. Obie te eskimoskie społeczności tubylcze uznały, że łatwiej im będzie zarządzać dużymi obszarami, co podyktowane było dobrą znajomością
warunków naturalnych oraz środowiskowych Północy. Mało natomiast
prawdopodobnym staje się ewentualna perspektywa osiedlania się na tych
terenach nowych mieszkańców, co czyni ten obszar łatwiejszym w kontekście administracyjnym21.
Poważną kwestię stanowi poziom porozumienie na linii − jednostki
autonomiczne a organy centralne. Widoczne napięcia obserwuje się między
19

Więcej w: N. Loukachewa, Authonomy…, dz. cyt.
Do prowincji quasi-autonomicznych należą: prowincja Alberta, British Columbia, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Funlandia, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda,
Quebec i Saskatchewan; terytoria zaś to: Nunavut, Northwest i Yukon.
21
I. Rycerska, Grupy narodowe i etniczne w systemie politycznych Kanady, Kielce 2003,
s. 205-207.
20

Istota samostanowienia ludów tubylczych Dalekiej Północy

101

Inuitami grenlandzkimi a rządem duńskim22, czy Inuitami zamieszkującymi
terytorium Nunavut a władzą zwierzchnią Kanady. Dotyczą one w szczególności problemów o wymiarze globalnym, tj. odnoszą się do politycznych, społecznych, prawnych, środowiskowych i ekonomicznych powiązań
jakie występują między Arktyką a krajami, z którymi historycznie ta część
globu jest związana, szczególnie w ujęciu postkolonialnego dziedzictwa.
Kwestie „zapalne” obejmują sferę prawną oraz de facto zakres samej autonomii, zdolność adaptacyjną rządów lokalnych w obliczu zjawiska globalizacji, ich aspiracji do udziału w rynkach światowych mimo ograniczeń ekonomicznych i poważnego uzależnienia w zakresie wsparcia finansowego ze
strony rządów krajowych23.
Widoczne formy konsensusu politycznego na Dalekiej Północy są
jednak wyraźne, zważywszy na szczególny postęp w przebudowie relacji
rządy krajowe a społeczności autochtoniczne. Grenlandia po uzyskania
prawa do samostanowienia (1979) i wystąpieniu z Unii Europejskiej (1985)
stworzyła własny aparat samorządowy, zmieniła duńskie nazwy miejscowości na nazwy własne oraz zatwierdziła flagę narodową. W 2008 roku na
drodze referendum mieszkańcy Grenlandii opowiedzieli się za poszerzeniem autonomii, składając na ręce lokalnych władz m.in. kontrolę nad policją, sądownictwem i bogactwami naturalnymi. W gestii Kopenhagi pozostała natomiast kwestia obronności i polityki zagranicznej. Grenlandia jest ponadto uzależniona od duńskiej pomocy ekonomicznej, która odpowiada
dwóm trzecim tamtejszej gospodarki24.
Przełom w dyskursie społeczno-politycznym zaznaczył się również
między rządem kanadyjskim a Narodami Pierwszymi. Przybrał on, co
prawda, formę szkicu podstawowych zasad, ale co należy podkreślić, zaakceptowanych przez elity oraz większość partii politycznych. Główne założenia tego projektu stanowią:

22

Szczególnie mocno Grenlandczycy byli skonfliktowani z rządem duńskim z chwilą przystąpienia Danii do struktur Unii Europejskiej w 1973 roku. Inuici odebrali ten krok jako
próbę zaszkodzenia ich własnym interesom handlowym, które opierały się na współpracy
z USA oraz Kanadą.
23
Ograniczone technologie, zakres możliwości finansowych, infrastrukturalnych czy demograficznych nie pozwalają zmierzyć się autochtonom ze standardami światowymi w zakresie systemowego zarządzania czy gospodarowania. Z drugiej zaś strony, trzeba się zgodzić, iż ogromna wiedza ludów rdzennych stanowi ważny punkt odniesienia w kwestiach
zarządczych odnośnie zasobów przyrody w skali globalnej.
24
G. Nettheim, G. D., Meyers, D Craig, Indigenous People and Governance Structures,
Canberra 2002, p. 189.
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1. Aborygeni żyjący dziś w Kanadzie mają uprawnienia wynikające z ich
statusu jako potomków narodów i ludów, które były w Ameryce Północnej od wieków, kiedy zaczęło się osadnictwo Europejczyków i innych w XVII wieku;
2. Natura tych uprawnień jest przedmiotem negocjacji między Koroną
a każdą zbiorowością Aborygenów. W tym kontekście Korona obejmuje
władze federalne i prowincjonalne;
3. Rekompensaty za ziemię i bogactwa, które zostały utracone, są przedmiotem negocjacji, ale celem jest stworzenie możliwych do zrealizowania i wzajemnie szanowanych stosunków politycznych między narodami
Aborygenów a kanadyjskimi instytucjami politycznymi;
4. Negocjacje mają na celu osiągnięcie wzajemnego konsensusu co do warunków przyszłego współistnienia;
5. Ustanowienie w negocjacjach ogólnych zasad sprawowania władzy
uwzględniających specyficzne okoliczności i historię każdego z narodów Aborygenów, co będzie wymagało powołania specjalnych, różnorodnych instytucji i rozwiązań praktycznych25.
Błędem byłoby sądzić, że porozumienie w sprawie ludności tubylczej a realną władzą rządów zwierzchnich zostało osiągnięte. Istnieją jednak
praktyczne przesłanki do uznania obranego kierunku za obiecujący w społeczno-politycznym dyskursie stron zainteresowanych. Zaakcentowane zostały bowiem satysfakcjonujące, istotne elementy stanowiące ważny punkt
odniesienia w ujęciu dążeń niepodległościowych ludów tubylczych. Projekt
kanadyjski stanowi na pewno ważny krok na drodze reform, w myśl których
ludność autochtoniczna tej części świata uzyska legitymację do zwiększenia
swojej autonomii26.
Wyraźny aspekt współpracy między rządem krajowym a ludnością
tubylczą jest widoczny również w działaniach Szwecji, Norwegii oraz Finlandii względem Saamów – mniejszości etnicznej zamieszkującej Półwysep
Skandynawski. Norwegowie uznali dążenia Saamów do samostanowienia,
25

I. Rycerska, Grupy…, dz. cyt., s. 206, za: Frances Abele, The Importance of Consent: Indigenous People’s Politics In Canada, p. 456, w: Canadian Politics, red. J. Bickerton,
A. Gagnon, Toronto 1999.
26
Dążenia Inuitów kanadyjskich do autonomii nabierają tempa. Już w 1999 roku autochtoni
prowincji Nunavut otrzymali od rządu krajowego ponad 2 mln km. kw. ziemi oraz rezerwę
federalną w wysokości ponad miliarda dolarów kanadyjskich na okres 14 lat. Uzyskali oni
również prawo do polowań i równorzędnego przedstawicielstwa w nowo powstających instytucjach zarządzających zasobami naturalnymi środowiska, a także prawo do wpływów
za gaz, ropę i surowce mineralne, w: G. Nettheim, G. D. Meyers, D. Craig, Indigenous Peoples and Governance Structures, dz. cyt., Canberra 2002, p. 381.
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co doprowadziło w 1989 roku do utworzenia saamskiego parlamentu. Kwestie, którymi zajmuje się Sametinget dotyczą w głównej mierze kultury,
szkolnictwa oraz rozwoju gospodarczego w rejonach zamieszkałych przez
Saamów. Pomimo, że Parlament saamski nie ma realnej władzy, a jedynie
funkcję konsultacyjną, operacja ta stanowiła milowy krok na drodze samostanowienia ludności autochtonicznej w wymienionych krajach.
Uznanie dążeń ludności tubylczej do praw funkcjonowania w ramach suwerennego narodu, sprawowanie własnej władzy, zwrotu ziemi do
tradycyjnego wykorzystania, a także specjalnego traktowania w sferze gospodarczej i socjalnej nie są wolne od kontrowersji, stąd też widoczne różnice w zakresie autonomii uzyskiwanej np. przez Inuitów kanadyjskich,
grenlandzkich czy skandynawskich Saamów. Inuici zamieszkujący Grenlandię oraz prowincję Nunavut stanowią mniejszość na tych terenach, co
znacząco komplikuje ich sytuację polityczną. Wykluczona jest w takim wypadku możliwość secesji, czy chociażby budowy pełnej autonomii terytorialnej27.
Niezależnie jednak przekazanie władzy przez rządy centralne w ręce
lokalnych/regionalnych przedstawicielstw, jak utworzenie North Slope na
Alasce (1972), Homes Rules na Grenlandii (1979) czy ustanowienie samorządu Nunavut w Arktyce Kanadyjskiej (1999), stanowi przykład zacieśniania się tych wzajemnie trudnych relacji na drodze oczekiwanego konsensusu.
Odbudowa własnej tożsamości wiąże się z żądaniami ze strony zainteresowanych w zakresie partycypacji na gruncie politycznym, ekonomicznym oraz kulturowym. Zmiany jakie przypadają w udziale Arktyce odnoszą
się do dążeń konsolidacyjnych w ujęciu terytorialnym, standaryzacji społeczno-politycznej oraz integracji kulturowej. Siła praw podstawowych
człowieka oraz zjawisko postępującej demokratyzacji w ujęciu globalnym
spowodowały widoczne zmiany w zakresie funkcjonowania systemów politycznych również w tej części świata. Mieszkańcy Nunavut oraz Grenlandii
angażują się bowiem w dwóch wymiarach: ponadnarodowej współpracy
w sferze lokalnej (arktycznej) oraz kooperacji na szczeblu regionalnym
i globalnym z naciskiem położonym na ochronę praw ludności tubylczej
i tradycyjnych wartości wobec globalnych perspektyw rozwoju28. Autono27

G. Nettheim, G. D. Meyers, D. Craig, Indigenous…, dz. cyt.
Dobry przykład stanowi inicjatywa okołobiegunowa Rady Inuitów. Rada skupia około
160 tys. mieszkańców regionu arktycznego – Alaski, Kanady, Grenlandii i Czukotki oraz
Rosji. Wzmacnia jedność wśród społeczności inuickiej, promuje ich interesy na szczeblu
międzynarodowym, agituje do pełnego udziału mieszkańców Arktyki w zakresie partycy28
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miczna ludność tubylcza Arktyki staje przed wyzwaniami natury ekonomicznej oraz środowiskowej. Wydaje się zatem, że będzie rozwijać swą suwerenność w ramach regionalizacji Arktyki przy jednoczesnym zacieśnianiu
współpracy w makrosferze oraz harmonijnej kooperacji z rządami krajowymi29. W zależności od statusu terytorium, autonomicznego czy quasiautonomicznego, współpraca ta może posiadać niejednolity wymiar w granicach instytucjonalno-prawnych, może się zmieniać w zależności od
wprowadzanych reform, czy zmian konstytucyjnych30. Sprawowana władza
przez ludność lokalną ma swój wydźwięk w dbałości o zachowanie kultury,
w działaniach umożliwiających społeczności rdzennej uczestnictwo w gospodarce oraz w życiu społecznym i politycznym, w zapewnieniu określonych usług, jak: ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, poprawa życia jednostek i całej społeczności, kontrola wykorzystania zasobów naturalnych wraz z ochroną przyrody oraz wprowadzenie w życie obowiązującego
prawa i kształtowania obywatelskiego stosunku do systemu prawnego i sądowego31.
Wydaje się zatem niezwykle ważnym, z punktu widzenia rozwoju
i ochrony regionu Dalekiej Północy, promowanie bardziej dynamicznego
dialogu z ludami rdzennymi oraz lokalnymi mieszkańcami Arktyki – to oni
bowiem stanowią kwintesencję tego regionu.
Końcowe uwagi
Znaczenie geopolityczne Dalekiej Północy rośnie. Szybko rozwijający się przemysł morski, potencjalne zasoby złoża gazu, czy ropy naftowej
czynią z Arktyki obszar niezwykle atrakcyjny z punktu widzenia gospodarki
ogólnoświatowej. Globalne konsekwencje dla społeczności arktycznej,
pacji politycznej, gospodarczej i społecznej, zachęca do prowadzenia długoterminowej polityki ochrony środowiska oraz do pracy na rzecz uznania praw wszystkich ludów tubylczych w sferze międzynarodowej. Jest promotorem polityki rozwoju gospodarczego współpracując w oparciu o zasady Deklaracji Praw Ludów Tubylczych ONZ, szczególnie w odniesieniu do samostanowienia i podejmowania decyzji dotyczących rozwoju ekonomicznego, wykorzystywania gruntów należących do Eskimosów, zasobów morskich oraz naturalnych. Więcej informacji: <http://www.inuit.org/index.php?id+267>
29
J. Tully, Aboriginal Peoples: Negotiating Reconciliation, [w:] Canadian Politics. Red. J.
Bickerton, A. Peterborough, Ontario 1999, p. 430-436.
30
N. Loukacheva, Institutions of Arctic Ordering: The Cases of Greenland and Nunavut,
University of Toronto 2008, [online], [dostęp: 11.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
<http://www.globalautonomy.ca.>
31
Tamże.
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a także spoza Arktyki wymagają ze strony zainteresowanych wielkiej
ostrożności i odpowiedzialności.
Daleka Północ zaczyna pełnić istotną rolę ze względu na widoczne
zmiany zachodzące w samym regionie, jak i w odniesieniu stricte globalnym. Wielotorowy rozwój tej części świata − transformacja społecznopolityczna oraz stopniowo wprowadzane innowacyjne systemy zarządzania
stanowią przykład poważnych zmian jakie dokonują się w tym regionie.
Zarządzanie Arktyką sprowadza się w dużej mierze do współpracy
przedstawicieli ludów autochtonicznych ze społecznością międzynarodową
czynnie działającą w tym regionie.
Złożoność lokalnych problemów, kwestie praw ludów tubylczych
w kontekście dążeń do samostanowienia stanowią obecnie ważny element
debaty politycznej. Legitymizacja demokracji, wzmocnienie obywatelstwa
politycznego, redystrybucja zasobów czy wzrost dobrobytu społecznego
w tej części świata to jeden z priorytetów obecnej polityki międzynarodowej.
Summary
The political systems of the Arctic are the results of an historical development that was initiated by the expansive colonial policies of the European and Euro-American states. The subsequent claims for self-government
by indigenous peoples have given rise to a number of new self-governing
autonomous regions. The timing of this historical trend has not been the
same in all parts of the Arctic. One region May have been colonized several
hundred years ago, while other regions were only incorporated after World
War II. One of the main trends identified in this article is an essence of the
nation building in the Arctic followed by decolonization and the growth of
regional autonomy.
Dr Violetta Gul-Rechlewicz, politolog, adiunkt w Katedrze Krajów
Europy Północnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z etnopolityką.
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Wstęp
Słowo kapłaństwo wiąże się nierozerwalnie z religią. Wszędzie tam,
gdzie pojawił się człowiek rozwijał się również kult religijny. Ludzie od
zawsze składali bożkom, a potem Jedynemu Bogu ofiary dziękczynne lub
błagalne przez swoich przedstawicieli. Dlatego pojęcie kapłaństwa jako
urzędu dostrzec można w każdej religii. Zmienia się jedynie samo rozumienie pojęcia kapłaństwa i funkcji z nim związanych. Inne treści wiązano
z kapłaństwem w religiach pogańskich, a zupełnie inne w religii mojżeszowej. Kapłaństwo Nowego Testamentu ustanowione przez Jezusa Chrystusa
nawiązuje do powszechnie panującej idei kapłaństwa w innych religiach.
Pan Jezus nadał mu jednak jedyny, niespotykany gdzie indziej charakter.
W wyjaśnianiu kapłaństwa Chrystusa autorzy natchnieni sięgali do pojęć
starotestamentalnych i religii mojżeszowej. Stanowiło to swego rodzaju tło
uwydatniające umieszczony na nich obraz. Zdarzają się także odniesienia
kapłaństwa Nowego Przymierza do religii pogańskich, które to odniesienia
podkreślają całkowitą odmienność tego kapłaństwa od religii pogańskich.
Jezus Chrystus ustanawiając sakrament kapłaństwa w czasie Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami w Wieczerniku (zob. Łk 22, 14-23; Mt
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26, 26-30; Mk 14, 22-26) złożył w ręce ludzi wielki dar, który stał się jednocześnie zadaniem na przyszłe wieki.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pewien podział kapłaństwa, a raczej dokonać wyjaśnień dwóch jego określeń. Będą to rozważania
natury filozoficznej, które pomogą lepiej zrozumieć sens używania pewnych
terminów w takiej formie, a nie w innej.
Kapłaństwo powszechne w oficjalnym języku łacińskim konstytucji
„Lumen Gentium” to „sacerdocium commune”, nie zaś „sacerdocium
universale”1. Pozornie można stwierdzić, że nie ma to większego znaczenia,
bo przecież mowa jest o tym samym. Niemniej jednak wybór określenia sacerdotium commune był świadomy. Termin ten odnosi kapłaństwo do każdego chrześcijanina, podczas gdy dokładni latyniści oznaczają przymiotnikiem universale wszystkie formy wykonywania kapłaństwa, włączając w to
te formy, które zaliczamy do posług. Polskie tłumaczenia zwrot sacerdocium commune przekładają na kapłaństwo powszechne, co wydaje się błędem wynikającym z niedostrzegania tej subtelnej różnicy pomiędzy dwoma
łacińskimi terminami.
Inne nieporozumienie pomiędzy teologami a latynistami związane
jest z wyrażeniem sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, które tłumaczone jest w języki polskim jako „kapłaństwo urzędowe czyli hierarchiczne”. Właściwszym tłumaczeniem byłoby zastąpienie słowa ministeriale
przez posługi lub służbę. Zagadnienie to stara się wyjaśnić prof. G. Philips,
redaktor konstytucji Lumen Gentium, odwołując się do trójstopniowej struktury sakramentu święceń: hierarchiczny, to znaczy oparty na sakramentalnym wyświęceniu mającym na celu posługę zorganizowaną2. Dlatego hierarchiczny nie oznacza większy od wspólnego. Kapłan nie staje się większym chrześcijaninem z chwilą przyjęcia święceń. W ten sposób ukazana
została potrzeba postrzegania kapłaństwa wspólnego i hierarchicznego nie
jako przeciwnych sobie, ale jako stojących obok siebie, wypływających
z Chrystusa i zmierzających ku Niemu.
Te krótkie rozważanie nazewnictwa związanego z kapłaństwem miało na celu pokazanie bogactwa terminów, które tak naprawdę zachodzą na
siebie i wzajemnie się uzupełniają.

1

A. Zuberbier, Stosunek między kapłaństwem powszechnym a kapłaństwem hierarchicznym. Teologiczny punkt widzenia, W: Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne.
Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1998 roku). A. Kaczor (red.), Lublin 1998, s. 33.
2
G. Philips, L’Église et son mystére au II Concile du Vatican. T. I, Paris 1967, p. 118.
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Chrystus jedynym kapłanem
Treść, która zawarta jest w kapłaństwie Chrystusa domaga się sięgnięcia do kart starotestamentalnych, by móc zauważyć pewną tendencję
oczekiwania Izraelitów w stosunku do kapłanów. Oczekiwania te doczekały
się spełnienia w osobie Jezusa Chrystusa.
Karty Starego Testamentu ukazują nam Naród Wybrany, który czeka
na króla, kapłana. Nie jest to jednak oczekiwanie władcy na wzór króla Dawida. Izraelici oczekiwali Największego z największych. O tym, że ówcześni kapłani nie byli spełnieniem tych oczekiwań świadczą księgi prorockie.
Prorok Ozeasz mówi: Przeciw tobie, kapłanie, skargę podnoszę. Ty się potykasz we dnie «i w nocy», wraz z tobą potyka się prorok – do zguby prowadzisz swój naród. Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga twego
zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich (Oz 4, 4-6). Podobnie
prorok Jeremiasz widzi, że ten lud potrzebuje wielkiego Przewodnika, kiedy
mówi z niewymownym żalem: Zarówno prorok, jak kapłan, wszyscy oddani
oszustwu. Upadek ludu mojego chcą lekkomyślnie uleczyć. Pokój! – ogłaszają – Pokój!, podczas gdy nie ma pokoju (Jr 6, 13-14). W tych słowach
kryje się ogromny smutek i pragnienie zbliżenia się do Boga. Spowodowane
jest to z jednej strony świadomością ograniczoności i grzeszności każdego
człowieka z osobna, z drugiej natomiast grzechem tych, których sam Bóg
wybrał na urząd pośredniczenia w słowie i kulcie. Autor Listu do Hebrajczyków bardzo mocno podkreśla, że prawo ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością (Hbr 7, 28). Musieli oni najpierw złożyć ofiarę
przebłagalną za swoje grzechy a dopiero za grzechy ludu (por. Hbr 7, 27).
Nie było to jednak sprzeczne z samą ideą kapłaństwa, ile jeszcze bardziej
umacniało to wielkie oczekiwanie Narodu w perspektywie wydarzeń eschatologicznych. To oczekiwanie przybrało postać wyczekiwania ostatecznego
kapłaństwa, czyli kapłana idealnego, który w sobie połączy wszystko.
W tym kontekście upragniony kapłan nie będzie musiał składać ofiary przebłagalnej za siebie, bo to on będzie ogniwem łączącym cały lud.
Tym ogniwem stał się Jezus, Bóg – Człowiek. Jezus Chrystus rodzi
się z Maryi Dziewicy jako człowiek, a jednocześnie jako Bóg – druga Osoba Trójcy Przenajświętszej. Jako człowiek Chrystus Pan może być kapłanem
czyli pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Jako Bóg posiada On wszystkie
dane by Jego dary i ofiary przebłagalne były skuteczne w stosunku do spra-
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wiedliwości Boga Ojca3. Tak więc Chrystus Pan stał się Arcykapłanem
w momencie swego poczęcia. Kiedy Maryja wypowiadała swoje fiat, po raz
pierwszy urzeczywistniły się słowa: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka (Ps 110[109], 4)4. Autor Listu do Hebrajczyków ten moment
opisuje następująco: Przeto przychodząc na świat mówi: Ofiary, ani daru
nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie
– abym spełniał wolę Twoją Boże (Hbr 10, 5-7; por. Ps 40[39], 7 nn.).
Spośród ksiąg Nowego Testamentu najwięcej o kapłaństwie Chrystusa mówi List do Hebrajczyków. Został on zbudowany na antytetycznej
paraleli: Kapłaństwo Starego Testamentu – kapłaństwo Chrystusa5. W liście tym autor nazywa Jezusa arcykapłanem wielkim (por. Hbr 4, 14), poręczycielem, który złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł
po prawicy Boga (Hbr 10, 12). Widoczne jest tutaj kapłańskie posłannictwo
Jezusa, jako Syna Bożego. Z drugiej jednak strony widać związek Jego kapłaństwa z ofiarą jaką złożył z samego siebie na odpuszczenie grzechów, by
udoskonalić na wieki tych, którzy są uświęcani (Hbr 10, 14). Ofiara ta była
ukoronowaniem całego ziemskiego życia Jezusa przepełnionego miłością do
Boga i do ludzi. Była to także ofiara doskonała, która różniła się od ofiar
składanych według prawa Mojżeszowego. Chrystus złożył w ofierze swoje
życie (zob. Ef 5, 2; 1 Tm 2, 6) przez co jawi się jako kapłan niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników, wywyższony ponad niebiosa (zob. Hbr
7, 26; Flp 2, 6-11). Choć więc – tłumaczy Cyryl Aleksandryjski – spełnia
kapłaństwo jako człowiek, złożoną jednak ofiarę przyjmuje jako Bóg6. Warto
także zwrócić uwagę na fakt, że Jezus już składa bezkrwawą ofiarę w Wieczerniku, gdzie bierze swój początek Eucharystia i kapłaństwo.
Chrystus Pan przełamuje także formalizm panujący przy składaniu
ofiar starotestamentalnych. Niejednokrotnie prawo stawało się ważniejsze
od człowieka, czego obraz można zauważyć w perykopie ewangelijnej o miłosiernym Samarytaninie (zob. Łk 10, 30-37). Jezus wynosi człowieka ponad prawo pokazując niezbywalną jego godność, jaką otrzymał w momencie stworzenia (zob. Rdz 1, 26 nn.). Chrystus jawi się jako prawodawca
i kładzie min. nacisk na kult w duchu i prawdzie (zob. J 4, 23-24).

3

K. Kowalski, Chrystus Arcykapłan, Poznań 1947, s. 4.
Starotestamentalna zapowiedź wiecznej godności kapłańskiej Chrystusa.
5
E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1984, s. 129.
6
C. Aleksandryjski, Wykład prawdziwej wiary, Warszawa 1980, s. 179.
4
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Taka ofiara była spełnieniem oczekiwań Izraela. Niemniej jednak nie
wszyscy uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym, czego owocem są dzisiejsze wspólnoty żydowskie nadal oczekujące swego wybawiciela.
Dla tych co uwierzyli słowom Zbawiciela jest On kapłanem i królem
w jednej osobie. Godność kapłańską Jezus otrzymuje od Boga, a nie od ludzi. Jego poczęcie stało się także Jego namaszczeniem. Kapłaństwo Jezusa
zdecydowanie różni się od kapłaństwa Aaronowego, gdyż Chrystus jako
nowy Adam daje początek nowemu wymiarowi kapłaństwa. Zechciał Bóg,
aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać
wszystko ze sobą: przez Niego – i to co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1, 19-20). Nigdy jednak
sam bezpośrednio nie nazywa siebie kapłanem ze względu na ówczesną sytuację panującą w Narodzie Wybranym. Ma jednak świadomość, że jest kapłanem. Daje wyraz tej świadomości ujmując zbawcze swe dzieło w kategoriach posługi kapłańskiej, ustanawiając nowy i doskonały kult odpowiadający Nowemu Przymierzu, który zastąpi całkowicie kult dawny7.
Podstawą Jego misji kapłańskiej jest pośrednictwo między Bogiem
a ludźmi (zob. Hbr 4, 14-16; 12, 24). W Liście do Tymoteusza św. Paweł
ujmuje to takimi słowami: Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup
za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie (1 Tm 2, 5-6). Jezus
jako Bóg istnieje od początku czasu, dlatego jawi się on jako przedstawiciel
całej ludzkości od stworzenia aż po koniec tego czasu. Jego pośrednictwo
bazuje na bosko-ludzkiej naturze, przez co nabiera ono wymiaru ontologicznego, przekraczającego wszelkie inne sposoby zjednoczenia. Nie było
i nie będzie drugiego takiego pośrednika. A zatem w Chrystusie pojęcie kapłaństwa urzeczywistnia się w stopniu najdoskonalszym.
Całe życie Chrystusa było przepełnione kapłaństwem. Codzienne
Jego życie było wychwalaniem Boga i głoszeniem Jego majestatu. Jako pośrednik oddaje cześć Bogu w imieniu ludzi, a jednocześnie mówi do nich
w imieniu Boga. Zbawiciel chodzi i bez wytchnienia naucza narody. Na kartach Pisma świętego czytamy, że przed rozmnożeniem chleba naucza przybyłych do Niego ludzi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza (zob. Lb
27, 17; Ez 34, 5; Mk 6, 34). W stosunku do biednych, chorych, prostych
i opętanych był niepojęcie wyrozumiały. Można więc powiedzieć, że w ten
sposób Jezus – Kapłan składał Ojcu ofiarę każdego dnia dostrzegając potrzeby drugiego człowieka.
7

A. Jankowski, K. Romaniuk, Kapłaństwo w Piśmie świętym Nowego Testamentu, Katowice 1972, s. 67.
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W postawie Syna Bożego widać dwupoziomową relację posłuszeństwa względem Boga oraz miłości i miłosierdzia względem ludzi. Kapłaństwo Jezusa jest wielką mocą, która przejawia się w Kościele. Jako jego
głowa nadal w nim działa (zob. Mt 28, 20) odpuszczając grzechy, przemieniając postacie eucharystyczne w swoje Ciało i swoją Krew. Jezus działa
w każdym sakramencie. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego
nieba, aby teraz wstawić się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9, 24).
Tak więc można postawić tezę, że kapłaństwo Chrystusa jest trwałe.
Potwierdzeniem tego niech będą dwa argumenty. Jako pierwsze należy
wskazać źródło, którym jest sam Jezus Chrystus. Kapłaństwo jest wieczne,
ponieważ sam trwa wiecznie. Drugim argumentem jest ofiara na Krzyżu,
rozumiana jako czynność kapłańska, o wiecznej rzeczywistości i skuteczności poprzez wieki8. W Piśmie świętym czytamy: I gdy tamtych wielu było
kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawić na
wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo
zawsze żyje, aby się wstawiać za nami (Hbr 7, 23-25). W innym miejscu tego listu znajdują się następujące słowa: Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie
na tym świecie – uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i cielców, lecz
przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy
wieczne odkupienie (Hbr 9, 11-12).
Z faktu, iż Jezus Chrystus jest jedynym Arcykapłanem na wieki,
wynikają pewne wnioski. Jak czytamy w liście św. Piotra, lud chrześcijański
jest wspólnotą kapłańską (zob. 1 P 2, 9). Drugi natomiast ściśle dotyczy samej posługi kapłańskiej w Kościele, a dokładnie jej podstaw.
Kapłaństwo powszechne
Powszechne kapłaństwo wiernych nie jest nowością czasów nowo
testamentalnych. Jego korzenie można odnaleźć w prawie mojżeszowym,
kiedy to Izrael nazwany został przez Boga ludem kapłańskim (por. Wj 19,
6). Dla pełni tematu należy także zwrócić uwagę na pojęcie Ludu Bożego.
I tak punktem wyjścia w poszukiwaniach treści tego pojęcia jest Boży plan
zbawienia. Oznacza on zamysł mądrości i dobroci istniejący w Bogu, by
stworzenia rozumne wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym. W dokumen8
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cie soborowym czytamy, że podobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie
pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz
uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i święcie Mu służył 9.
Początków socjalnej struktury Bożego planu zbawienia należy upatrywać w stworzeniu świata i człowieka. Mężczyzna i kobieta stają się podstawową komórką społeczną, która jest obrazem dzisiejszej rodziny. Kolejnym etapem realizacji planu zbawienia było powołanie Abrahama, Izaaka,
Jakuba. Są to wyraźne kroki zmierzające do stworzenia Ludu Bożego. Niewątpliwie ogromne znaczenie miały przymierza zawierane między Bogiem
a człowiekiem. Chociażby przymierze na górze Synaj (zob. Wj 19, 1-24,
18), które zawiązało szczególną więź między Bogiem a Ludem Wybranym.
Jednak najpełniejsze przymierze, które dopełniło treści związanych z rozumieniem Ludu Bożego jako takiego zostało zawiązane na krzyżu. Było to
przymierze we Krwi Jezusa Chrystusa, które daje początek Kościołowi.
Tak więc powyższe treści można, by zawrzeć w stwierdzeniu, że
nowo testamentalna teologia Ludu Bożego buduje się wyraźnie na fundamentach analogicznej nauki Starego Testamentu: w miejsce Izraela pojawia
się Kościół, oczywiście z wieloma znamiennymi transpozycjami, które biorą
początek w osobie i dziele Chrystusa10. To właśnie Jezus w myśl zasady
substytucji zamyka w sobie Resztę Izraela według pism prorockich. Syn Boży daje początek Kościołowi rozumianemu odtąd jako Jego mistyczne Ciało. Dostrzeganie Kościoła jako Ludu Bożego w różnych wiekach nie było
tak jasne i utożsamiane ze sobą jak to jest dzisiaj. Przełomem stał się tutaj
Sobór Watykański II, który wyłożył naukę o Kościele jako Ludzie Bożym,
którego członkowie – duchowni i wierni świeccy – zostali uznani za równych co do podstawowych praw i obowiązków. Sobór przypomniał i rozwinął, żywą w pierwotnym Kościele, naukę o kapłaństwie wiernych. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele czytamy, że kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą a nie
stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane; jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie
Chrystusowym. Kapłan urzędowy mianowicie, dzięki władzy świętej, jaką
się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi) Ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu
całego ludu; wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii; pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowa9
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nie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość11.
W kapłaństwie powszechnym, uczestniczą wszyscy, którzy zostali
ochrzczeni, czyli włączeni do wspólnoty Kościoła. Tak więc kapłaństwo
powszechne nie jest związane z jakimiś szczególnymi święceniami, jak to
jest w przypadku kapłaństwa urzędowego. Istnienie dwóch sposobów
uczestnictwa w tym samym kapłaństwie Jezusa Chrystusa zakłada potrzebę
współdziałania ich ze sobą dla dobra ogółu wiernych. Dlatego świeccy, wezwani przez Boga do apostolstwa poprzez dary chrztu i bierzmowania, mają
prawo i obowiązek, indywidualnie i wspólnotowo, by orędzie zbawienia było głoszone na całym świecie, a szczególnie tam, gdzie tylko oni mogą głosić Ewangelię lub gdzie apostolstwo duszpasterzy nie może przynosić pełnych owoców.
Wierni uczestnicząc w kapłaństwie powszechnym włączeni są także
w potrójną misję Chrystusa, czyli misję kapłańską, prorocką i królewską.
Istotnym przejawem uczestnictwa świeckich w kapłaństwie Chrystusowym
jest szeroka, dostępna dla wszystkich, dziedzina ofiar, które można składać
w wymiarze duchowym. Dlatego świeccy jako ludzie poświęceni Bogu
i namaszczeni Duchem Świętym są powołani, by całe swoje życie i wszystko to, co robią, czynili w Duchu jako tym, który nadaje wszystkiemu sens
i właściwy kierunek. Tak więc, codziennym darem wiernych świeckich jest
ofiarowanie wszystkich swoich spraw najlepszemu Bogu. A przeto zajęcia
domowe, praca zawodowa, codzienne kłopoty, choroba, a nawet śmierć – to
wszystko stanowi niejako tę „świecką, ludzką hostię”, którą wierny świecki
może i winien dołączyć do tej „Boskiej Hostii”, którą kapłan ofiaruje we
Mszy świętej12. Dlatego, każdy wierny nie jest tylko biernym widzem Ofiary
składanej przez kapłana, lecz powinien czuć się jako współofiarujący. Tę
prawdę dobrze odzwierciedla dawna modlitwa odmawiana przez wszystkich
na tzw. ofiarowanie, gdzie człowiek jawi się jako ofiara z siebie, ze swojego
życia13.
Ważną przestrzenią życia, na której kapłaństwo powszechne może
być sprawowane w sposób bardzo wyraźny jest związek małżeński. Małżeństwo mężczyzny i kobiety daje początek domowemu kościołowi, gdzie
rodzice stają się dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. Poza tym,
11
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to właśnie w rodzinie dzieci po raz pierwszy mogą zobaczyć modlących się
swoich rodziców. Dzięki temu małżonkowie mogą spełniać różne akty religijne, np. przewodniczyć wspólnej modlitwie, czy też wspólnemu czytaniu
Pisma świętego, śpiewać pieśni religijne, zachowywać posty i przez to
uczyć tego swoich dzieci. Wszystkie te z pozoru drobne i można by rzec
mało istotne sprawy mają bardzo duży wpływ na kształtowanie postaw
młodych ludzi i budzeniu w nich prawdziwego ducha apostolstwa świeckich.
Kapłańskie znamię, które jest wyciskane na chrzcie i bierzmowaniu,
jest niewymazywalne. Tych sakramentów się nie powtarza. Dlatego godność kapłańska winna być pielęgnowana by w swoim życiu świeccy jak
najpełniej mogli się wzorować na Chrystusie – Kapłanie. Godność kapłańska jest jednocześnie darem i zadaniem. I tylko wtedy, gdy podjęta zostanie
jako ochocza odpowiedź na wezwanie Boże, stanie się darem wydającym
obfite owoce14.
Uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa związane jest także z udziałem w funkcji prorockiej Zbawiciela. W dokumentach soborowych czytamy, że Chrystus (…) pełni swe prorocze zadanie (…) nie tylko przez hierarchię (…) ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz
wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa15. Uczestnictwo Ludu Bożego w tej
misji dokonuje się głównie przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest
zmysłem całego Ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy «niezachwianie
trwa przy wierze raz podanej świętym», gdy pogłębia jej rozumienie i staje
się świadkiem Chrystusa pośród tego świata16. Tak więc chodzi tu w ścisłym tego słowa znaczeniu o ewangelizację, rozumianą bardzo szeroko. Dekret o apostolstwie świeckich ujmuje to w następujących słowach: prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym (…) bądź wierzącym17. Można by więc stwierdzić, że rola wiernych świeckich w prorockiej misji Zbawiciela polega na przyjmowaniu tego, co naucza hierarchia, realizowaniu tego we własnym życiu, by móc samemu doświadczyć radości, trudności i owoców z tym związanych, a także
pouczaniu kogoś czyli wyjaśnianiu wiary i jej obronie przed atakami ze
strony wrogów Ewangelii.
Podobnie jak to było przy omawianiu funkcji kapłańskiej należy
zwrócić uwagę na szczególne znaczenie małżeństwa i rodziny w przepo14
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wiadaniu Słowa Bożego. Rodzina jako podstawowa jednostka społeczeństwa daje podstawy apostolstwa. Świadectwo życia rodzinnego przesiąkniętego autentyczną wiarą jest najlepszą szkołą dla młodych ludzi szukających
takiej przestrzeni życia, z którą mogliby się w pełni utożsamić. Małżonkowie poprzez takie życie stają się dla siebie i dla swoich dzieci świadkami
wiary i miłości Chrystusa.
Jako kolejny sposób zaangażowania się świeckich w apostolstwo
można wymienić nauczanie katechetyczne. Wyraz temu daje Kodeks Prawa
Kanonicznego, w którym czytamy: troska o katechezę, pod kierownictwem
prawowitej władzy kościelnej, należy do wszystkich członków Kościoła18.
W tym znaczeniu katechezy nie należy ograniczać tylko do nauki w ramach
nauczania szkolnego. Katecheza jest pojęciem szerszym i znacznie wykraczającym poza ramy szkoły. Tak więc mogą to być wszelkiego rodzaju spotkania, czy imprezy o charakterze religijnym, twórczość literacka, naukowa,
plastyczna czy chociażby muzyczna. Warunkiem jednak zastosowania takich metod katechizacji jest ich ścisły związek z wartościami religijnymi.
Warto także zwrócić uwagę na tzw. misję kanoniczną, która jako specjalne
upoważnienie wskazuje na ścisły związek świeckich z hierarchią i troskę
o czystość nauczania Kościoła. Dzięki uczestnictwu w misji prorockiej ogół
wiernych nie może zbłądzić w wierze.
Jako trzecia została wymieniona funkcja królewska Ludu Bożego.
Jezus Chrystus godność królewską osiągnął przez posłuszeństwo Ojcu aż do
śmierci (zob. Flp 2, 8-9). Stał się On sługą wszystkich, bo nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mt 20, 28).
To właśnie Jezus udzielił wiernym daru godności królewskiej, a przez to
także i wolności. Ich uczestnictwo w królewskiej misji Jezusa dokonuje się
na dwu płaszczyznach: jedną z nich jest panowanie nad sobą, a drugą panowanie nad światem19. Pierwsze związane jest z walką z grzechem. Chrześcijanin pokonuje w sobie panowanie grzechu przez kontrolowanie swoich
myśli, czynów, a także gdy stara się panować nad poruszeniami ciała. Poprzez takie zwycięstwa człowiek jawi się jako król dla samego siebie, panując nad sobą.
Panowanie nad światem zawiera się w służbie, czyli naśladowaniu
Zbawiciela (por. Mk 10, 42-45). Toteż ta służba swoją szczególną realizację
powinna znajdować w pomocy osobom najbardziej potrzebującym, czyli
chorym, cierpiącym i ubogim. Ponadto katolicy świeccy mogą czuć się po18
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wołani do współdziałania ze swymi Pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybierając rozmaite posługi, według
łaski i charyzmatów, jakich im Pan raczy użyczyć20.
Należy jeszcze wspomnieć jedną formę służenia Chrystusowi i bliźnim, jaką niewątpliwie jest posługa charytatywna. Uczestnictwo w tej formie pomocy osobom potrzebującym pozwala katolikowi wejść głębiej
w służbę, rozumianą jako pochylanie się nad samym Jezusem obecnym
w drugim człowieku. Drugi Synod Plenarny temat pomocy charytatywnej
ujmuje następująco: Na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Kościół w Polsce jest przekonany o potrzebie odnowy rozumienia
miłosierdzia i form jego świadczenia21.
Opisując kapłaństwo powszechne Ludu Bożego należy także zwrócić uwagę na zaangażowanie świeckich w liturgię Kościoła. Prawo przewiduje dwie formy uczestnictwa: posługi i funkcje. Wśród posług należy wymienić akolitat i lektorat. Zadania akolity normują przepisy, zawarte chociażby w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego. Podobnie jest
także, jeżeli chodzi o posługę lektora. Do funkcji zalicza się psalmistę, nadzwyczajnego szafarza, ministranta, komentatora oraz zbierającego ofiary.
Podsumowując tematykę posług i funkcji liturgicznych w zgromadzeniu eucharystycznym trzeba stwierdzić, iż wyrastają one jak gałązki z pnia
w drzewie Kościoła i świadczą o życiu, wzroście i bogactwie tego drzewa.
Zawsze winny być one spełniane w sposób godny, w należytym porządku
i pobożnie22.
Kapłaństwo powszechne jest zadaniem pozostawionym przez Chrystusa każdemu, kto w Niego uwierzy i będzie chciał się tą wiarę dzielić
z innymi. Odkrywając coraz bardziej miejsce kapłaństwa wspólnego w Kościele powszechnym lepiej rozumie się również znaczenie kapłaństwa ministerialnego. W tym kontekście coraz pełniej wyjaśnia powiązanie między
kapłaństwem wspólnym a kapłaństwem ministerialnym23.
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Kapłaństwo hierarchiczne
Obok kapłaństwa powszechnego całego Ludu Bożego istnieje jeszcze kapłaństwo hierarchiczne. Terminologia z tym związana domaga się
pewnych uzupełnień. Podobnie jak w przypadku powszechnego kapłaństwa
używana jest zamiennie nazwa kapłaństwo wspólne. Tak i w tej sytuacji
występują pewne pojęcia synonimiczne. Chodzi tu o dwie nazwy: kapłaństwo ministerialne, inaczej urzędowe i kapłaństwo służebne. Pomimo tego,
że odnosi się to do tego samego desygnatu, to użyte przymiotniki wskazują
na pewien charakter i funkcje charakterystyczne dla tego kapłaństwa. Warto
także zauważyć, że oficjalne tłumaczenia dokumentów soborowych na język polski posługują się nazwą kapłaństwo urzędowe. Inaczej jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego gdzie występuje nazwa sakrament święceń.
Kapłaństwo każdego duchownego pochodzi od kapłaństwa apostołów. Opis ich powołania występuje u ewangelistów synoptycznych (zob. Mt
10, 1-4; Mk 3, 13-19; Łk 6, 13-16). Dwunastu Apostołów miało stanowić
zalążek Nowego Izraela, który w Starym Testamencie składał się z dwunastu pokoleń. Apostołowie byli najbliższymi uczniami Jezusa i to oni otrzymali od Niego godność kapłańską, którą przekazywali swoim następcom
przez włożenie rąk. Obrzęd ten później nazwano sakramentem święceń. Już
w pierwotnym Kościele wymieniano biskupstwo i prezbitera. Diakonat natomiast jako posługę w stosunku do nich. W ciągu następnych wieków
w wyniku rozwoju całego Kościoła i jego sfery kultowej pojawił się problem uściślenia czym jest kapłaństwo urzędowe i kto jest jego uczestnikiem.
Wypada więc zastanowić się nad tą kwestią, by późniejsze rozważania nt.
kapłaństwa urzędowego opierały się na solidnej podstawie jaką niewątpliwie będzie sprecyzowane pojęcie kapłaństwa hierarchicznego.
Należy zaznaczyć, że określenie kapłaństwo w znaczeniu sakramentu obejmuje prezbiterat i biskupstwo łącznie. W Katechizmie Kościoła Katolickiego ujęte jest to w następujący sposób: Istnieją dwa stopnie takiego
uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat
jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie „sacerdos”
– kapłan – oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów24. Tekst
ten jasno pokazuje kto uczestniczy w kapłaństwie urzędowym. Twierdzenia
mówiące o diakonacie jako stopniu kapłaństwa zapewne swe źródło znajdują w postanowieniach dawnych synodów i soborów, gdzie mówi się o diakonacie jako o jednym ze stopni kapłaństwa i sakramencie.
24
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Po tym dość syntetycznym wyjaśnieniu wstępnych zagadnień należy
przejść do szczegółowego opisu kapłaństwa ministerialnego. Każdy prezbiter przed przyjęciem święceń kapłańskich już w tym kapłaństwie partycypuje. Z tym, że jest to kapłaństwo powszechne, którego uczestnikiem stał się
w momencie włączenia do wspólnoty Kościoła, czyli w czasie chrztu świętego. Sakrament święceń, podobnie jak chrzest, zostawia trwałą pieczęć na
duszy mężczyzny. Dlatego kapłanem jest się przez całe życie. Biskupi, prezbiterzy nie przestają być chrześcijanami. Tak więc kapłaństwo hierarchiczne jest swego rodzaju dopełnieniem kapłaństwa powszechnego całego Ludu
Bożego jeżeli chodzi o pewne funkcje sprawowane w Kościele.
Prezbiterów znamionuje podobieństwo do Chrystusa, najwyższego
i wiekuistego Kapłana. Mocą udzielonego im sakramentu uczestniczą we
władzy pasterskiej Jezusa Chrystusa, który czyni ich swoimi sługami
w sprawowaniu kultu Bożego i w uświęcaniu braci.
Jan Paweł II naucza, że kapłaństwo hierarchiczne jest godnością,
urzędem, a jednocześnie jest ono służbą. Daje władzę sprawowania sakramentów i przewodzenia wspólnocie wiernych, co w rezultacie pociąga za
sobą odpowiedzialność za Chrystusowy Kościół. Przez święcenia kapłan
staje się sługą Kościoła, który działa in virtute Spiritus Sancti, w pełni jako
człowiek z ludu wzięty i umocniony Bożą łaską. Dlatego kapłan jako człowiek także ma pewne słabości i ułomności, które pomimo poczucia niegodności dla tego szczególnego powołania, powinny w sposób szczególny
w nim budzić potrzebę wdzięczności Bogu za tak wielki dar, jakim został
obdarzony.
Wcześniej opisując kapłaństwo całego Ludu Bożego ukazana została
jego potrójna misja. Podobnie jest w przypadku omawianego kapłaństwa
ministerialnego, z jedną znaczącą różnicą. Przyjęte święcenia pozwalają kapłanowi działać w zastępstwie Chrystusa, czyli in persona Christi. I właśnie
to spełnianie przez prezbiterów funkcji w Kościele w zastępstwie Chrystusa
Głowy jest najistotniejszą różnicą pomiędzy kapłaństwem hierarchicznym,
a kapłaństwem Chrystusa obecnego w Jego ludzie, czyli w Mistycznym Ciele.
Papież Paweł VI promulgując nowy Pontyfikał pisze do prezbiterów,
że upodobnieni do Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, połączeni
z kapłaństwem biskupów, będą wyświęceni na prawdziwych kapłanów Nowego Przymierza dla głoszenia Ewangelii, duszpasterzowania Ludu Bożego
i sprawowania Bożego kultu, zwłaszcza ofiary Pańskiej. Papież wymienia
tutaj zadania, jakie musi podjąć nowo wyświęcony kapłan. Zadziwiająca
jest tutaj kolejność wymienionych czynności. Wydawałoby się, że Euchary-
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stia powinna znaleźć się na początku. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy
upatrywać w postanowieniach Soboru Watykańskiego II. Stanowisko swoje
Ojcowie soboru uzasadniają porządkiem rozwoju życia Bożego w duszy
człowieka i w Kościele. Przez słowo Boże powstaje i wzrasta wiara, która
jest początkiem procesu zbawczego u człowieka; głoszenie Ewangelii doprowadza do ukształtowania i powiększania Ludu Bożego.
Działalność kerygmatyczna kapłaństwa służebnego przejawia się
w różnych formach. Głosić Chrystusa należy wszędzie, niezależnie od okoliczności czy własnego upodobania. Wymienić należy jeszcze jeden argument za postawieniem na pierwszym miejscu funkcji pastoralnych przed
kultowymi. Chodziło o ukazanie kapłaństwa służebnego jako godności rozwijającej osobowo, tego, kto ją piastuje. A przecież prowadzenie Ludu Bożego do zbawienia wymaga, aby kapłan był we wspólnocie wraz z potrzebnymi do tego darami od Boga.
Z omawianymi funkcjami pastoralnymi związana jest także misja
prorocka. Postawę i naukę każdego kapłana powinno przenikać Boże światło, aby ludzie widzieli drogę, którą mają zdążać w codziennym życiu, by
dotrzeć do Królestwa Niebieskiego. Dlatego kapłan – prorok wewnętrznie
zjednoczony z Jezusem nie będzie się bał ofiarować swego życia za owce,
które otrzymał do pasterzowania nad nimi. Prorok czyta znaki czasu i staje
się drogowskazem dla ludzi.
Podkreślenie funkcji pastoralnych w kapłaństwie służebnym nie
umniejsza oczywiście wartości funkcji kultowych. Są one ze sobą bardzo
mocno złączone. To właśnie w czynnościach kultycznych kapłan najwyraźniej jawi się jako przedstawiciel Jezusa Chrystusa, który ma pomagać
w uświęcaniu i doskonaleniu wiernych. Dlatego Synod Biskupów w 1971
roku podkreślił, że posługa kapłańska osiąga swój szczyt w sprawowaniu
Eucharystii, która jest źródłem i ośrodkiem jedności Kościoła. Przy tych
czynnościach kapłańskich należy wskazać na potrzebę zachęty skierowanej
do wiernych by wraz z darami składanymi na ołtarzu ofiarowywali swoje
codzienne życie, swoje problemy i radości. W ten sposób dwa uczestnictwa
w kapłaństwie Chrystusa łączą się jako pełnia w czasie jednej i najważniejszej akcji liturgicznej, jaką jest Eucharystia.
Do kultycznych czynności kapłana należy zaliczyć również jego
urzędową modlitwę w postaci Liturgii Godzin. Jest ona dopełnieniem Eucharystii, dzięki czemu ta Ofiara przenika wszystkie godziny życia ludzkiego. Można zatem stwierdzić, że cała liturgiczna posługa kapłana zmierza ku
temu, aby w powierzonej mu społeczności wiernych chwała Trójcy Przenajświętszej rozbrzmiewała coraz doskonalej.
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Misja królewska, będąca ostatnią z trzech wspomnianych wcześniej,
nabiera szczególnego wyrazu przy tej wyjątkowej posłudze jaką jest kapłaństwo. Kapłan ma żyć na wzór swego Pana. Dlatego podstawowym zadaniem
każdego kto przyjął święcenia jest służba Bogu i ludziom. Władza, która się
z tym wiąże ma charakter duszpasterski i winna być wykorzystana do budowania Kościoła. Aby tak się stało wszystko musi być przepełnione bratnią
miłością i powinno służyć wszystkim ludziom bez wyjątku. Jednak nie należy zapominać, że podstawowym warunkiem służby chrześcijańskiej jest
realna zażyłość z Jezusem Chrystusem, który ciągle działa w swoim Kościele.
Skróty:
DA − Sobór Watykański Drugi. Dekret o apostolstwie świeckich – Apostolicam actuositatem.
EN − Paweł VI. Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi. Rzym 1975.
KK − Sobór Watykański Drugi. Konstytucja dogmatyczna o Kościele – Lumen gentium.
KKK − Katechizm Kościoła Katolickiego.
KPK − Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań 1984.
II PSP − II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Poznań 2001.
Summary
Priesthood established by Jesus Christ during the Last Supper has
much theological content, which finds its source in Saviour’s words and
deeds. However, talking about priesthood we have to distinguish: common
priesthood, deriving from christening, and hierarchical priesthood, deriving
from ordination. Nonetheless, Jesus Christ has to be the foundation, the only
base – the one and only Archpriest forever. Theology of priesthood is included in priestly, prophetic and royal mission. Every christened person, the
more if he is a priest, needs to care about the development of religion. He
can do it in various forms, but the content always has to be authentic, and he
has to pay attention to human good, as well as to the whole Church.
Ks. mgr Marcin Szymanik, laureat organizowanego przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe konkursu na najlepszą pracę magisterską
napisaną w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie w 2010 roku.
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Uwagi wstępne
W niniejszym tekście podejmuję zagadnienie rekonstrukcji poglądów skupionych wokół idei unii, zakorzenionych bardzo głęboko w polskiej
myśli filozoficznej. Przypomnienie polskiego wkładu historycznego było
właściwie obowiązkiem historyków – przy okazji naszego wchodzenia do
Unii Europejskiej – jako że lekcję unionizmu w naszych dziejach przerabiamy od XIV wieku, od Unii w Krewie, przez Unię Lubelską aż do Unii
Brzeskiej i in. Nie zauważyłam jednakże jakiegoś ożywionego zainteresowania z tej strony, przypomnę tylko, że B. Leśnodorski1 podkreślał, iż zlanie się w jedną całość, w jeden organizm, prowadzi do zniesienia unii, albowiem jej zasady urzeczywistniają się przy zachowaniu odrębności i autonomii poszczególnych członów. W przeciwnym razie nie ma się kto jednoczyć.
Unionizacja i globalizacja jako główne trendy we współczesnej cywilizacji niosą ze sobą wiele problemów w płaszczyźnie kultury. Między
1

Zob. B. Truchlińska, Tradycje polskiego unionizmu, w: Filozofia wobec wyznań XXI w.,
red. L. Gawor, Lublin 2004.
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innymi pojawia się pytanie: czy jest możliwa unia kultur? Czy będzie mieć
charakter realn y cz y idealn y (w sensie – myślny, w sferze projektów, zadań etc.)? Czy globalizacja zawłaszczy sobie kultury, czy będzie respektować ich odrębny status i system wartości? W tym przypadku nawet rzecznicy globalizacji wypowiadali się sceptycznie2. Natomiast obecnie pojawiło
się w kulturoznawstwie szereg badań z zakresu wielokulturowości, tożsamości kulturowej w płynnej ponowoczesności i transkulturowości, rozmywających odrębności podmiotowo – aksjologiczne i w imię poprawności
politycznej negującej wartościowanie, a tym samym możliwość uprawiania
krytyki kultury i innych dyscyplin aksjologicznych.
Czym jest więc wielokulturowość? Pustą nazwą (według określenia
T. Kotarbińskiego większości pojęć humanistyki), projektem czy też realnością? Czy jest możliwe zbudowanie całościowej kultury operującej wszak
wieloma językami? Szereg takich i tym podobnych pytań nasuwa się podczas rozważania kwestii statusu istnienia kultury/kultur w dobie dzisiejszej.
W przypadku transkulturowości, przenikania się kultur dostrzegam pewną
analogię dzisiejszych konstatacji z myślą romantyczną, z ideą korespondencji sztuk. Wzajemne oddziaływanie poszczególnych dziedzin było tu możliwe dzięki przyjęciu jednoczącej (integrującej) tezy metafizycznej. Poszczególne dziedziny były różnymi postaciami przejawiania się tego samego ducha, pojętego wszak spirytualistycznie. Starożytność zakładała też jedność
metafizyczną mimo różnorodności i wielorakości bytu dzięki istnieniu siły
jednoczącej Kosmos – siły rozumnej, Logosu.
Zatrzymałam się nieprzypadkowo przy romantyzmie. Najtrafniejszą
definicję romantyzmu znaleźć możemy u Stanisława Brzozowskiego w Legendzie Młodej Polski. Według niego jest to bunt kwiatu przeciwko korzeniom. Przeciwko – jak można zauważyć logosowi i Logosowi, klasycyzmowi, Wielkiej Teorii zarówno piękna, jak i sztuki. Ch. Baudelaire (18211867) wiązał z romantyzmem nowoczesność (l’art moderne) – toteż źródeł
w romantyzmie poszukujemy dla awangardy, mówiąc dzisiejszym językiem
dla modernizmu, jak i dla postmodernizmu, zwalczającego modernizm.
W filozofii polskiego romantyzmu3 mamy też zerwanie z tradycją racjonali2

Na spotkaniu w Instytucie Filozofii UMCS kilkanaście lat temu Z. Bauman stwierdził, że
w ekonomii i polityce można mówić o globalizacji, natomiast miał wątpliwości, czy jest
ona możliwa w dziedzinie kultury.
3
Określenie polski romantyzm i polski pozytywizm służy podkreśleniu swoistości i odrębności tej myśli na tle europejskiej. Odrębność warunków historyczno-kulturowych (brak
własnej państwowości) spowodowała te różnice, m.in. poezję wieszcza czy pracę u podstaw. Podkreślają to historycy filozofii: W. Wąsik, A. Sikora, B. Skarga i inni.
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styczną, zmiany w znaczeniu poszczególnych idei i wartości. Podstawowa
dla nas kategoria wolność zyskała w romantyzmie nową wykładnię4, stanowiąc podstawę antropologiczną i aksjologiczną dla koncepcji czynu. Cz yn,
praca i twórczość – to trzy najważniejsze idee – wartości filozofii polskiej tej doby. Zwrot ku sferze praktycznej, jak i kategoria prz yszłości,
umożliwiły podjęcie zagadnień rozwiązujących kwestie narodowe i społeczne, a tym samym kulturowe. Filozofia, zwana w XIX wieku duchodoskonalstwem, podjęła ważne dzieło ustanowienia się w jestestwie swoim,
czyli zbudowanie zrębu własnej samowiedzy w postaci filozofii narodowej.
O ile w literaturze można już było stwierdzić jej polskość (M. Mochnacki,
O literaturze polskiej w wieku XIX, 1830), to w filozofii było to jeszcze zadanie. Budowano też logikę narodową (B. Trentowski), pedagogikę (B.
Trentowski), estetykę (K. Libelt), cybernetykę (pojęto jako sztukę zarządzania narodem – B. Trentowski), ergonomię (B. J. Jastrzębowski), a więc szereg dyscyplin, które miały dowieść, że naród podbity politycznie jest jednak
niezależny duchowo; posiada zdolność tworzenia własnej kultury i jej poszczególnych dziedzin jak literatura, sztuka, filozofia i nauka. W historiozofii tej doby, w sytuacji braku własnego państwa, na czele idei organizujących wysunęła się kategoria naród (zresztą w całym europejskim romantyzmie też jest obecna). Zaznaczyć trzeba, że to pojęcie nie miało wtedy negatywnych nacechowań, jak to obecnie mu się przypisuje. Narody były indywiduami, które partycypowały w uniwersalistycznie pojętych dziejach. Hasło Lelewela za naszą i waszą wolność jest tu ilustracją umiejętności pogodzenia narodowego z uniwersalnym. Filozofia narodowa nie jest więc nacjonalistyczna, trzeba to mocno podkreślać w dobie dzisiejszej – pomieszania pojęć i zamazywania ich pierwotnych znaczeń.
Rysem charakterystycznym romantyzmu jest mesjanizm – historiozoficzna doktryna dostrzegająca przyszłość ludzkości i narodów w urzeczywistnieniu ich przeznaczeń. U niektórych myślicieli, takich jak J. M.
Hoene-Wroński czy A. Cieszkowski, z mesjanizmem powiązany jest unionizm – uniwersalistyczny pogląd ukazujący perspektywę pokojowego
współistnienia narodów, państw, religii, wyznań, i tym samym, kultur.
Przypomnieniu poglądów tych dwu romantycznych autorów służyć
będą niniejsze rekonstrukcje. Być może – z perspektywy historycznej – ła-

4

Por. moje analizy rozumienia wolności w myśli staropolskiej: Wolność czy samowola?,
w: B. Truchlińska, Filozofia polska. Twórcy-idee-wartości. Kielce 2001. Por. romantyczną
wykładnię wolności A. Mickiewicza w jego studium: O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych.
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twiej będzie nam zrozumieć niektóre zachodzące w empirii kulturowej jak
i badaniach, współczesne zjawiska i tendencje. Zrozumieć i ocenić.
1. Unia mesjanistyczna porozumienia społecznego – unią twórczości
(Józef Maria Hoene-Wroński)
Józef Maria Hoene-Wroński (1776-1853) – to jeden z naszych najbardziej oryginalnych filozofów emigracyjnych reprezentujących linię racjonalistyczną, w przeciwieństwie do mesjanizmu poetów – wieszczów
i Towiańskiego. W latach dwudziestych XX wieku jego idee odżyły w Instytucie Mesjanicznym dzięki ofiarnej pracy jego członków, dokonujących
recepcji, tłumaczeń i wydawania prac Hoene-Wrońskiego. Wśród nich najwybitniejszy był Jerzy Braun (1901-1975)5, który odrodził idee mesjanizmu, unionizmu, kreacjonizmu, stosując je także do analiz i projektów kulturoznawczych, między innymi w pracach: Zagadka dziejowa Polski, Kultura polska na bezdrożach, czy Krytyka twórczego rozumu (Rzym 1975). Zalążek ostatniej pracy stanowiły artykuły publikowane na łamach organu mesjanistów polskich – pisma Zet (nota bene wydawanego własnym sumptem
przez J. Brauna, podobnie jak biblioteczka Zet, w której to wydawał teksty
S. I. Witkiewicza – nikt wówczas nie chciał ich drukować; można rzec, że
to Braun ocalił dla kultury polskiej Witkacego). Braun tez przyczynił się do
rozpropagowania myśli filozoficznej Hoene-Wrońskiego.
Hojne-Wroński jest autorem słowa mesjanizm, które potem przywłaszczył sobie Adam Mickiewicz. Przez mesjanizm Hoene-Wroński rozumiał doktrynę mającą za przedmiot główny ziszczanie celów absolutnych
człowieka, przyobiecanych przez Mesjasza6. Wyłożył ją w pełni w pracach:
Union antinomienne (1831), Messianisme, Union finale de la philosophie et
de la religion constituant la philosophie absolue (t. I-1831 – jako Prodrome
du messianisme…, t. II w 1839 jako Metapolitique messianique…)7. Wroń5

Zob. biogram mojego autorstwa p.t. Braun Jerzy Bronisław (1901-1975) w: Wizerunki filozofów i humanistów polskich. Wiek XX. Red. J. Szmyd, Kraków 2000 oraz książkę L. Wiśniewskiej-Rutkowskiej, Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, Kielce 2000. (zawiera bibliografię prac i opracowań obu filozofów).
6
J. M. Hoene-Wroński, List do Papieży o naglącej potrzebie obecnej spełnienia religii,
tłum. J. Jankowski, Warszawa 1928, s. 2.
7
Wiele prac Hoene-Wrońskiego było tłumaczonych z francuskiego na język polski dopiero
w XX w., m.in.: Prodrom mesjanizmu albo filozofii absolutnej. tłum J. Jankowski, LwówWarszawa 1921; Prawo tworzenia, tłum. C. Jastrzębiec Kozłowski, Warszawa 1933; Metapolityka mesjanistyczna, tłum. J. Jankowski, Warszawa 1923. Fragmenty pism HoeneWrońskiego zob. w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, wybór i oprac. A. Wa-

Unionizm jako projekt kultury przyszłości

127

ski usiłował też stworzyć własne stronnictwo pod nazwą unii mesjanistycznej, a więc unia było to zadanie praktyczne. Rola różnych stowarzyszeń
jawnych i tajnych oraz ich sposobów oddziaływania była przez niego wyeksponowana w rozróżnieniu unii widzialnej i unii niewidzialnej. Unia niewidzialna jest tworem pozaorganizacyjnym (nasuwa się tu analogia do koncepcji odrodzeniowych wspólnot uczonych i artystów, między innymi republica litteraria), gdy zwolennicy mesjanizmu działać będą w tym kierunku
poprzez swoje kontakty osobiste, wpływy czy książki i publikacje. To jest
jakby etap wstępny – bo następna faza – to utworzenie unii widomej (widzialnej) w postaci zrzeszenia działającego publicznie w różnych krajach8.
Autor prawa tworzenia (autokreacji) podkreślił przede wszystkim twórczy
charakter unii – będzie to stowarzyszenie przezwyciężające antynomie społeczne dwu obozów: liberałów zbyt przeceniających możliwości człowieka
i prowadzących do chaosu oraz nie-liberałów, którzy poszukiwali pozaludzkich uzasadnień i argumentów. Trzecie stronnictwo nazwał unią społecznego porozumienia – było to mesjanistyczne zrzeszenie ludzi twórczych, mających na celu pełną realizację, ziszczenie jak to określił, prawdy i dobra,
także w procesie samotworzenia. Kładł nacisk na oddolne, spontaniczne
działanie poszczególnych indywiduów, a w trakcie rozwoju poglądów
– także narodów. Formą ich zrzeszania miała być federacja. Sam też pragnął
przyczynić się do tego ruchu, organizując we własnym domu sekretariat
Unii Absolutnej wolnych narodów. Projektował powstanie instytucji ponadnarodowych, takich jak: Centralny Rząd Ludzkości, Powszechny Trybunał
Narodów oraz Powszechny Ludzkości Sobór.
Proponowana koncepcja opierała się na zasadach racjonalizmu i determinizmu. Jedna społeczność powszechna jest tworem koniecznościowym, tak jak koniecznościowe było zrzeszanie się ludzi w państwa czy narody, a tym samym logicznym i racjonalnym, opartym na ładzie federacyjnym. Celem tak pojętej struktury byłoby zabezpieczenie poszczególnych
państw i ich wzajemnej niezależności. Absolutna federacja na obecnym stadium rozwoju ludzkości nie jest zdaniem Hoene-Wrońskiego jeszcze możliwa, ale jest możliwe wypracowanie ideału czy zasady federalności,
zdolności do zrzeszania i uznawania władzy autorytarnej. Ideały winny być
oparte na rozumie i odpowiedzialności, zaś najbliższe cele to zabezpieczenie
swych praw i wzajemnej od siebie niezależności. Wśród środków pomocni-

licki, noty bio-bibliograficzne A. Sikora, oprac. tekstów J. Garewicz. Warszawa 1977 oraz
w książce A. Sikory, Hoene-Wroński, Warszawa 1995.
8
Zob. L. Wiśniewska-Rutkowska, Mesjanizm Jerzego Brauna, dz. cyt., s. 58.
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czych realizacji Hoene-Wroński wymieniał: równowagę polityczną, władzę
zarządzającą czyli kongresy, opinię publiczną religię9.
Jako środki właściwe federacyjności uznał patriotyzm, pojęty jako
całkowite oddanie się sprawom państwa oraz ducha narodowego (jako miłość ojczyzny), będącego gwarantem zabezpieczenia państwowych praw10.
Tak więc dwie idee państwa i narodu splotły się we wzajemnych relacjach,
dążąc do celu jakim jest ponadpaństwowa(ale i międzypaństwowa) i ponadnarodowa struktura unii absolutnej.
W analizach Hoene-Wrońskiego zwraca uwagę obecność czynników
deformujących zasadę federalności. Może to być wpływ tajnych stowarzyszeń albo zniewalające oddziaływanie jakiegoś ciała federalnego, czyli chęć
dominacji jednego państwa nad innymi. Dostrzega w tych dwu czynnikach
poważne zagrożenie, prowadzące do zniszczenia ludzkości. Zamiast unii
wytworzyłaby się monarchia powszechna, co z punktu widzenia przeznaczeń ludzkości (odkrywania Absolutu) miałoby gorsze konsekwencje aniżeli
anarchia.
W tekście Mesjanistyczne objawienie powołania ludzkości11 autor
wskazuje na konieczność wykształcenia się unii filozofii i religii. Wroński
dowodził niesprzeczności religii chrześcijańskiej (a ściślej katolicyzmu) i filozofii, czyniąc te wyniki tezą składową swego mesjanizmu. Był wszakże
orędownikiem racjonalizmu, toteż religia jako proste wierzenie jest dlań
odmianą mistycyzmu (a więc irracjonalizmu), prowadzi do kwietyzmu, co
nie sprzyja twórczej postawie. Przyznawał jej jednakże ważną rolę, wskazując jej miejsce wśród środków pomocniczych przy tworzeniu zasady federalności, a jeszcze ważniejsze miejsce w erze przejściowej – między celami
względnymi a absolutnymi. Dostrzegł możliwość odrodzenia chrześcijaństwa (parakletyzm) poprzez unię czyli wzbogacenie religii przez filozofię
i ich jedność. Stąd być może podział u Hoene-Wrońskiego na religię objawioną i religię dowiedzioną, w której to filozofia ma za zadanie wzbogacenie intuicji dogmatów religijnych przez krytyczną refleksję. Mesjanizm
– zdaniem Hoene-Wrońskiego – był takim filozoficznym wsparciem dogmatu o nieśmiertelności. Zaznaczyć tu trzeba, że filozofia też jest podzielona na względną (chrematyczną – dotyczącą zjawisk realnych, empirycz-

9

Por. J. M. Hoene-Wroński, Społeczność powszechna, czyli federacja państw, w: Filozofia
i myśl społeczna w latach 1831-1864, dz. cyt., s. 120-127.
10
Tamże, s. 123.
11
J. M. Hoene-Wroński, Mesjanistyczne objawienie powołania ludzkości, w: Filozofia
i myśl społeczna…, dz. cyt., s. 137-156. Tam też podano pierwotne źródło przedruku.
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nych) oraz absolutną (achrematyczną – przekraczającą świat rzeczy w poszukiwaniu Absolutu).
Jak pisze L. Wiśniewska-Rutkowska – filozoficzne poznanie prawdy
nie było ostatecznym celem człowieka; to był tylko krok wstępny, przedujęcie. Celem ostatecznym jest przekształcenie zdobytej prawdy w dobro, lub
mówiąc inaczej – wiedzy w byt ostateczny, co oznacza ukształtowanie nowego człowieka oraz nowej, opartej na wartościach mesjanicznych społeczności12. Unia społeczna wymagała więc unii filozofii absolutnej z religią absolutną, były to dziedziny stanowiące dwa oblicza tego samego zjawiska, tj.
mesjaniczności13. Przedmiotem filozofii absolutnej jest prawda absolutna,
zaś religii – dobro absolutne.
Filozofia i religia są wpisane przez autora Mesjanistycznych objawień… w schemat historiozoficzno-aksjologiczny, założony przez Absolut,
a który człowiek urzeczywistnia. Wyróżnia kilka er (m.in. względną, przejściową i absolutną), a w niej też okresy realizacji. Zwolennik ewolucjonizmu historiozoficznego wskazuje na stopniowe wypracowywanie unii twórczej. Trzecia era rozwoju ludzkości będzie zawierała więc dwa okresy:
pierwszy to odkrycie prawdy – Absolutu, drugi zaś – rozwiązanie problemu
dobra absolutnego. Jest to uzyskanie nieśmiertelności poprzez duchowe odrodzenie człowieka, poprzez jego autokreację. Cel ten musi być urzeczywistnieniem Słowa w człowieku poprzez odkrycie Absolutu – konstatuje
Wroński14. Unia filozofii absolutnej z religią zyskuje swą jedność w doktrynie mesjanistycznej. Ta spełnia, zdaniem Wrońskiego – swe podwójne zadanie. Misja mesjanizmu polega na stworzeniu wartości absolutnych, by je
odsłonić przed ludźmi15.
Rolę przewodnika w rozwoju ludzkiej mesjaniczności (a więc i kierownictwo w unii absolutnej) Hoene-Wroński dostrzegał w religii. Uzasadnia to brakiem jedności, a wręcz rozziewem między Bogiem a człowiekiem,
istniejącym od czasu wprowadzenia przez człowieka idei zła absolutnego,
toteż jedynie religia może przywieść do stworzenia dobra absolutnego na
ziemi. Religia absolutna będzie stanowić w nowej filozofii praktycznej
ostatnią cześć mesjanizmu. Analogicznie – Królestwo Boże będzie ukoronowaniem historii ziemskiej ludzkości.
Wcześniej podkreślałam, że zasada federacyjności kładła nacisk na
niezależność, a Hoene-Wroński był świadomy niebezpieczeństw i deforma12

L. Wiśniewska-Rutkowska, Mesjanizm Jerzego Brauna, dz. cyt., s. 63.
Tamże.
14
J. M. Hoene-Wroński, Mesjanistyczne objawienie powołania ludzkości, dz. cyt., s. 148.
15
Tamże, s. 150.
13
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cji (chęć dominacji), toteż próbował określić warunki konieczne zabezpieczające niepodległość poszczególnych państw – członków unii. Probierzem,
jak i warunkiem niezależności, czyni autor Metapolityki cechy charakterystyczne poszczególnych narodów oraz poziom kultury umysłowej.
Ogromną rolę przypisuje tu językowi, być może pod wpływem Herdera
(1744-1803)16, który język uczynił kluczem antropologii, łączył też język
i rozum jako dwie główne władze.
Różnorodność języków – to podstawa zróżnicowania inteligentnego
narodów. Różnorodność, ceniona przez Hoene-Wrońskiego, jest przede
wszystkim natury intelektualnej i stąd też stanowi cechę wyróżniającą narody. Język, jednakże na wysokim poziomie rozwoju (język ukształcony), będący w stanie oddać wszystkie pojęcia abstrakcyjne, jest znakiem rozwiniętej kultury umysłowej. Kultura umysłowa nadaje społeczności wyższą rangę, świadczy, że naród wzniósł się ponad swą indywidualność ku ogólności
i powszechności. Zróżnicowanie językowe i udoskonalanie języka – to dwie
cechy i warunki konieczne. Tylko na tej drodze – twierdził Hoene-Wroński
– Europa, omijając groźbę monarchii powszechnej, może kroczyć ku ostatecznemu splendorowi, czyli powszechnej społeczności17. Siłą napędową
czyni więc i w tym aspekcie zdolności twórcze tkwiące w człowieku.
Można więc z pewnością projekt unii społecznej uznać za projekt unii twórczości – przede wszystkim w dziedzinie intelektualnej, obejmującej przede
wszystkim język, filozofię, religię, jak i sztukę budowy struktur społecznych
i politycznych18. Strona intelektualna jak i praktyczna są tu ściśle powiązane
ze sobą – myślę, że stanowi to konsekwencję przyjętego prawa stworzenia.
2. Unia absolutna – unią czynu (August Cieszkowski)
August Cieszkowski (1814-1904) jest reprezentantem krajowego
nurtu romantyzmu, współtwórcą filozofii narodowej19, mesjanistą, który,
podobnie jak Hoene-Wroński, odrzucił cierpienie jako składową mesjanizmu, a skupił się na pozytywnych aspektach przeznaczeń i powołań. Mesjanizm Cieszkowskiego, jak i całą jego filozofię różni od Hoene-Wrońskiego
16

J. E. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, tłum. B. Praczkowska, w: Wybór pism,
Wrocław-Warszawa 1987, s. 59-175.
17
J. Hoene-Wroński, Społeczność powszechna, w: Filozofia i myśl społeczna…, dz. cyt.,
s. 125.
18
Nasuwa się tu analogia do poglądów J. Burckhardta, Państwo jako dzieło sztuki, w: Kultura włoskiego odrodzenia.
19
Zob. B. Truchlińska, Polska filozofia narodowa, w: Filozofia polska, dz. cyt.
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postawa i orientacja metafizyczno-aksjologiczna. August Cieszkowski,
uczeń Hegla, odszedł od racjonalizmu ku irracjonalizmowi zgodnie z duchem romantyzmu, kładąc akcent na sferę emocjonalno-wolitywną. Niemniej zaznaczyć tu trzeba, że August Cieszkowski przekraczał romantyzm
ku pozytywizmowi (można go uznać za prepozytywistę) – łącząc zagadnienia filozoficzne ze sferą praxis, z zagadnieniami ekonomicznospołecznymi20. Nie można zapominać, że to Cieszkowski w Prolegomenach
do historiozofii (1838) (wydanych w języku niemieckim) sformułował filozofię czynu, która tak mocno zainteresowała K. Marksa, a którą sobie przyswoił jako teorię praktyki.
Projekt unii, oparty na mesjanizmie, wyłożył Cieszkowski w dziele
Ojcze Nasz, stanowiącym oryginalną, filozoficzną interpretację Modlitwy
Pańskiej. Pracę nad tym dziełem, przez które, jak twierdził przemawiał
Duch Święty, rozpoczął pod koniec lat 30 XIX w., jednakże za swego życia
opublikował tylko jeden tom w 1848 r., przekazując synowi jako testament
publikację trzech następnych tomów, obawiając się nieporozumień interpretacyjnych.
Pod wpływem lektury Ojcze nasz wzrosło zainteresowanie mesjanizmem w XX w., że wspomnę Wojciecha Dzieduszyckiego, Mariana Zdziechowskiego, czy też Jerzego Brauna21. Wincenty Lutosławski był natomiast
zwolennikiem mesjanizm Mickiewicza i Towiańskiego22.
Projekt unii Cieszkowski powiązał z ideą Królestwa Bożego na ziemi; jej urzeczywistnienie dokonuje się wraz z przeobrażeniem kościoła
chrześcijańskiego w Kościół ludzkości, co oznacza również przejście uniwersalizmu z idealnego w realny. Unionizm Cieszkowskiego w kwestiach
budowy przypomina koncepcje organicystyczne, i tak też sobie autor wyobraża kościół ludzkości – jako żyjący organizm ludzi i ludów. Kościół
ludzkości miałby być jedną powszechną ojczyzną ludzkości. Odrzuca tu wykładnię idealistyczną tej wspólnoty (jako byt myślny), jak i kosmopolityczną; kosmopolityzm likwiduje bowiem ojczyzny, narody i narodowości. Realizm i organicyzm towarzyszy stale Cieszkowskiemu, przy czym, jak zaznacza, nie chodzi tu o zintegrowanie wszystkich w jedno olbrzymie państwo, ale o rozwinięcie wspólnej państw jedności, o ich wiekuistą harmonię.
Cieszkowski podejmuje odwieczne filozoficzne zagadnienie jedności wielo20

Były one przedmiotem zainteresowań już w dobie dwudziestolecia. Zob. A. Roszkowski,
Poglądy społeczno-ekonomiczne Augusta Cieszkowskiego, Poznań1923.
21
Zob. M. Sojka, Neomesjanizm a recepcja Cieszkowskiego, Kraków 1984.
22
Na temat W. Lutosławskiego zob. W. Jaworski, Eleuteryzm i mesjanizm. U źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego, Kraków 1994
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ści, przenosząc je na płaszczyznę bytu społecznego. Kościół ludzkości jest
bowiem według Cieszkowskiego wielką rzeczypospolitą narodów23. Jedność
i ścisły związek nie oznacza tu unifikacji i niwelacji, wręcz przeciwnie – relacje unijne są wzajemnie bogacące. Im silniejszy związek z unią, tym poszczególne narody wyżej wzniosą rodzimego ducha24. Wątpliwości Cieszkowski tłumaczy dotychczasowym postępem w rozwoju i tendencją do scalania się w wyżej stojące (w sensie zorganizowania) struktury. Jeżeli ludzie
mogą się skojarzyć w lud (naród), to czemu ludy nie mogą w ludzkość?
– stawia retoryczne pytanie. Tezom, zaprzeczającym możliwość utworzenia
organicznego społeczeństwa między narodami, Cieszkowski, podobnie jak
Hoene-Wroński – przeciwstawia fakt wytwarzania się więzi międzyludzkich, budujących wyższe społeczności jak kraje, państwa, rzeczpospolite.
Przy czym, wyższe stadia nie są prostą sumą arytmetyczną członków danej
zbiorowości, ale podniesieniem do drugiej potęgi, a w przypadku ludzkości
do trzeciej.
Tak więc Królestwo Boże, spełnia ludów, jak je za świętym Pawłem
nazywa, jest niczym innym jak narodem narodów, królestwem królestw,
rzeczpospolitą rzeczpospolitych. Umocnieniu wizji polskiego mesjanisty
służą odwołania do św. Pawła i do Tacyta, poganina myślącego po chrześcijańsku wg Cieszkowskiego, który to projektował ludzkości obcowanie (humanitatis commercium). Wspólna ojczyzna oznacza zdaniem Cieszkowskiego wspólne dopełnienie i spotęgowanie mocy, nie jest więc poddaństwem
czy podległością. Wręcz odwrotnie. Narody są tu równolegle powołane,
współuprawnione, powszechnie odkupione i zbawione. Przejście od stanu
naturalnego do stadium społeczeństwa społeczeństw Cieszkowski tłumaczy
działaniem idei uspołecznienia25, które już w postaci zalążkowej pojawiły
się w kulturze europejskiej, m.in. poprzez krąg wspólnych idei oraz prawa
narodów. Na marginesie – Cieszkowski nie zwrócił uwagi na europejskie
znaczenie polskiej szkoły prawa narodów (Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic i in.), która dwa wieki przed Grotiusem wskazywała na
możliwości pokojowego współistnienia narodów. Cieszkowski występuje
przeciwko wojnie i rewolucjom jako czynnikom relacji międzyspołecznych
i międzynarodowych. Z jego mesjanizmem i unionizmem powiązany jest
23

A. Cieszkowski, Ojcze Nasz (fragment przedruku),w: Filozofia i myśl społeczna..., dz.
cyt., s. 311.
24
Tamże, s. 312.
25
Idea uspołecznienia zyskała swój nowy wymiar w dwudziestoleciu (1918-1939), przy
tworzeniu państwa polskiego, gdy pisano o: uspołecznieniu państwa (W. Makowiecki),
uspołecznieniu szkół (J. S. Bystroń) czy uspołecznieniu kultury (B. Suchodolski).
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więc pacyfizm i pewna doza utopijnego myślenia. Jest bowiem przekonany,
że postęp techniczny obok Trybunału Narodów będzie gwarantem pokojowego współistnienia. Odrzucający naturalistyczne interpretacje państwa
i relacji międzynarodowych, Cieszkowski nieoczekiwanie dostrzega gwarancję w instynkcie samozachowawczym narodów i państw. Zbyt duży potencjał techniczny w dziedzinie wojskowości mógłby prowadzić do samozagłady ludzkości, stąd też wniosek o możliwości i konieczności zniesienia wojen. Relacje międzyludzkie i międzynarodowe Cieszkowski opierał
na aksjologii chrześcijańskiej, podkreślając rolę braterstwa, równości i miłości26, jako regulatora czynów i współistnienia.
Refleksjom Cieszkowskiego towarzyszą tezy o kryzysie moralnym
obecnego społeczeństwa jako etapu przejściowego. Przejawy zła moralnego
i fizycznego, takie jak: wojny, rewolucje, niewolnictwo, wyzysk ekonomiczny czy społeczny, mogą zostać wyeliminowane przez nową naukę, nowe zasady, zaś zło fizyczne przez organizację pracy i ustalenie minimum
socjalnego. W dziedzinie religii też dostrzegł przejawy nie ułatwiające
przejścia do stadium Królestwa Bożego, m.in. upadek i skażenie uczuć religijnych, obojętność dla prawd wiecznych, podeptanie wolności i godności
człowieka. Cieszkowski dostrzegł potrzebę odrodzenia chrześcijaństwa, odrodzenia religii i religijności, odzyskania jej dawnego znaczenia duchowego. Poglądy te w jakiś sposób współgrały z przekonaniami hierarchów Kościoła. Wystarczy wspomnieć, że w niespełna trzydzieści lat później papież
Leon XIII wystąpił z bullą, postulującą odnowę w postaci odrodzenia tomizmu.
Oprócz postulowanych reform w dziedzinie religii i moralności,
Cieszkowski wskazał również na ich konieczność w dziedzinie życia praktycznego. Projekt unii absolutnej Królestwa Bożego na ziemi wymaga rozwiązania kwestii narodowych i socjalnych. W tej ostatniej mamy tu akceptację filozofii społecznej Fouriera i zastosowanie kategorii minimum socjalnego, do czego dorzuca Cieszkowski również element minimum oświatowego jako bardzo ważkiej sprawy podnoszenia społeczeństwa na wyższy
poziom intelektualny i intelektualno-praktyczny. Wymusza to zresztą postęp
w dziedzinie technicznej i uprzemysłowienie. W industrializacji widzi też
wsparcie dla rozwiązania zagadnienia pracy. Cieszkowski za bluźnierstwo
socjalne uważa ekonomiczny przymus pracy (pracować, by żyć). Konieczna
26

Ideę miłości w dobie romantyzmu Jozef Gołuchowski podniósł do rangi zasady bytu, jak
i zasady regulującej relacje społeczne. Kategoria miłości odgrywać zaczęła ważką rolę
w personalizmie chrześcijańskim. Por. F. Sawicki, Filozofia miłości, Kraków 1934 oraz
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960.
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jest więc taka redefinicja pracy i zmiana w jej organizacji, by praca była
czynnikiem rozwoju człowieka i jego potrzebą. Zwraca uwagę też na dynamikę potrzeb – po zaspokojeniu elementarnych potrzeb (chleba i oświaty)
człowiek sięga do sfery zbytku, zamieniając zbytek w potrzebę. W tym dostrzega przejawianie się postępu społecznego i kulturalnego.
Koniecznością jest więc zapewnienie każdemu indywiduum tak materialnego, jak i intelektualnego minimum, aby nadać mu możność własnego
samodzielnego postępu27. W naturę ludzką jest wpisana potrzeba rozrywek
fizycznych i duchowych (moralnych), toteż łaźnie publiczne, zajęcia gimnastyczne, publiczne widowiska (sportowe i militarne), zabawy cyrkowe i teatralne należą do potrzeb życiowych. Cieszkowski, nawiązując do wzorców
starożytnych, widzi konieczność ich odrodzenia. Negatywnie ocenia zdegenerowane zabawy ludu zapusty i odpusty, które są według Cieszkowskiego
tylko rozpustą. Można im nadać inny charakter, przekraczający nawet klasyczną wzniosłość czasów starożytnych. Wśród potrzeb intelektualnych,
stanowiących minimum, Cieszkowski wskazuje na elementarną oświatę
dzieci i dorosłych, łączenie jej z umiejętnościami praktycznymi, podniesienie rzemiosła do rangi sztuki, tworzenie bibliotek publicznych.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że August Cieszkowski sam był inicjatorem wielu takich czynów. Będąc właścicielem ziemskim wzbogacał
i chronił polską kulturę poprzez zakładanie szkół (projektował uniwersytet,
ale władze pruskie wydały zgodę na Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie,
obecnie dzielnica Poznania); oraz bibliotek, które wyposażał własnym
sumptem. Wspierał Bibliotekę Warszawską i jej dział tłumaczenia prac filozoficznych, obdarzał stypendiami studentów i pracowników Akademii Krakowskiej, podejmujących prace w języku polskim, zakładał i wspomagał
różne towarzystwa naukowe i artystyczne. Wskazywał na potrzebę ochronek dla dzieci wiejskich na podstawie doświadczeń wyniesionych z podróży
do Anglii. Czyn, praca, twórczość – główne kategorie filozoficzne romantyzmu, których koncepcje współtworzył, były także składowymi jego
postawy życiowej, praktycznej.
Nieobce mu więc było poczucie pewnej misji jako członka narodu,
który utracił niepodległość. Romantycy bardzo często przypisywali sobie
posłannictwo28, ale przede wszystkim wskazywali na mesjaniczną rolę różnych narodów. W przypadku Cieszkowskiego spotykamy się z pewna ambiwalencją. Projektując unię absolutną jako unię czynu zakwestionował
27

A. Cieszkowski, Ojcze Nasz, w: Filozofia i myśl społeczna..., dz. cyt., s. 325.
Por. A. Sikora, Posłannicy słowa. Towiański, Hoene-Wroński, Mickiewicz, Warszawa
1967.
28
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koncepcję narodu wybranego. To wyróżnienie oznaczałoby dominację jednego narodu nad innymi. Wskazuje jednak na przesłanki wyróżnionej pozycji, niejako predestynacji do uniotwórczej aktywności narodu polskiego,
traktując to jako dar boży za pracę, za trudy, za cierpienie. Ale, jak wiemy
nie gloryfikował cierpienia, natomiast dostrzegł przejawianie się idei braterstwa, równości, współczynnego obywatelstwa, inaczej mówiąc ważnej
skłonności do uspołecznienia. Historia Polski poświadcza również możliwość realizacji realnej unii wszechnarodów. Cieszkowski wykazuje, że duchowe przewodnictwo narodu polskiego w unii przyszłości jest oparte na
realnych przesłankach – na doświadczeniach historyczno-kulturowych naszych przodków, tworzących podczas ery walki i rozstroju, unię polskolitewską, Rzeczypospolitą Obojga Narodów, najświetniejszy a w dziejach
świata jedyny przykład.
Uznanie zasług w tworzeniu unii i wcielaniu zasad unionizmu, niekłamany podziw, wyraża następujący fragment Ojcze Nasz: Bo czymżeż są
nawet Zjednoczone Stany Nowego Świata w porównaniu z owym pobraniem
i pobrataniem się dwóch dotąd obcych między sobą narodów, które się wolni i dowolnie, bez zrzeczenia się siebie ani kroczenia na siebie w jedną wielką rzeczpospolitą zlały? W takim pobrataniu nie ma już mowy o żadnej hegemonii ani też o żadnej secesji29. Późniejsza wojna secesyjna poświadczyła
tezę Cieszkowskiego o iluzoryczności tego zjednoczenia Stanów.
By uzasadnić mesjaniczną rolę narodu polskiego na podstawie zasług, Cieszkowski dokonuje jego charakterystyki; w obrazie tym wysuwają
się na czoło takie elementy jak:
• ujmowanie siebie jako narodu – narzędzia służby Bożej,
• służącego sprawie ludów,
• brak egoizmu narodowego,
• brak zaborczości: naród polski nie podbijał innych, ale ratował,
• naród-tarcza cywilizowanych ludów,
• wierność Bogu, bratnim ludom i sprzymierzeńcom oraz sprawie ludzkości.
Cieszkowski z pewnością nawiązuje tu do koncepcji historiograficznej, ujmującej Polskę jako przedmurze chrześcijaństwa. Na czoło jednakże
wysuwa się metafizycznie, historycznie i kulturowo ugruntowana idea zasługi, którą wielokrotnie operował, m.in. analizując status arystokracji. Łączenie późniejsze tych dwu słów (arystokracja zasługi) ma tu swe filozoficzne źródło. Analogiczną charakterystykę narodu polskiego i jego pań29

A. Cieszkowski, Ojcze Nasz, w: Filozofia i myśl społeczna..., dz. cyt., s. 314.
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stwowotwórczego znaczenia znajdujemy u Adama Skwarczyńskiego (18861934) – głównego ideologa dwudziestolecia (Myśli o nowej Polsce, 1930)
i filozofa czynu30.
Ważkie kulturotwórcze cele przypisywano także narodowi polskiemu w dobie dwudziestolecia. Myśl romantyczna, jak i poezja tej doby, stanowiły źródło inspiracji, płaszczyznę odwołań i wartości, które miały walor
budujący. W interesującym nas temacie wskazać należałoby na dwie odmiany myśli unionistycznej i dwie drogi realizacji neomesjanistycznych celów. Mam tu na myśli Wincentego Lutosławskiego i Jerzego Brauna. Każdy
z nich w oparciu o tradycję romantyczną kreślił odrębne wizje przyszłości.
Każdemu z nich towarzyszył też projekt kultury przyszłości31. Warto
wspomnieć, że unionizm Brauna był wizją nowego ładu w tragicznej sytuacji okupacyjnej, stał się też podstawą ekumenizmu. W kręgu oddziaływań
myśli Brauna świadomie bądź nieświadomie pozostawał młody Karol Wojtyła. Sformułowałam więc postulat traktowania programu unionizmu jako
jednego ze źródeł kształtowania się filozofii Karola Wojtyły32. Zagadnienie
kultury i kultury przyszłości w oparciu o te zasady nieobce były również Janowi Pawłowi II, o czym świadczą teksty zebrane w tomie Wiara i kultura
(1993).
Poglądy te poświadczają o istnieniu magistrali polskości33 wiodącej
np. polski personalizm od Włodkowica do Wojtyły. Na tej magistrali ważne
stadium stanowią filozofowie doby romantyzmu ze swymi projektami kultury przyszłości jako kultury uniwersalnej, zintegrowanej łączącej twórczość i cz yn z wolnością, miłością i odpowiedzialnością na
wszystkich poziomach relacji międzyludzkich.
Ale uniwersalistyczne ujęcie nie znaczyło tam wcale wyzbycia się
własnej narodowej indywidualizacji, podporządkowania, zależności wobec
innych, czy wręcz samobiczowania. Warto byłoby przemyśleć to w dobie
30

Zob. B. Truchlińska, Antropologia i aksjologia kultury. Koncepcje podmiotu kultury
i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno-społecznej 1918-1939, Lublin 1998
(fragment pt.: Filozofia czynu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, s. 41-50).
31
Tamże; fragmenty: Indywidualizm-spirytualizm-mesjanizm Wincentego Lutosławskiego
oraz Uniwersalizm i unionizm a kreatywistyczne ujęcie podmiotu (J. Braun). Zob. też
L. Wiśniewska-Rutkowska, Unionizm Jerzego Brauna, w: Między przeszłością a teraźniejszością. Studia z pogranicza filozofii, polityki i sztuki. Kielce 2008.
32
B. Truchlińska, Polskie źródła myśli personalistycznej Karola Wojtyły. Propozycje badawcze. Lumen Poloniae 2008, nr 2, s. 37-56.
33
Cz. Bartnik, Idea polskości, Radom 2001. Rozdział V – Magistrala polskiej myśli – na
pierwszym miejscu znajduje się personalizm jako wyróżnik tych magistral polskiej umysłowości.
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globalizacji, gdy okrągła rocznica (90-lecie) odzyskania niepodległości
przeszła bez echa, jakby wstydliwie. Na dodatek z tej okazji serwowano
nam, np. w teatrach lubelskich, sztuki wyśmiewające z jednej strony wady
narodowe (sarmacja), z drugiej zaś – ukazujące okropność polskiego ludu
z polską szlachtą – polski lud? Taki obraz ani nie poprawia samopoczucia,
ani nie wyzwala twórczych sił. Przywołanie wielkich twórców romantyzmu
i postulaty badania ich współczesnych kontynuacji są nakazem chwili.
Zmiany w systemie edukacyjnym, dotyczące szczególnie aspektów kultury
polskiej, wywołują niepokój. Pozbawienie społeczeństwa polskiego (w fazie
jego kształcenia) uczestnictwa w klasyce literatury polskiej spełnia to samo
zadanie, co pozbawienie nas (na etapie studiów) dostępu do filozofii polskiej, zaś dawniejszych naszych filozofów – dostępu do polskich uniwersytetów, bo takich nie było w czasie zaborów. Czy będą więc szanse budowy
kultury europejskiej (unii kultur), jeśli nie będzie się miało własnej?.
Summary
The text “Unionism as the project of the future culture” reconstructs
views of two Polish romantic philosophers: J. M. Hoene-Wroński and
A. Cieszkowski. Their project of the future culture fitted together with conceptions of unionism and messianism. I present two versions of idea of absolute union: as a union of creativity (J. M. Hoene-Wroński) and a union of
deed (A. Cieszkowski). Both of them refer to Polish traditions of forming
the conception of historical and cultural union of different nations and religions. I also point at continuation of the XX-th century and at unionism’s impact on personalism and Karol Wojtyła’s (John Paul II) philosophy of culture.
Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska, kierownik Zakładu Aksjologii
Kultury, Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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Od kilku lat w szkolnictwie polskim widoczny staje się nurt edukacji
ekologicznej. Cały czas trwa także dyskusja na temat wartości systemu nauczania w placówkach wychowawczo-edukacyjnych. Krytycy formy biernego kształcenia młodzieży w czasie 45 minutowych zajęć podkreślają brak
w niej realizmu oraz trudność nabywania sprawności i technik, które są nieodzowne w poznawaniu środowiska przyrodniczego1. Zwolennicy twierdzą
natomiast, że ekoedukacja zdąża do ochrony środowiska i jego ulepszania,
dlatego winna być realizowana w kontakcie ze światem zewnętrznym, podczas zajęć odbywających się poza szkołą, kiedy to przyroda stanowi właściwy ośrodek edukacyjny.
1

I. Żeber-Dzikowska, Using the effectiveness of field activities as the factor that integrates
the biology and natural science contents in the syllabuses of Świętokrzyskie Region, Kielce
2010, s. 259.
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Najważniejszy jest jednak stosunek uczniów do samej idei ekoedukacji. Czy są zadowoleni z zajęć, w których uczestniczą? Czy mogą zdobyć
wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska w takim zakresie, i w taki
sposób, by świadomie i z jak najmniejszą szkodą ingerowali w środowisko?
Te pytania zainspirowały nas do przeprowadzenia analizy całościowego
ujęcia ekologii jako syntezy wielu kultur pod kątem omówienia różnorodnych definicji, wyjaśnień pojęć ściśle z nią związanych, rysu historycznego
na świecie, jak i w Polsce, a także metod, form oraz koncepcji edukacji ekologicznej. Po rozważeniu powyższych aspektów należy stwierdzić, że ekologia jest elementem łączącym, spełniającym rolę wspólnego mianownika
w analizowaniu wielu kultur.
Ekoedukacja − historia i koncepcje edukacji
W literaturze przedmiotu istnieje wiele publikacji określających znaczenie słowa ekologia. Termin ten niezwykle rozpowszechniony w dobie
XXI wieku, rozumiany jest bardzo szeroko i różnorako przez każdego człowieka, w zależności od jego wieku, statusu społecznego oraz wykonywanego na co dzień zajęcia.
Zimny (2002) opisuje ekologię jako naukę o szerokim zastosowaniu,
która daje nie tylko podstawy dla zrozumienia zjawisk zachodzących
w przyrodzie, ale także pomaga nam w wielu dziedzinach życia2. Mowa tu
o wykorzystywaniu ekologii w wielu domenach, takich jak ekopolityka,
ekoekonomia, czy ekofilozofia. Stało się tak za sprawą poczucia odpowiedzialności mieszkańców Ziemi za przyszłość globu, dlatego też na II Konferencji ONZ, w Rio de Janeiro w 1992 r. uchwalono Deklarację − Kartę
Ziemi, która wprowadza pojęcie nowej ery − ery ekologicznej3. Duch Rio to
nowa świadomość, nowy kurs, jaki został wytyczony na przełom XX i XXI
wieku4. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje zobowiązane są do
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozwoju prowadzącego do pokojowego współdziałania w celu uzyskania lepszych warunków życia. Proces ten wymaga daleko idącej ekologizacji życia, a do tego niezbędna jest
szeroka edukacja społeczna5.
Wiąckowski (1998) podaje, iż termin ekologia wprowadził po raz
pierwszy niemiecki biolog Ernest Haeckel (1869), definiując ekologię jako
2

H. Zimny, Ekologia ogólna, Warszawa 2002, s. 7.
Tamże.
4
S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000, s. 56-57.
5
H. Zimny, dz. cyt., s. 7.
3
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naukę, której przedmiotem zainteresowań jest całokształt oddziaływań między zwierzętami i ich środowiskiem, zarówno ożywionym, jak i nieożywionym6. W ciągu swego istnienia termin ekologia posiadał wiele różnych interpretacji. Według Andrewartha (1961) ekologia to nauka o rozmieszczeniu
i liczebności organizmów7.
Podobnie Krebs (1997)8 uważał, iż jest to dziedzina naukowa, która
zajmuje się regułami rządzącymi rozmieszczeniem i występowaniem organizmów żywych.
Trojan (1978) ujął ekologię jako naukę o ekonomice przyrody9, określającą stany i dynamikę tych zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych, jakie zachodzą w ekosystemach oraz decydują o liczebności, biomasie, produkcji i gospodarce materią i energią układów ekologicznych.
Według Campbella (1995) ekologia jest nauką badającą zależności
stosunków pomiędzy gatunkiem, a całością jego środowiska10.
Słowo ekologia pochodzi od greckiego oikos, co oznacza dom, miejsce życia, siedlisko lub środowisko. Zatem ekologia jako nauka oznacza badanie organizmów w ich środowisku i związkach, jakie między nimi zachodzą.
Ekologia w języku potocznym ma inne znaczenie, szersze i bardziej
związane z praktyką i ochroną środowiska niż w nauce, a jej ogromna kariera potwierdza rolę, jaką ekologia odgrywa w życiu praktycznym i w myśleniu współczesnych ludzi11.
Banaszak i Wiśniewski (2004) określają ekologię, jako podstawową
dyscyplinę wiedzy traktującą o gospodarce przyrody. Twierdzą, iż badając
zależności pomiędzy światem nieożywionym, a żywymi organizmami, jak też
między nimi samymi – daje przyrodnicze podstawy do ochrony i kształtowania środowiska12.
Podobne wyjaśnienie spotkać można w pracy Kompendium wiedzy
o ekologii, gdzie zawarte jest stwierdzenie, iż ekologia rozpoznaje, bada
i określa struktury oraz funkcjonowanie układów ekologicznych i tym sa-

6

S. Wiąckowski, Ekologia ogólna, Bydgoszcz 1998, s. 13.
H. G. Andrewartha, Ecology, Chicago 1961.
8
Ch. Krebs, Ekologia, Warszawa 1997.
9
P. Trojan, Ekologia ogólna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 11.
10
B. Campbell, Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii
do czasów współczesnych, Warszawa 1995.
11
S. Wiąckowski, dz. cyt., s. 13.
12
J. Banaszak, H. Wiśniewski, Podstawy ekologii, Toruń 2004, s. 16.
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mym całej przyrody13. Autorzy jednocześnie podkreślają, iż ta dziedzina nauki nie zajmuje się bezpośrednio problemami ochrony przyrody i środowiska14.
Zięba (2004) opisuje ekologię, jako naukę o życiu wspólnotowym,
a wspólnoty składają się na to, co nazywamy naturą (przyrodą)15. Dziedzina
ta narodziła się z biologii, ta z kolei z natury.
Historia rozwoju ekologii na świecie
Człowiek interesował się środowiskiem od początku swego istnienia.
To od stanu wiedzy na temat otaczającej go przyrody, zależało jego przetrwanie, a w konsekwencji całego gatunku Homo sapiens.
Szczególny rozwój cywilizacji rozpoczął się od chwili, kiedy człowiek
nauczył się korzystać z ognia i różnych narzędzi, aby przekształcić otoczenie
i umocnić swoją pozycję16. Początki osadnictwa ukierunkowały zainteresowania ludzi, którzy zaczęli dostrzegać związki pomiędzy zajmowanym terytorium, a występującą na nim zwierzyną, roślinami oraz panującymi warunkami klimatycznymi. Miało to ogromny wpływ na status ich życia. Pierwsze
hodowle zwierząt spowodowały wzrost wiedzy z zakresu weterynarii.
Za pośrednictwem Biblii wiadome jest, że w Babilonii oraz Egipcie
ludność obawiała się masowych ataków szarańczy oraz innych plag, co na
początku tłumaczyła ingerencją bogów. Arabowie głosili jedność człowieka
z kosmosem, a środowisko miało decydować o jakości egzystencji17. Problem relacji człowieka ze środowiskiem pojawiał się niemal we wszystkich
systemach i dziełach filozofów oraz myślicieli wszystkich epok, od starożytności poczynając18. Grecy na czele z Arystotelesem i Hipokratesem zgromadzili znaczny zapis wiadomości o wpływie środowiska na zdrowie ludzkie19. Umożliwiło to podejście do problemu ataku szarańczy w sposób bardziej naukowy.
Za pomocą prostych obserwacji opisanych w Historia Animalium
stwierdzono, iż tak duża liczebność owadów spowodowana jest wysoką rozrodczością oraz brakiem drapieżników.
13

J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska (red.), Kompendium wiedzy o ekologii, Poznań
1999, s. 360.
14
Tamże.
15
S. Zięba, Historia myśli ekologicznej, Lublin 2004, s. 16.
16
S. Wiąckowski, dz. cyt., s. 20.
17
N. Wolański, Ekologia człowieka, Warszawa 2006, s. 25.
18
Tamże, s. 24.
19
S. Wiąckowski, dz. cyt., s. 20.
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U Platona i Herodota pojawia się rozumienie gatunku, jako stałej
części przyrody, której brak wpłynąłby niekorzystnie na pozostałe rodzaje.
Oznaczało to, że żaden gatunek nie może wyginąć, gdyż spowoduje to naruszenie harmonii panującej w przyrodzie. W pracach starożytnych przyrodników – od Teofrasta do Reaumura20 – można dopatrzyć się zaczątków myśli ekologicznych. Dostrzegano istotę związków pomiędzy poszczególnymi
gatunkami, a warunkami środowiskowymi, w których żyją, czyli współczesnych ekosystemów.
Takie widzenie świata nie zmieniało się aż do czasu, kiedy to stworzone zostały podstawy do rozwoju ekologii populacji. Ważną postacią jest
tu Graunt (1662), który pierwszy opisał w sposób ilościowy zmiany w populacji ludzkiej21.
Podobne badania prowadził Leeuwenhoek, na wołkach zbożowych,
ścierwicach oraz wszach ludzkich. Obserwacja pary muchówek na przestrzeni czterech miesięcy, pozwoliła mu stać się pierwszym naukowcem,
który dokonał obliczenia teoretycznego tempa wzrostu populacji zwierzęcej.
W XVIII wieku stworzono między innymi koncepcje obfitości zasobów przyrody, łańcucha pokarmowego oraz pojęcie równowagi w przyrodzie, które stały się podstawami ekologii22.
W swym dziele Historia naturalna wydanym w 1756 r. Buffon poruszył wiele ciekawych kwestii dotyczących ekologii, mianowicie procesy
zachodzące w populacji ludzkiej, zwierzęcej, a nawet roślinnej są takie same. Sprzeciwiał się on twierdzeniom Arystotelesa, jakoby takie uwarunkowania jak deszcz, miały wpływ na populację myszy. Twierdził, iż czynniki
biologiczne, jak choroby, czy wyczerpanie zasobów pokarmowych mogą
mieć istotny wpływ na zmniejszającą się populację. Za nimi inni badacze
zaczęli zajmować się populacją człowieka i problemami z nią związanymi,
byli to m.in. Malthus, Doubleday oraz Farr.
Do drugiej połowy XVIII wieku pojmowanie przyrody wciąż niewiele odbiegało od platońskiej harmonii natury trwającej wiecznie i niezmiennie dzięki niewidzialnej Opatrzności23. Dopiero pod koniec XVIII i na
początku XIX wieku ludzie zaczęli dostrzegać i rozważać dwie kwestie:
1. wymieranie gatunków;

20

Tamże.
J.Graunt, Natural and Political Observations Mentioned In a Following Index, London
1662.
22
N. Wolański, dz. cyt., s. 25.
23
Ch. Krebs, dz. cyt., s. 5.
21
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2. ograniczenie zasobów przyrody, co prowadzi do konkurencyjnych oddziaływań wiążących się ze zmianami w przyrodzie.
Stały się one prekursorami wielu badań, które zostały szczegółowo
opisane w dziełach takich badaczy, jak: Malthus, Lella, Spencer oraz Darwin. Ekologia widziana oczami Platona została opisana za pomocą nowych
pojęć: dobór naturalny oraz walka o byt.
Rozwój dziedzin przyrodniczych, medycyny, nauk rolniczych, rybackich czy weterynaryjnych spowodował szybki rozwój wiedzy ekologicznej. Badania nad owadami stanowiły podwalinę do rozwoju wiedzy ekologicznej.
W 1762 roku sprowadzono z Indii na Mauritius ptaka majnę żałobną
(Acridotheres tristis), który żywiąc się szarańczą, doprowadził do całkowitego zaniku problemu jakim była plaga tych owadów24.
W 1775 roku Forskal opisał introdukcję drapieżnych mrówek w celu
ograniczenia populacji innych mrówek żerujących na plantacjach daktylowych w południowo-zachodniej Arabii i niszczących zbiory tych roślin.
Kolejne ważne badania dotyczyły chorób przenoszonych przez owady i przyczyniły się do powstania epidemiologii. Przodownikiem w tym temacie był Robert Ross, który opisał wzorem matematycznym rozwój epidemii malarii. Jego zdaniem rozwój tej choroby zależy od dwóch współzależnych czynników:
1. liczba nowych zarażeń wśród ludzi zależy od liczby zarażonych komarów
2. liczba zarażonych komarów zależy od liczby ludzi na badanym obszarze
i udziały wśród nich osób chorych na malarię25.
Ross twierdził, iż aby skutecznie walczyć z chorobą należy dokładnie poznać ekologię tych owadów.
Według Egertona pionierem nad badaniami dotyczącymi produktywności roślin i zwierząt uznać można Richarda Bradleya. Jako pierwszy
dostrzegł podobieństwa pomiędzy produkcją roślinną i zwierzęcą oraz stworzył metody pozwalające na zwiększeniu produkcji winnic i sadów, a także
hodowli drobiu, królików i ryb, przyczyniając się tym samym do zgłębienia
wiedzy na temat ekologii stosowanej.
O ile świadomość istnienia zwierząt była znana od dziejów naszych
praprzodków, o tyle dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto dostrzegać powiązania między tymi grupami. Przykładem jest tutaj Edward Forbes, który
w 1844 r. opisał zwierzęta zamieszkujące wody Anglii oraz Morze Śród24
25
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ziemne. Zauważył, iż istnieją zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych nisz ekologicznych.
Do podobnych wniosków doszedł w roku 1877 Karl Mobius, który
w swoim klasycznym opracowaniu ławicę ostryg przedstawia jako określone
zgrupowanie gatunków powiązanych wzajemnymi zależnościami26. Jako
pierwszy użył terminu biocenoza.
Kolejnym naukowcem, który przyczynił się do poszerzenia wiedzy
na temat ekologii był duński botanik J. E. B. Warming (1895, 1909).
Przedmiotem jego obserwacji była grupa organizmów roślinnych oraz żyjących obok nich organizmów zwierząt.
W 1899 roku amerykański ekolog roślin H. C. Cowles opisał sukcesję roślin występujących na południowym wybrzeżu jeziora Michigan
w stanie Illinois. W 1916 roku Clements opisał w swojej książce wszelkie
wątpliwości, które nabył po przestudiowaniu dzieła Cowles’a, czym doprowadził do licznych i długo trwających sporów.
Z początkiem XX wieku zaczęto postrzegać ekologię, jako samodzielną dyscyplinę naukową. Dalszy rozwój ekologii w wieku XX podążał
w tych kierunkach, które zostały zapoczątkowane przez przyrodników
w ubiegłym wieku27. W tym czasie A. Lotka stworzył tzw. ekologię matematyczną, a brytyjski ekolog Charles Elton napisał w 1927 roku pierwszy podręcznik dotyczący ekologii zwierząt. Ci dwaj naukowcy w ogromnej mierze
przyczynili się do rozwoju ekologii jako samodzielnej dziedziny nauki.
Ekologia nie była traktowana jako ważna dyscyplina naukowa
i trwało to do lat 60. naszego wieku. Dopiero niepokojąco szybko wzrost
populacji ludzkiej i związana z tym postępująca degradacja środowiska
przyrodniczego, a także wzrost skażenia środowiska pestycydami i innymi
szkodliwymi substancjami doprowadziły do wzrostu zainteresowania ekologią wśród szerokiej opinii publicznej28. Od tego momentu zaczęto kojarzyć
ekologię, jako potrzebę ochrony środowiska przed degradacją.
Ekologia przeszła duże przeobrażenia w związku ze zmianą poglądów na organizację przyrody29. Tymczasem ekologia jako nauka ma o wiele
większe znaczenie. Dla osób zajmujących się działalnością na rzecz ochrony
środowiska, powinna być tym, czym fizyka jest dla inżynierów. Tak jak korzystamy ze znajomości praw fizyki przy budowie samolotów czy mostów,
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tak przy wszelkich działaniach związanych z przebudową środowiska powinniśmy korzystać ze znajomości praw i prawidłowości ekologicznych30.
Historia ekologii ukazuje nam, jak zmieniały się kolejno osiągnięcia
i ustalenia oraz obrazuje proces konstruowania wyjaśnień na postawione pytania, aby były najlepsze z możliwych i pomagały w zrozumieniu organizacji przyrody.
Historia ekologii w Polsce
Polska na tle innych krajów wypada niezwykle korzystnie patrząc
przez pryzmat ekologii. Kraj ten ma wiele tradycji na rzecz ochrony środowiska, chociażby wprowadzenie ochrony bobra przez Bolesława Chrobrego
po roku 1025, czy też zarządzenie Władysława Jagiełły dotyczące opieki
nad cisem i częściowo: jeleniem, łosiem, tarpanem i dzikiem.
Historia ekologii w Polsce dzielona jest na 3 okresy: przed pierwszą
wojną światową, okres międzywojenny oraz po drugiej wojnie światowej,
kiedy to pod koniec lat osiemdziesiątych zaczyna się szersze zainteresowanie całej polskiej socjologii problemami świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego i edukacji ekologicznej31. Wybuchy wojen przerywały
jednak prace badawcze, a do niektórych wątków już nigdy nie powrócono.
Przed pierwszą wojną światową niezwykle rozkwitła dziedzina zwana fizjografią32, która w dużej mierze była ekologią. Uprawiana w dwóch
przodujących ośrodkach: Krakowie − głównie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie badano ekologię regionu Tatr oraz Warszawie, która swe badania koncentrowała poza Uniwersytetem. Wydano wówczas Pamiętnik Fizjograficzny33 oraz rozpoczęto prace limnologiczne w jeziorach Chodecz
i Wigry.
Po odzyskaniu niepodległości coraz większe znaczenia zaczęła nabierać edukacja ekologiczna. Wydział Oświecenia Publicznego Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego już w 1926 roku wprowadza ochronę przyrody do
nauczania szkolnego34. Utworzono program kształcenia zarówno młodzieży
na wszystkich stopniach nauczania, jak i nauczycieli wykładających ten
przedmiot. Także Liga Ochrony Przyrody miała za główne zadanie aktywną
30
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edukację i wychowanie w wobec zagrożeń przyrody. Dowodem na to niech
będą przykazania młodych miłośników przyrody ogłoszone przez LOP
w 1928 roku35.
W okresie międzywojennym rozpoczęto w Polsce badania ekologiczne na tle różnych dziedzin, w których przodownikami byli botanicy
i hydrobiologowie. Pracowali głównie w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz Lwowie. Powstawały nowe stacje badawcze, np.
w Pińsku36. W takich miastach, jak Toruń, Warszawa, Turwia, Białowieża
czy Puławy zaobserwowano gwałtowny rozwój ekologii zwierząt.
W 1950 roku37 odbył się zjazd ekologów z liczbą około 100 uczestników, a już pod koniec lat sześćdziesiątych entuzjastów ekologii było ponad 2000. Do wyróżniających się prac tego okresu należą wyniki badań hydrobiologów: J. Bowkiewicza, K. Demela, Z. Kaźmińskiego, A. Lityńskiego, J. Mikulskiego, L. Pawłowskiego, J. Rzóskę, M. Stangenberga
i J. Wiszniewskiego; ekologów zwierząt: K. Tarwida, B. Dyakowskiego,
J. Karpińskiego, R. Kuntzego, K. Pietrusiewicza, M. Nowickiego; ekologów
roślin i fitosocjologów: B. Wodiczkę, W. Szafera, S. Kulczyńskiego, J. Paczoskiego, B. Pawłowskiego i D. Szymkiewicza.
Dynamiczny rozwój ekologii w Polsce rozpoczął się dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to wyodrębniono osobną dziedzinę biologiczną
praktykowaną szerzej na uniwersytetach. Zapaleni nauczyciele, intelektualiści i zamożni sponsorzy w całej Europie zwracali uwagę na zapewnienie
– zwłaszcza młodzieży – kontaktów z przyrodą, rozbudzenie wrażliwości na
piękno i wykształcenie postaw pełnych szacunku i opiekuńczości38. W badaniach ekologicznych prowadzonych na terenie naszego kraju można wyróżnić 5 zasadniczych etapów, w których dominują prace o tematyce opierającej się na jednym problemie głównym. Są to:
1. Inwentaryzacja zjawisk ekologicznych i autekologii.
2. Badania populacyjne.
3. Badania biocenotyczne.
4. Badania struktur jednostek ekologicznych.
5. Badania nad produktywnością39.
Duży wpływ na postęp badań miało utworzenie Zakładu Ekologii
w stolicy oraz Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym pod War35
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szawą. Także założona w 1928 roku Liga Ochrony Przyrody posiadała niemałe zasługi w rozpowszechnianiu ekologii. Jej głównym zadaniem była
edukacja i wychowanie w duchu aktywnej postawy wobec zagrożeń przyrody40. W 1951 roku41 powołano Komitet Ekologiczny PAN, który koordynował pracę badawczą oraz wyłonił wiele komisji do spraw hydrobiologii
i morskich, ochrony roślin, ekologii teoretycznej i eksperymentalnej, rezerwatów i ochrony przyrody, sanitarnych, weterynaryjnych, zootechnicznych
oraz parazytologicznych. Również od 1953 roku zostaje wydawcą Biuletynu
Ekologicznego42, który przekształca się w Ekologię Polską, podzieloną na
serie A i B. Komitet ten wydawał również Polską Bibliografię Ekologiczną
oraz czynnie zajmował się integracją środowisk ekologicznych.
Do środowisk tych należały także stowarzyszenia pozauniwersyteckie, jak akademie rolnicze, politechniki czy wyższe szkoły pedagogiczne,
które stanowiły i stanowią w dalszym ciągu potężną grupę ekologów. Prowadzili oni badania w dziedzinach niezwykle ważnych dla krajowej gospodarki, jak: ekologia morza, ekologia roślin, ekologia zwierząt, ekologia lasu,
ekologia łąk oraz ekologia na pograniczu weterynarii i medycyny.
Śmiało można stwierdzić, iż ekologia w Polsce zajmuje wysokie stanowisko. Jednakże porównując badania prowadzone przez polskich naukowców z Anglią, Niemcami, czy Stanami Zjednoczonymi, wypadają one
znacznie słabiej. Musimy pamiętać o uwzględnieniu przeszłości historycznej, która nie była łaskawa dla rozwoju tej nauki. Zajmowaną przez nią pozycję można uzasadnić szeroką rzeszą naukowców i entuzjastów ekologii,
licznymi badaniami większości współczesnych kierunków badań, czynnym
udziałem w Międzynarodowym Programie Badawczym. Polska posiada zakłady lub katedry ekologii na uniwersytetach i uczelniach oraz sporą liczbę
zakładów ekologii w instytutach resortowych. Zakładane są nowe organizacje, jak Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Katowicach.
Ważny jest obieg informacji i szeroki do niej dostęp, tak by sprawy środowiska nigdy i nigdzie już nie były tematem tabu, jak to miało miejsce w Polsce do 1989 roku43.
Obok niezaprzeczalnych sukcesów Polska ma także wiele niedociągnięć, szczególnie jeśli chodzi o integrację środowisk biologicznych, trudności w organizacji wielu ważnych badań, współpracę pomiędzy ekologami,
40
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a przedstawicielami innych dyscyplin biologicznych, dysproporcję stanu
wiedzy ekologicznej, a jej pozycją w dydaktyce na różnych poziomach nauczania. Jeśli wszyscy nauczyciele (…) zadeklarują chęć konsekwentnego
wprowadzenia treści ekologicznych w nauczaniu swoich przedmiotów,
przedstawią odpowiednie programy autorskie, czy wprowadzą dodatkowe
godziny poświęcone tym zagadnieniom, to szkoła może być zakwalifikowana
przez MEN jako szkoła „ekologiczna”44.
Aby zmienić tę sytuację i w pełni wykorzystać wszystkie możliwości
płynące z poświęcenia wielu ekologów i pasjonatów, należy pozyskać ekologów pośród polityków oraz organizatorów nauczania. Wówczas ten olbrzymi skok jakościowy, jak i ilościowy, jakiego Polska dokonała w okresie
powojennym, szeroki program badań teoretycznych i stosowanych oraz
zgromadzony w ciągu ostatnich trzydziestu lat dorobek naukowy stanie się
podwaliną do wzbogacania wiedzy z zakresu ekologii na przyszłość45.
Koncepcje edukacji ekologicznej
D. Kiełczewski (2001) traktuje edukację ekologiczną jako proces
dydaktyczno-wychowawczy, który jest formą świadomego kształtowania
świadomości ekologicznej46. Ma ona na celu dostarczać wiedzę na temat
przyrody, ale również wpływać na formowanie prawidłowego zachowania
ludzi, ich styl, sposób odżywiania, spędzanie wolnego czasu, czy prowadzenie gospodarstw domowych, w stosunku do podejmowanych decyzji dotyczących środowiska oraz uczyć odpowiedzialności za wszelkie zmiany
w nim zachodzące na skutek działalności człowieka. Wiedza ekologiczna
obejmować będzie wiadomości i umiejętności dotyczące procesów zachodzących w ekosystemach, wiedzę o mechanizmach równowagi ekosystemów,
jak też wiedzę o zależnościach między różnymi formami działalności ludzkiej
w środowisku przyrodniczym, a w szczególności wiedzę o zanieczyszczeniach i zagrożeniach środowiska oraz sposobach profilaktyki47.
Istotną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej odgrywają
organizacje ekologiczne, szkoły oraz samorządy lokalne48. Obecny zarys
44
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edukacji ekologicznej jest skutkiem wieloletnich badań prowadzonych
w ramach gremium międzynarodowego, a także wśród pedagogów poszczególnych państw.
Znane są obecnie trzy koncepcje edukacji ekologicznej: konserwatywna, całościowa i radykalna49.
Koncepcja konserwatywna opiera się na traktowaniu nauki jako
czystej znajomości faktów, dlatego też edukacja ekologiczna powinna korzystać z dorobku nauk przyrodniczych i przekazywać informację na temat
stanu środowiska i praw, jakie w nim występują. Wiedza winna być przekazywana w sposób szczegółowy i precyzyjny. Koncepcja ta najdłużej przetrwała w krajach socjalistycznych, m.in. w Polsce, z racji dobrej infrastruktury, która pozwalała na prowadzenie edukacji przyrodniczej na obszarach
chronionych.
Istotą koncepcji całościowej było poznanie postaw ekologicznych
w celu zrozumienia i docenienia stosunków międzyludzkich oraz ich kultury. Jak nazwa wskazuje celem koncepcji było połączenie elementów przyrodniczych z treścią polityczną, etyczną i ekonomiczną. W przeciwieństwie
do wyżej opisanej koncepcji konserwatywnej, koncepcja całościowa zwraca
uwagę na edukację, jako przyrząd do wzrostu świadomości i aktywności na
rzecz ochrony środowiska. Celem jej jest również angażowanie się w procesy ekorozwoju.
Zwolennicy koncepcji radykalnej uważają, że edukacja powinna
być realizowana zgodnie z postulatami ekopsychologii. Główną rolę odgrywa prawdziwy, namacalny kontakt z przyrodą, wiedza encyklopedyczna
schodzi na dalszy plan. Propagują upowszechnienie równości biotycznej.
Kształtują także tak zwaną świadomość bioregionalną, co ma przygotować
społeczeństwa do realizacji bioregionalizmu50. Przejawem koncepcji radykalnej jest nauka aktywności i zaangażowania w ochronę przyrody. Nierzadko przejawia się to zastosowaniem takich metod, jak kampania ekologiczna, organizacja protestów, czy ekotaż.
Podsumowując wyżej opisane koncepcje można doszukać się pozytywnych i negatywnych aspektów w każdej z nich.
Zapis w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej uwzględnia, iż
edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji między człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Edukację ekologiczną należy traktować jako nieodłączny element
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całego procesu edukacyjnego, a także polityki informacyjnej, strategii gospodarczej i ochrony zdrowia ludności51. Edukacja ekologiczna nierozerwalnie wiąże się z naukami przyrodniczymi, co stanowi konserwatywne
ujmowanie tego zagadnienia.
Termin „edukacja ekologiczna” określa zarazem jej cel: wyrobienie
umiejętności holistycznego podchodzenia do zjawisk przyrody i cywilizacji
i działania zgodnie z prawami ekologii52.
Edukacja ekologiczna powinna dostarczać rzetelną wiedzę o środowisku, przemawiać do naszej wyobraźni, rozbudzać w nas z jednej strony
sumienie ekologiczne, z drugiej zaś wrażliwość na piękno i bogactwo natury, a także kształtować umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska
i ekorozwoju.53.
W przedstawianej w ten sposób edukacji wyróżnia się trzy ważne
prawidłowości:
• edukacja w środowisku: źródłem wiedzy ucznia oraz wszelkich jego
umiejętności jest środowisko;
• edukacja o środowisku: wszelkie informacje, które mają na celu ukazanie nierozerwalnego związku pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem; edukacja o środowisku ma na celu prawidłowe formułowanie
środowiska społeczno − przyrodniczego;
• edukacja na rzecz środowiska: przekazanie zasad i wartości w taki
sposób, aby wykształcić odpowiedzialność za działania wobec przyrody.
Dzięki wprowadzeniu do szkolnictwa edukacji ekologicznej
uczniowie od najmłodszych lat poznają zasady wzajemnego oddziaływania
na siebie człowieka i środowiska. Mają poprawnie wykształcone wartości
względem przyrody, dzięki czemu potrafią wysunąć wnioski, dla których
warto dbać o środowisko. Wykazują zainteresowanie względem różnorodności form i metod, które stosowane są podczas zajęć o tematyce ekologicznej, co w konsekwencji doprowadzi do stałego przewartościowania wartości
i wpłynie korzystnie na przyrodę. Edukacja ekologiczna to nie tylko kształcenie przez przekazywanie informacji o treści ekologicznej, ale również
wychowywanie, czyli kształtowanie postawy proekologicznej. Badania nad
społecznym ruchem ekologicznym w Polsce wskazują, iż młodzież jest bardzo licznie reprezentowana wśród uczestników ruchu. (…) Młodzi respondenci częściej niż starsi dostrzegają sprzeczności między rozwojem przemysłu, a wymogami ochrony środowiska przyrodniczego. Młodzież ceni też
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bardziej walory środowiska niż jego aspekty zdrowotne, postrzega przyrodę
w większej mierze jako wartość autoteliczną niż instrumentalną54.
Działania edukacji ekologicznej skierowane są nie tylko do osób
znajdujących się na początkowych szczeblach edukacji, choć są one głównym odbiorcą, ale także poprzez zróżnicowanie formy przekazu do ludzi
starszych oraz dorosłych, którzy swój kontakt ze szkolnictwem mają już za
sobą. Równie ważna jest edukacja osób, które poprzez swoją pozycję społeczną mogą mieć istotny wpływ na prawidłowe relacje pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem.
Powszechnie wiadomo, iż głównym miejscem zdobycia wiedzy
z zakresu ekologii jest szkoła, ponieważ każdy uczeń powinien uzyskać
pewne minimum informacji na temat środowiska. Z tego powodu bardzo
istotne jest prowadzenie edukacji ekologicznej w ramach nauczania wszystkich zawodów technicznych, a także na kierunkach takich jak ekonomia,
prawo, zarządzanie oraz nauki humanistyczne55.
O ile wprowadzenie przedmiotu do programu nauczania jest sprawą
prostą i wymaga tylko uzgodnienia decyzji, to realizacja jego nauczania jest
sprawą niezmiernie złożoną, szczególnie jeżeli dotyczy to ochrony środowiska, przedmiotu multi- i interdyscyplinarnego56.
Istnieje podział na formalną i nieformalną edukację ekologiczną.
W zakresie edukacji formalnej:
• będzie tworzony system edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach
kształcenia w różnych typach szkół przez nasycenie treściami ekologicznymi programów nauczania wszystkich przedmiotów obowiązkowych i
sukcesywne tworzenie sieci nauczania fakultatywnego;
• wspierane będą merytorycznie oraz finansowo, ze środków funduszy celowych, szkoły o profilu ekologicznym, mające własne programy autorskie oraz szkoły pomaturalne i policealne, kształcące specjalistów w zakresie ochrony środowiska;
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•

prowadzone będzie kształcenie zawodowe nauczycieli w zakresie ochrony środowiska przez współdziałanie i wspieranie różnych form kształcenia57.
Edukacja formalna prowadzona jest przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, licea techniczne, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły pomaturalne i licealne, uczelnie wyższe58.
H. R. Hungerford i R. B. Peyton wyróżniają dwie koncepcje kształcenia:
multidyscyplinarną i interdyscyplinarną59. Istotą modelu multidyscyplinarnego jest włączenie treści powiązanych z ochroną środowiska do innych
przedmiotów, nie uwzględniając przedmiotu poświęconego tym właśnie zagadnieniom, natomiast model interdyscyplinarny polega na wyłączeniu materiałów z różnych dziedzin nauki, składających się na kwestie ochrony środowiska. W Polsce prężnie stosowana jest metoda multidyscyplinarna.
Z edukacją formalną związana jest edukacja nieformalna, czyli prowadzona poza systemem szkolnym, przez dom rodzinny, pozarządowe organizacje ekologiczne, ośrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, samorządy terytorialne, wojewódzkie służby ochrony środowiska, kościoły i ruchy religijne, środki masowego przekazu oraz zakłady pracy60. Ważny bowiem jest fakt, iż wiedzę z zakresu ekologii nie zdobywa się
jedynie podczas zajęć lekcyjnych, ale przede wszystkim w kontakcie ze środowiskiem, gdzie dopiero uczeń znajduje potwierdzenie informacji podanych w szkole. Nieformalną edukacją ekologiczną może zajmować się: rodzina, organizacje i instytucje proekologiczne, ośrodki edukacji ekologicznej w miastach i na obszarach chronionych, organizacje społeczne i młodzieżowe, ośrodki kultury i wiele innych61.
W zakresie edukacji nieformalnej:
• współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukację
środowiskową;
• współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi pod kątem
ustalania form i kierunków działania w podnoszeniu świadomości i aktywizacji społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska oraz wspieraniu
ich działań;
• wspieranie inicjatyw na rzecz z świadomości ekologicznej przez organizację i współudział w ekologicznych konferencjach naukowych, semina57
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riach, szkoleniach, kursach, olimpiadach, konkursach i imprezach artystycznych, propagujących treści z zakresu ochrony środowiska;
• inicjowanie, we współpracy z innymi resortami, wojewodami i organami
gmin, doskonalenia zawodowego kadry specjalistycznej w zakresie
ochrony środowiska w kraju i za granicą. Koordynowanie szkoleń pod
kątem merytorycznego ich przygotowania oraz współdziałanie z ośrodkami szkoleniowymi;
• rozwijanie bazy edukacji środowiskowej opierając się na sieci centrów
terenowych wyposażonych w specjalistyczną literaturę, podręczniki, film
i inne pomoce dydaktyczne;
• podejmowanie działań zmierzających do współpracy z Kościołami
i Związkami Wyznaniowymi w zakresie kształtowania postaw proekologicznych62.
Reasumując edukacja ekologiczna nie jest nastawiona na kształtowanie i wychowywanie jedynie dzieci oraz młodzieży, choć ten aspekt jest
szczególnie istotny, lecz na każdego człowieka, który w sposób zamierzony
lub niezamierzony wpływa na środowisko naturalne.
Metody i formy edukacji ekologicznej
Edukacja ekologiczna w dzisiejszych czasach zaczęła nabierać innego znaczenia, niż było to dawniej. Mianowicie rola nauczyciela polega nie
tylko na przekazaniu teoretycznej, encyklopedycznej wiedzy na dany temat,
ale przede wszystkim ma za zadanie ukazać powiązania między ekologią,
a innymi dziedzinami, które uzupełniają się nawzajem, w taki sposób by
utworzyło to całość. Powinna także służyć wykształceniu aktywności i odpowiedzialności za los Ziemi63. Pozwoli to z powagą traktować edukację
ekologiczną jako strefę wiedzy i wartości. Ponadto treści merytoryczne dotyczące zagrożeń środowiska i ochrony bioróżnorodności są coraz łatwiej
dostępne w literaturze64.
Dlatego też bardzo ważny jest dobór odpowiednich metod przekazywania informacji z zakresu edukacji ekologicznej. Mniejsze znaczenie
odgrywają tzw. suche informacje, które uczeń zapomni tak samo szybko,
jak zdołał je zapamiętać. Efektywniejszym sposobem nauczania są te
wszystkie czynności, które prowadzą do kształtowania sumienia ucznia,
wrażliwości na urok i potrzeby przyrody oraz dające poznać się wszystkimi
62
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zmysłami. Ukształtowanie tak pięknej sylwetki młodego człowieka, godnego
obywatela XXI wieku umożliwić może realizacja szczegółowych celów
kształcenia65 oraz wykorzystywanie odpowiednich metod w nauczaniu.
Do nich należą z pewnością metody aktywizujące charakteryzujące
się tym, że w procesie kształcenia aktywność ucznia przewyższa aktywność
nauczyciela66. Należy również uwzględnić wszelkie aspekty polityczne
i praktyczne ekologii, które są obecne w życiu codziennym, by wiedza
przekazywana w szkole miała swoje uzasadnienie także poza nią. Jest to
zawarte w odstawie programowej będącej aktem prawnym, który wskazuje,
że całość materiału ma sprzyjać rozwojowi ucznia, a nie ograniczać się do
realizacji materiału nauczania67.
Podczas doboru metod nauczania z zakresu edukacji ekologicznej
należy stosować poniższe zasady:
1. zróżnicowane podejście do nauczania i nauki – polega na umożliwieniu uczniom poznania funkcjonowania środowiska oraz doborze metod
nauczania odpowiednich do wieku i predyspozycji poszczególnych
uczniów;
2. aktywne uczestnictwo uczniów w procesie nauczania – pozwala wykształcić u uczniów zachowanie proekologiczne, które ma swoje zastosowanie w życiu codziennym;
3. nauka przez współpracę – kształtuje w każdym uczniu z osobna odpowiedzialność za środowisko;
4. prowadzenie badań i analiz – wpływa na wrażliwość ucznia poprzez
reagowania na jego zmysły;
5. rozwiązywania problemów – formuje prawidłową postawę, która odznacza się dbaniem o piękno przyrody;
6. wykorzystanie w edukacji własnych doświadczeń uczniów – w konsekwencji wiedza teoretyczna zostanie lepiej przyswojona dzięki realnym relacjom uczeń – przyroda;
7. konfrontacja poglądów – uczy zasad prawidłowej dyskusji i kulturalnego wyrażania swojego punktu widzenia;
8. pozytywny stosunek do środowiska – motywuje do działań na rzecz
poprawy stanu przyrodniczego;
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9. związek ekologii z problemami regionalnymi – ukazuje realizm informacji przedstawianych w czasie zajęć szkolnych68.
Wymienione zasady ukazują, jak ważne jest przekazywanie treści,
mających wpływ na emocje ucznia oraz przedstawianie rzeczywistych sytuacji, które pomogą zrozumieć rangę ochrony przyrody. Encyklopedyczne
przyswajanie wiedzy odwróci uwagę ucznia od istoty edukacji ekologicznej,
przez co prawidłowe wartości nie wykształcą się. Odpowiednio dobrane
metody zachęcą młodzież do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Wiele podręczników dydaktycznych podaje różnorodne metody operatywnego nauczania. Dobrym rozwiązaniem dla każdego poziomu kształcenia może być zastosowanie strategii problemowej, wymagającej stosowania
metod aktywizujących, niezbędnych w długofalowym działaniu69. Autorzy
podręcznika edukacji ekologicznej Zieloną ścieżką przedstawiają 29 metod,
z których D. Kiełczewski (2001) wybrał najciekawsze.
Są to:
• różnorodne formy ochrony – dyskusja otwarta, grupowa, panelowa,
dyskusja z zaproszonym gościem70;
• zajęcia terenowe takie uczenie się jest sposobem na rozumienie świata,
zachęca do poszukiwań, stwarza warunki do dokonywania własnych odkryć, zmusza do przemyśleń, stawia pytania, nie podaje gotowej wiedzy71;
• zielone szkoły – umożliwiają przekazywanie regionalnych i ekologicznych aspektów wiedzy przyrodniczej72;
• badania i eksperymenty naukowe – pozwalają każdemu uczniowi na
naoczne zaobserwowanie procesów zachodzących w przyrodzie;
• działalność praktyczna, w której zakres wchodzi porządkowanie terenu, opieka nad zwierzętami, czy uprawianie kwiatów i warzyw w przyszkolnym ogródku;
• kontakt ze sztuką ekologiczną i własna twórczość artystyczna taka,
jak pisanie wierszy i opowiadań, malowanie obrazów, tworzenie sztuki

68

D. Kiełczewski, dz. cyt., s. 198-199.
L. Tuszyńska, dz. cyt., s. 100.
70
D. Kiełczewski, dz. cyt., s. 198.
71
L. Tuszyńska, dz. cyt., s. 106.
72
E. Buchcic, Edukacja środowiskowa w zielonych szkołach – programy i efekty. [w:] Nauczyciel 2000 – plus. Modernizacja kształcenia. Nauczyciel przyrody, biologii i ochrony
środowiska. Red. D. Cichy, Warszawa 2002, s. 307.
69

Ekologia syntezą wielu kultur

157

naturalnej, układanie ikebany, przygotowywanie spektakli teatralnych,
rysowanie komiksów, słuchanie i układanie utworów muzycznych73;
• tworzenie mediów – ulotek, gazetek, broszur, plakatów, radiowęzła;
• kontakt z twórczością masową poświęconą ochronie środowiska
– mass-mediami, filmem, komiksem, piosenką74;
• gry dydaktyczne i dramatyczne, czyli wszystkie te ćwiczenia, w których uczniowie poprzez zabawę nabywają określonych umiejętności.
Mają one na celu aktywizację i uatrakcyjnienie zajęć oraz w łatwy sposób nabyć nowych umiejętności;
• studium przypadku – tworzenie na podstawie uzyskanych informacji
scenariuszy rozwiązania danych problemów na styku „społeczeństwo
przyroda75,
• wykorzystanie gier i programów komputerowych oraz Internetu
nawiązujących do treści ekologicznych,
• badania ankietowe ukazujące realny poziom świadomości ekologicznej,
• zaangażowanie się w proekologiczne działania,
• refleksje i medytacje,
• happeningi,
• warsztaty ekologiczne powołane są w celu kształtowania postaw proekologicznych oraz inspirowania i koordynowania działań w sferze edukacji ekologicznej społeczeństwa76.
Należy przy tym pamiętać, iż edukacja w szkole musi być ściśle powiązana z domem rodzinnym, różnymi instytucjami, samorządem lokalnym
i władzami miasta77.
Możliwe są trzy drogi dotarcia nauczyciela do ucznia, mianowicie
poprzez:
1. podstawy programowe i przygotowane na ich podstawie podręczniki
szkolne,
2. edukacyjna ścieżka ekologiczna,
3. zajęcia pozalekcyjne, zielone szkoły oraz projekty edukacyjne.
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Nauczyciele są najważniejszym czynnikiem decydującym o procesie
przyswajania wiedzy z zakresu ekologii, gdyż to za ich pośrednictwem
uczeń uzyskuje informacje. W zależności od wybranych metod może on
przyczynić się do pogłębienia świadomości ekologicznej uczniów, zmiany
w stosunku do przyrody oraz wykształcenia wrażliwości na jej piękno. Bardzo ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań kształcąc młodzież w tym zakresie już od najmłodszych lat. Ma to uzasadnienie w odbieraniu świata
przez nieukształtowaną jeszcze w pełni osobę oraz stopień wrażliwości jak
i odczuwanie w stosunku do otoczenia. Z wiekiem wrażliwość ta przy nieumiejętnym pielęgnowaniu może zaniknąć.
Mimo, iż wciąż najpopularniejszą formą nauczania są metody słowne, można zaobserwować wzrost prowadzonych zajęć w terenie, zielone
szkoły, współpracę z LOP, sesje naukowe w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, organizowanie konkursów z wiedzy ekologicznej oraz wykonywanie
prac plastycznych związanych z tematem przyrody78.
W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów w edukacji ekologicznej, powinno się więcej czasu poświęcić przyszłym nauczycielom w ich
kształceniu, gdyż kadra prowadząca musi charakteryzować się najwyższymi
kwalifikacjami merytorycznymi79. W ciągu studiów przygotowujących ich
do zawodu, duży nacisk powinno kłaść się na ekologię, aby w przyszłości
przekazywali swoją wiedzę nowemu pokoleniu.
Władze gmin w równym stopniu powinny ingerować w sprawy ekologii. Co prawda organizowane są różnorakie akcje np. Sprzątanie świata,
Dni Ziemi jednak odbywają się jedynie kilka razy w roku, przez co nie uzyskuje się współmiernych randze wydarzenia wyników. Ekologia jest ważnym tematem w życiu każdego człowieka, powinna być ona obecna w życiu
codziennym każdego obywatela80.
Edukacja ekologiczna charakteryzuje się metodami aktywującymi,
które pobudzają ucznia do współuczestnictwa w zajęciach, poprzez eliminację suchego przekazywania wiedzy. Jest to kształcenie holistyczne, polegające na przedstawianiu uczniom całościowej koncepcji rzeczywistości, zamiast omawiania fragmentarycznie każdego zjawiska. Ma ona na celu przy78
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gotowanie ucznia do życia w nieustannie zmieniającym się otoczeniu, poprzez kształtowanie jego twórczego myślenia oraz wszechstronny rozwój
osobowości. Edukacja ekologiczna służy układaniu się ludzi ze światem81.
Należy zatem nadal rozwijać jej strategię kształcenia i włączać młodzież do
współpracy przy opracowywaniu lokalnych projektów ochrony przyrody,
gdyż odpowiednie podejście do nauczania i uczenia się prowadzą do osiągnięcia zmierzonych rezultatów, są odpowiednie do potrzeb uczących się,
przybliżają uczestników do realizacji celów zawodowych i kładą nacisk na
aktywność uczącego się i wzmacniają w nim poczucie odpowiedzialności za
własną naukę82.
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Summary
The authors make an attempt to analyze the complete aspect of the
ecology concept as the synthesis of many cultures in the range of discussing
various definitions, explanations of the concepts closely-related to it, the
historical overview in the world as well as in Poland, furthermore, the
methods, forms and concepts of the environmental education (education of
ecology). After considering the above aspects, it should be stated that
ecology is a linking component, moreover, it plays the role of the basics in
the analysis of many cultures.
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Śladami ojca – wspomnienie o Janie Motelu,
żołnierzu spod Radzymina, Zegrza i Monte Cassino
Following my father's tracks − memory of Jan Motel,
a soldier of Radzymin, Zegrze and Monte Cassino
Przypadkowe spotkanie dwóch dawnych kolegów z drohiczyńskiej
szkoły, przy ujściu rzeki Bug do Zalewu Zegrzyńskiego zapoczątkowało to
opowiadanie, którego bohaterem jest Jan Motel – Drohiczynianin, uczestnik
walk o niepodległość Polski.
Siedząc na skarpie, wpatrzeni w gładką powierzchnię przepływającej
wody, mieli poczucie przemijania czasu i razem z nim zacierania się w pamięci zdarzeń, które miały miejsce w rodzinnych stronach, a również gdzieś
w dalekim świecie. Spływająca woda Bugu, tu w miejscu jego ujścia do Narwi, w sposób nieunikniony przywoływała wspomnienie ich rodzinnego
miasta Drohiczyna, położonego w środkowym biegu rzeki. Rozmawiali
i przypominali sobie najróżniejsze zdarzenia towarzyszące ich bliskim znajomym, członkom rodziny, kolegom.
Jan Motel i jego historia życia z pewnością może zainteresować nie
tylko tych, którzy znali go z okresu pobytu w Drohiczynie, ale stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy o grupie mieszkańców tego miasteczka, którzy
uczestniczyli w walkach na różnych frontach, w różnym miejscu i czasie.
Ważnymi zdarzeniami, które wpłynęły na życie Jana Motela było
uczestniczenie w Bitwie Warszawskiej 1920 roku a później pobyt w Szkole
Łączności w Zegrzu, gdzie odbywał służbę wojskową.
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Jan Motel urodził się 1 stycznia1901 roku jako drugi z dziesięciorga
rodzeństwa. Rodzice Stanisława i Bronisław Motelowie zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa rolnego w Morszkowie koło Jabłonny. Jan Motel
w wieku 17 lat wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego. Wcielony do
kompanii piechoty brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Był uczestnikiem walk w kampanii kijowskiej a również zwycięskiej bitwy
pod Radzyminem, która zaliczana jest do najważniejszych bitew w obronie
Warszawy.
Fot. 1. Szkoła Podoficerska Łączności w Zegrzu 1923 rok – Jan Motel z lewej
strony przy centrali telefonicznej

Mieszkańcy rodzinnego Morszkowa, zgotowali uroczyste powitanie
Janowi i jego kolegom powracającym z pola bitwy. Jedynie ojciec Stanisław
wyraził swoje niezadowolenie, że to w domu powinien pomagać w polu,
a nie szukać przygód w wojaczce.
Jednakże wojaczka była przeznaczeniem Jana Motela. Już wkrótce
podejmuje decyzję kontynuowania służby w wojsku.
Po zakończeniu wojny z bolszewikami wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu gdzie przebywał w latach 1922-1923
i ukończył ją w stopniu kaprala.
Zegrze to miejsce o bardzo bogatych tradycjach historycznych.
W miejscu tym, niewielkim obszarowo, miało miejsce wiele wydarzeń
z historii naszego kraju. Nie każda bowiem mała miejscowość była w centrum tak znaczących zdarzeń jak Insurekcja Kościuszkowska, wojny napo-
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leońskie, Powstanie Listopadowe 1830 roku, wojna polsko-bolszewicka
1920 roku, bitwy I i II wojny światowej.
Książęca wieś położona na szlaku handlowym z Rusi Kijowskiej nad
Bałtyk już od XII wieku miała charakter osady handlowej. Od XVIII wieku
istniała w tym miejscu na Narwi przeprawa promowa, Zegrze-Nieporęt.
Później wybudowano most łączący oba brzegi, a w końcu XIX wieku po
decyzji cara Aleksandra III powstała twierdza obronna.
Fot. 2. Karta urlopowa – Zegrze 1923 rok

Od lat 60-tych, po zbudowaniu tamy w miejscowości Dębe utworzony został Zalew Zegrzyński zbierający wody Narwi i Bugu, który stanowi
atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców oddalonej 40 km Warszawy.
Od 1919 roku istnieje tu w zakolu Narwi Centrum Wyszkolenia
Wojsk Łączności, które podlegało wielu przekształceniom, nie tracąc swojej
podstawowej funkcji szkoleniowej. Szkoła Wojsk Łączności w Zegrzu dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i ośrodków szkolenia wojsk łączności funkcjonujących od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej
i odbudową Wojska Polskiego po 123 latach zaborów.
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Z nad brzegu jeziora przemieszczamy się na teren Centrum Wyszkolenia Łączności, przemierzamy aleje w poszukiwaniu budynków starej szkoły. W większości obecne budynki to nowoczesna architektura z technicznym zapleczem, koszary, osiedle mieszkaniowe dla kadry, kościół i tereny
rekreacyjne, zabytkowy pochodzący z XIX wieku dworek, kawiarnie i przystań żeglarska. Mijamy młodych adeptów szkoły. Zapewne przed kilkudziesięcioma laty tymi samymi ścieżkami i drogami przemieszczał się Jan Motel
i jego koledzy, odbywający szkolenie w tym miejscu.
Absolwenci Centrum Wyszkolenia Łączności (CWŁ) stanowili kadrę dowódczą jednostek i pododdziałów łączności w wojnie obronnej 1939
roku, a następnie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w Armii
Krajowej.
Wielu z nich znalazło się w służbie 2. Korpusu Polskiego. Zyskali
sobie sławę i uznanie na szlaku bojowym Korpusu w bitwie pod Monte
Cassino oraz całej kampanii na Półwyspie Apenińskim. W szeregach
2. Korpusu Generała Władysława Andersa przeszedł swój szlak bojowy kapral Jan Motel − łącznościowiec. Zresztą nie tylko on1.
W drodze powrotnej z Zegrza do Warszawy zatrzymujemy się
w miejscach bohaterskich walk polskich oddziałów biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, w Radzyminie i w Ossowie, gdzie walczył ojciec Bogusława, mojego rozmówcy i współtowarzysza wycieczki
„śladami ojca”.
Bitwa pod Radzyminem
Bitwa pod Radzyminem jest jedną z ważniejszych bitew stoczonych
podczas kontrofensywy Wojska Polskiego w czasie wojny polskobolszewickiej 1920 roku. 12 sierpnia rozpoczął się atak wojsk bolszewickich na Radzymin.
W czasie krwawych walk Radzymin kilkakrotnie przechodził z „rąk
do rąk”.
14 sierpnia Radzymin został zdobyty przez bolszewików, co załamało linie obrony Armii dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego mającej za zadanie bronić od strony północnej oddalonej o 25 km Warszawy.

1

Do grona Drohiczyniaków, którzy walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie,
a którzy zostali odznaczeni wieloma medalami i krzyżami zasługi za bohaterskie walki pod
Monte Cassino i Bolonię należą: Eugeniusz Chlebiński, Jan Gierasimiuk, Kazimierz Łukasiuk, Julian Gnat, Gabriel Harbaszewski.
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Radzymin został odzyskany 15 sierpnia i to zwycięstwo okazało się
jednym z punktów zwrotnych bitwy warszawskiej. Polski kontratak był
przeprowadzony z powodzeniem, co pozwoliło na odrzucenie bolszewików
daleko od Warszawy.
Chodząc z Bogusławem po cmentarzu w Radzyminie i Ossowie,
odwiedzamy groby poległych żołnierzy 85 Pułku Strzelców Wileńskich, 30.
Pułku Strzelców Kaniowskich i innych, którym powierzono zadanie odzyskania Radzymina.
Należy podkreślić, że do sukcesu militarnego w znacznym stopniu
przyczyniły się służby łączności radiowej i kablowej. Polski wywiad radiowy zaczął swe dzieje w chlubny sposób w czasie wojny 1920 roku. Zdobycie radiostacji służącej Rosjanom do łączności ze sztabem i rozszyfrowanie
przez Polaków rozkazów ułatwiało przewidywanie manewrów wrogiej armii. Te działania łącznościowców z okresu wojny bolszewickiej przyszło
kontynuować w czasie drugiej wojny światowej oddziałowi podsłuchowemu
11. Batalionu łączności 2. Korpusu Andersa.
Już w cywilu
Jan Motel po powrocie z wojska na Podlasie poznał Annę Wasilewską z Drohiczyna i pozostał już na zawsze w tym mieście.
Fot. 3. Zdjęcie Ślubne Jana i Anny Motelów w Drohiczynie
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Ożenił się w 1933 roku. Małżonkowie Jan i Anna mieli dwóch synów – Bogusława (ur. 1934 roku) i Antoniego (ur. 1938 roku). W Drohiczynie prowadzili gospodarstwo rolne.
W okresie wojny 1939 roku, gdy została ustanowiona granica na
rzece Bug pomiędzy strefami okupacyjnymi sowiecką i niemiecką, Jan Motel jak wielu mieszkańców Drohiczyna w potrzebie wielokrotnie przekraczał
nielegalnie granicę na Bugu. W Morszkowie po drugiej stronie Bugu przebywali rodzice i rodzeństwo i tam pomagał w prowadzenie 20 hektarowego
gospodarstwa. W tej wędrówce przewoził w kierunku Generalnej Guberni
żywność (mąkę, słoninę i inne produkty) i przywożąc do Drohiczyna materiały techniczne, odzieżowe, skórę do wyrobu obuwia, drobne przedmioty
codziennego użytku, których było brak po sowieckiej stronie Bugu.
Zdobyte doświadczenie w nielegalnym przekraczaniu granicy zarówno latem jak i zimą, pozwoliło wielokrotnie przeprowadzić na stronę
niemiecką osoby a nawet rodziny zagrożone aresztowaniem i wywózką na
Sybir. Bowiem już w grudniu 1939 roku sowieci rozpoczęli aresztowania
ludzi, którzy ich zdaniem stanowili zagrożenie dla władzy sowieckiej.
Z Drohiczyna skazano na wywózkę na Sybir 300 mieszkańców.
Należy przypomnieć niektóre z dramatycznych zdarzeń związanych
z nielegalnym przekraczaniem granicy przez rodzinę Olbrychskich. Pani
Klementyna Olbrychska w czasie okupacji przebywała nielegalnie w Drohiczynie. Przeprawę organizował Jan Motel. Gdy w drodze powrotnej do
Warszawy przekraczali Bug, zatrzymani zostali przez niemiecką straż graniczną. Klementyna nie miała żadnego dokumentu. Dzięki przytomności
umysłu i sprytowi przewodnika, który zainscenizował bójkę z nie uległą mu
babą − Klementyną, wszyscy wyszli cało z opresji.
W czasie innej z „zagranicznych wypraw” uratował z transportu kolejowego Franciszka Olbrychskiego – męża Klementyny Sołonowicz przebywającej w Drohiczynie. Aresztowany przez Niemców w pociągu z Warszawy do Sokołowa i podejrzany o żydowskie pochodzenie, Franciszek Olbrychski znalazł się w transporcie więźniów. Przypadkowym świadkiem
zdarzenia był Jan Motel. Wyłamując w nocy deski wagonu niepostrzeżenie
wyprowadził więźnia z wagonu i przez granicę na Bugu razem dotarli do
Drohiczyna. Była to jedna z najbardziej dramatycznych przepraw przez granicę strzeżoną z jednej strony przez Niemców, a z drugiej przez Sowietów.
Niestety w 1941 roku podczas przekraczania granicy został zatrzymany przez straż graniczną, aresztowany przez NKWD i osadzony w wiezieniu w Brześciu nad Bugiem. Tam był przez kilka miesięcy przetrzymywany, a jednym z zarzutów stawianych w czasie przesłuchań był jego udział
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w wojnie 1920 roku. Okazało się, że to oskarżenie było wynikiem donosów
kolaborujących z władzą sowiecką sąsiadów z Drohiczyna. Zapadł wyrok
skazujący Jana na 25 lat ciężkich robót na Syberii.
Losy skazańca
Obóz pracy był znacznie oddalony od najbliższej miejscowości
w niekończącej się tajdze. Skazańcy pracowali przy wyrębie lasu w związku
z budową linii kolejowej. Przy spotkaniu z przebywającymi tam ludźmi pytali: jak w tych warunkach możecie żyć. W odpowiedzi słyszeli, że: tu się
przyjeżdża nie po to by żyć, ale żeby umrzeć. I to stwierdzenie znajdowało
potwierdzenie w wielkiej liczbie tych, którym nie było dane powrócić do
kraju.
Pewnego dnia, więźniowie dostali do reperacji radio, którego właścicielem był komendant obozu. Pod pretekstem, że radio trudno jest zreperować, więźniowie mieli możliwość wysłuchiwania audycji zagranicznych.
Tą droga dotarła do nich wiadomość o ogłoszonej przez Stalina amnestii.
Jednakże, ze strony naczelnika obozu żadnej wzmianki na ten temat nie
usłyszeli. Przeciwnie pewnego dnia zostali załadowani do pociągu i wywiezieni w nieznane. Jan Motel wiedziony złym przeczuciem uciekł z transportu i po kilkudniowej wędrówce osobowym pociągiem jadącym na południe
dotarł do Kazachstanu. Tam po ujawnieniu się lokalnym władzom dostał
przydział do pracy w kołchozie przy zbiórce bawełny. Tam też dotarła do
niego wiadomość o formującej się armii polskiej.
2. Korpus Polski w Rosji i na terenie Włoch
Polskie Siły Zbrojne w ZSRR potocznie zwane „Armią Andersa” zostały utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR (21 lipca 1941 roku)
a także ogłoszeniu amnestii dla obywateli polskich zesłanych i deportowanych w łagrach oraz więzieniach NKWD. Podporządkowane były Emigracyjnemu Rządowi RP. Rejonem formowania się oddziałów był okręg Buzułuku, w przysiołkach Kułtubanka, Tatiszczewo koło Saratowa i Tockoje koło Kujbyszewa.
Powstawały pułki piechoty, artylerii lekkiej i przeciwlotniczej, bataliony saperów, sanitarne i batalion łączności, w którym służył Jan Motel.
Głównym dowodzącym polskich sił zbrojnych został mianowany generał
Władysław Anders. Dowódcą 11 Bataliony Łączności był ppłk Eugeniusz
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Łysak, a jego zastępcą mjr Tadeusz Błoński. Batalion liczył 610 oficerów,
podoficerów i szeregowych.
W skutek nieporozumień z władzami sowieckimi i politycznych manewrów udało się ewakuować armię około 70 tysięcy żołnierzy i ich rodziny
do Iranu i później do Iraku.
Fot. 4. Polski ochotnik do armii przybyły z łagru

W sierpniu 1943 roku 2. Korpus Polski przeniesiono do Palestyny,
a w listopadzie tego roku do Egiptu.
7 grudnia zapadła decyzja o wysłaniu Korpusu do Włoch. Po kilkumiesięcznej ewakuacji cały korpus 1 kwietnia 1944 roku znajdował się już
na terytorium Włoch i wszedł w skład 8. Armii Brytyjskiej.
Alianci, którzy wylądowali na południu Włoch w 1943 roku, nie
mogli posuwać się w kierunku północnym, bowiem zagradzał łańcuch górski Apeninów dobrze ufortyfikowany przez Niemców.
Próbę przełamania tej linii i zdobycia dominującego nad doliną
Klasztoru Benedyktynów na Monte Cassino podjęto w listopadzie 1943 roku bez powodzenia. Próbę przebicia się ponawiano kilkakrotnie przez wojska amerykańskie, francuskie, a później nowozelandzkie i hinduskie.
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W ostatecznej ofensywie, która rozpoczęła się 11 maja 1944 roku
o godzinie 23.00, na podstawowym kierunku ciężar całego natarcia wzięli
na siebie żołnierze Armii Andersa.
Fot. 5. Przejście przez Morze Kaspijskie – rysunek satyryczny

Fot. 6. Żołnierze Batalionu Łączności 2. Korpusu na tle piramid w Egipcie
– Jan Motel w płaszczu z prawej strony
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Fot. 7. Pluton gońców motorowych na pustyni

Służba łączności pod Monte Cassino i w czasie innych bitew
Środki łączności używane w czasie przygotowania bitwy o Monte
Cassino to: telefon, telegraf, radio i gońcy motorowi. W ten to sposób dowódcy korpusu mieli wiele możliwości porozumiewania się z dowódcami
wszystkich jednostek bojowych i pomocniczych.
Istotna była dobra łączność jednostek bojowych ze służbami zaopatrzenia.
Polowy ośrodek zaopatrzenia korpusu usytuowano w oddalonej obszernej dolinie, gdzie nagromadzone zostały i starannie rozmieszczone olbrzymie zapasy wszelkiego rodzaju amunicji, benzyny, sprzętu sanitarnego,
saperskiego, łączności, etc.
Bezpieczeństwo ośrodka zaopatrzenia miało znaczenie zasadnicze
dla przyszłej bitwy. W dużej mierze sprawny dopływ zaopatrzenia na pole
walki zależał od łączności.
Podczas całej akcji pod Monte Cassino działały dobrze zarówno
łączność radiowa jak i doskonale zorganizowana sieć telefoniczna i telegraficzna. Rozległość sieci telefonicznych charakteryzuje długość kabla użytego do wybudowania sieci tylko dla łączności artylerii, która wynosiła 411
kilometrów.
Żaden dział łączności w bitwie o Monte Cassino nie miał łatwego
zadania. W tej największej bitwie korpusu, stoczonej w niezmiernie ciężkich warunkach, długo ważyły się losy. Każdy żołnierz łączności wtedy
właśnie najwyraźniej czuł brzemię odpowiedzialności za stan „nerwów ar-
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mii”. Najlepszą miarą wysiłku ośrodków łączności korpusu był fakt, że ani
przerw łączności ani niedomagań w obsłudze nie było. Odbieranie rozkazów i wiadomości, oraz przekazywanie ich w różnych kierunkach strumieniem niemal nieprzerwanym tak w dzień jak i w nocy, odbywało się nadzwyczaj sprawnie i nie stało się przyczyną ani jednego nieporozumienia.
Fot. 8. Batalion Łączności – plutonowy Jan Motel

Było kilka kolejnych natarć, które pochłonęły wiele ofiar, bowiem
naprzeciw Polaków stała niemiecka wyborowa 1-sza dywizja spadochroniarzy, zaprawiona w bojach.
Plutonowy Jan Motel w walkach pod Monte Cassino został ranny
i przebywał w szpitalu wojennym nr 2. Podobnie jak wielu innych żołnierzy
za trudy walki w 11. Batalionie Łączności dostał szereg odznaczeń wojennych i medali.
Po zaciętych walkach 18 maja o godzinie 11.45 klasztor został zdobyty, a na jego murach została zatknięta biało-czerwona flaga. Było to zwycięstwo Polaków, ale też wielu innych armii biorących udział w wielomiesięcznych walkach.
Na cmentarzach wokół Monte Cassino można doliczyć się 4265 grobów żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, 4600 grobów żołnierzy Francuskich
Wojsk Kolonialnych, oraz 1052 groby żołnierzy Korpusu Polskiego.
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Fot. 9. Łącznościowcy w akcji – budowa linii

Fot. 10. Drużyna łącznościowców spod Monte Cassino
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Straty XII Korpusu Brytyjskiego w tej bitwie wynosiły 4056 poległych.
Trzeba też powiedzieć o stratach niemieckich. Ich groby znajdują się
na odosobnionym cmentarzu w pobliżu Monte Cassino i jest ich 2035.
Korpus Polski prowadził dalsze boje wzdłuż wybrzeża adriatyckiego, uczestnicząc w zdobyciu Ankony 18 lipca 1944 roku oraz w sierpniu
w okolicy rzek Cessano i Metauro. Wraz z zadaniami bojowymi korpusu
swoje wojskowe zadania pełnili żołnierze batalionu łączności. Ciągłe przemieszczanie się oddziałów bojowych i dowództwa stawiało trudne zadania
służbom łączności. Organizowanie coraz to w innym miejscu ośrodków
łączności, najczęściej przy nękającym obstrzale artylerii niemieckiej, było
zadaniem trudnym i niebezpiecznym. Naprawy wymagały również linie telefoniczne uszkodzone w czasie bitwy. Wykonanie tych zadań okupione zostało wieloma ofiarami żołnierzy rannych i poległych.
Fot. 11. Szkic połączeń telefonicznych pod Monte Cassino
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9 kwietnia 1945 ruszyło końcowe natarcie w kierunku Bolonii, a 21
kwietnia 1945 roku 2. Korpus Polski godnie zakończył swój szlak bojowy.
W ciągu kampanii włoskiej trwającej 470 dni, żołnierze Korpusu
przemierzyli 550 km w bojach w trudnym terenie górskim, biorąc udział we
wszystkich ważniejszych bitwach. Razem z korpusem podążali żołnierze
batalionu łączności.
Byliśmy z Bogusławem jako turyści pod Monte Cassino w maju
− kilkanaście lat po tych tragicznych latach wojny, wspinając się drogą ku
widniejącemu w górze klasztorowi, tą samą, którą pokonywali w walce polscy żołnierze.
Fot. 12. Jałta – kupczenie losami narodów Europy – rysunek satyryczny

Dziś trudno zidentyfikować miejsca gniazd karabinów maszynowych i moździerzy, uskoki gdzie linię telefoniczną ciągnęli łącznościowcy,
bezdroża, którymi dostarczano amunicje i żywność, trasy ewakuowania
rannych. Jedynie wyobraźnia pozwalała na przybliżenie tych zaciekłych
zmagań, nadludzkiego wysiłku, determinacji i poświęcenia żołnierzy tam
walczących. Tylko na zboczach otaczających wzgórze rozległe łany czerwonych maków przypominały jak krwawe to były boje.
Po zakończeniu działań we Włoszech 18 maja 1946 roku ogłoszona
została decyzja rządu brytyjskiego o przeniesieniu 2. Korpusu Polskiego do
Wielkiej Brytanii. Tam miał on przejść demobilizację, a żołnierze jego mieli
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być wcieleni do polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
W korpusie tym żołnierze mieli stopniowo uczyć się angielskiego, przysposabiać do życia cywilnego przez kształcenie się w różnych zawodach, oraz
mieli stopniowo być rozmieszczani wśród społeczeństwa brytyjskiego.
Polityczne decyzje podjęte w Jałcie w lutym 1945 roku wstrząsnęły
żołnierzami 2 Korpusu Polskiego. Po zakończeniu działań bojowych i demobilizacji pozostawali w niepewności co do dalszych losów. Wracać do
kraju czy szukać szansy w organizowaniu życia na obczyźnie. Ci nieliczni,
co odważyli się wrócić, a znaleźli się na terenach polskich zagarniętych
przez sowietów – zostali w większości ponownie aresztowani i wywiezieni
na Sybir.
Plutonowy Jan Motel, po wcześniejszych złych doświadczeniach
z NKWD i władzą komunistyczną, miał do podjęcia trudną decyzję. Wracać
do kraju, z możliwością ponownego aresztowania czy pozostać na obczyźnie. Zdecydował ostatecznie pozostać w Wielkiej Brytanii i tam organizować życie.
Pobyt w Anglii po demobilizacji i powrót do Drohiczyna
Moje spotkanie w Anglii z młodszym synem Jana Motela – Antonim, było okazją do zapoznania się z historią jego ojca po osiedleniu się na
wyspach brytyjskich.
Jan Motel przyjechał do Anglii 10 października 1946 roku. Pierwszym miejscem pobytu Jana Motela po rozwiązaniu armii w Anglii była
miejscowość Bedford koło Londynu. Tam pracował w irlandzkiej firmie
Wimpey, prowadzącej wiele inwestycji budowlanych w całej Anglii. Stopniowo zbierał fundusze, które pozwoliły mu na kupno domu w części wynajmowanego lokatorom. Ciężko pracując pomnażał swój majątek, dorabiając się kolejnych domów na wynajem. Zmienił miejsce zamieszkania na
Londyn.
Równolegle z pracą zawodową uczestniczył w życiu społecznym jako członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
(SPK). Stowarzyszenie to miało w swoich zadaniach pomoc w przyjazdach
z Polski do Anglii rodzin oficerów pozostających na emigracji.
Nieoczekiwanie w 1948 roku Jan Motel pod zmienionym nazwiskiem przyjechał do Polski i pojawił się w Siemiatyczach u aptekarza Zygmunta Wasilewskiego, z zamiarem zabrania do Anglii rodziny jednego
z generałów zagrożonych aresztowaniem oraz swojej rodziny. Tego zamiaru
nie udało się zrealizować.
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Fot.13. Jan Motel w czasie pobytu w Bedford

Nieoczekiwanie w 1948 roku Jan Motel pod zmienionym nazwiskiem przyjechał do Polski i pojawił się w Siemiatyczach u aptekarza Zygmunta Wasilewskiego, z zamiarem zabrania do Anglii rodziny jednego
z generałów zagrożonych aresztowaniem oraz swojej rodziny. Tego zamiaru
nie udało się zrealizować.
Dopiero później w latach sześćdziesiątych Anna Motel dołączyła do
męża w Anglii i tam wspólnie prowadzili gospodarstwo hotelowe. Wkrótce
udało się sprowadzić syna Antoniego, który właśnie kończył w Polsce studia ekonomiczne. Starszy syn Bogusław pozostał w Drohiczynie.
Jan Motel zmarł 14 stycznia 1982 roku na obczyźnie w wieku 81 lat.
Według swojego życzenia został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Drohiczynie.
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Fot. 14. Grób Jana Motela na cmentarzu w Drohiczynie

Odznaczenia Jana Motela:
1. The Defence Medal 1939-1945. Georgius VI D:G:BR. OMN.Rex.
F:D:Ind:Imp
2. The Italy Star, GRI VI
3. The 1939-1945 Star, GRI VI
4. Medal „Polska Swemu Obrońcy”
5. Krzyż żelazny nr 33134, Monte Cassino Maj 1944
6. Medal Króla Georgius VI GBR Rex and India (Warszawa, styczeń
2011 r.)
Piśmiennictwo:
1. 11 Batalion Łączności, London, 1947.
2. Kuczyński M., Dzieje 2-go Korpusu „Inaczej” – album satyryczny,
Birmingham 1969.
3. Wywiady i materiały nie publikowane
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Odsłonięcie tablicy z okazji 90-tej rocznicy bitwy
stoczonej w Drohiczynie 19 sierpnia 1920 roku
The unveiling the commemorative plaque
on the occasion of the 90th anniversary of the battle fought
on 19 August 1920 in Drohiczyn
Pamięci nigdy za wiele, zwłaszcza w odniesieniu do zdarzeń o wielkim historycznym znaczeniu takim jak wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Tymi motywami kierowali się inicjatorzy i realizatorzy pomysłu upamiętnienia 90 rocznicy bitwy.
Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta obecni byli przedstawiciele
władz powiatu siemiatyckiego, przedstawicielka zaprzyjaźnionego samorządu z Litwy, Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, proboszczowie kościołów
katolickiego i prawosławnego w Drohiczynie, pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy, przedstawiciele Klubu Drohiczyniaków w Warszawie oraz liczni
goście.
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 90-lecia zwycięskiej bitwy stoczonej 19 sierpnia 1920 roku w Drohiczynie przez wojsko
polskie z wycofującymi się po przegranej bitwie warszawskiej bolszewikami było głównym punktem obchodów „Dni Drohiczyna” w 2010 roku.
Po 123 latach niewoli, w szare listopadowe dni 1918 roku powstała
Polska nareszcie wolna i niepodległa. Eksplozja entuzjazmu, radości i nadziei... W styczniowym zrywie 1919 r. zrzuciła jarzmo pruskie Wielkopolska. Lecz po oswobodzone ziemie polskie sięgali Czesi, Ukraińcy, Litwini
i Rosja.
Zdawało się, że znów nie ma ratunku dla młodego państwa. Ale stała się rzecz niepojęta, rzecz niezwykła wprost: rozdarty rozbiorami naród
zjednoczył się w kilka miesięcy, wystawiając ochotniczą armię, która dość
szybko dała odprawę agresji.
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W tych niezwykle dramatycznych miesiącach walk o niepodległy
byt, o dalsze istnienie polskiego państwa, ważne zdarzenia miały miejsce
także tu nad Bugiem, w miejscowościach Drohiczyn, Skrzeszew, Frankopol.
Zdarzenia sprzed 90 laty traktować należy jako lekcję historii po
części zapomnianej. Szczególnie odnosi się to do pokolenia powojennego.
Wychowani w okresie komunistycznym, praktycznie o tych zdarzeniach
nigdy nie uczyli się w szkole. To była wstydliwa i skrywana część historii.
Bolszewicy, którzy w listopadzie 1917 roku przejęli władze w Rosji, w swoich planach mieli za cel wprowadzenie idei komunizmu w całej
Europie.
Fot. 1. Przemówienie okolicznościowe − Zbigniew Ruczaj

W listopadzie 1918 roku Polska nie miała określonych granic, ogólnonarodowego rządu, międzynarodowego uznania, własnej silnej armii,
administracji, szkolnictwa, jednolitej waluty, samorządu terytorialnego i jasnej wizji przyszłości.
Sprawę niepodległości Polski wziął w swoje ręce Józef Piłsudski.
W okresie pierwszych czterech miesięcy istnienia Rzeczypospolitej wojsko
opierało się na zaciągu ochotniczym, wywodzącym się m.in. z szeregów
POW, Legionów Polskich, ZHP, Polskich Wschodnich Korpusów i Oddziałów Samoobrony.
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Dziś należy sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć zdarzenia, które
miały miejsce w dniach walki o niepodległość w Drohiczynie.
Patrząc na Górę Zamkową i obelisk upamiętniający dni listopadowe
1918 roku, należy przypomnieć, że ta nowa Polska rodziła się tu na naszej
Drohickiej Ziemi z udziałem jej mieszkańców.
Tu powstał oddział Polskiej Organizacji Wojskowej. 30 osobowe
oddziały POW z Drohiczyna i Siemiatycz zostały zaprzysiężone 15 sierpnia
1918 roku w szkole w Bacikach, a później wcielone do formującego się
w Siedlcach 22. Pułku piechoty i brały udział w walkach w wojnie polskobolszewickiej.
Fot. 2. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej − Zofia Haczyńska, Daniel Mirkowicz,
Zbigniew Ruczaj

Naród darzył wojsko sympatią i miłością, a Polacy chętnie zaciągali
się w szeregi armii. Formowała się więc armia polska która była w stanie
podjąć wysiłek przeciwstawienia się najazdowi wojsk bolszewickich.
Największa bitwa zwana „Bitwą Warszawską” rozegrała się w połowie sierpnia na obrzeżach stolicy. Dzięki śmiałemu manewrowi udało się
odeprzeć atak Rosji Sowieckiej. Te kilka dni między 12-25 sierpnia 1920
roku były okazją do świętowania wielkiego triumfu Polski. „Cud nad Wisłą”, bo tak też mówi się o Bitwie Warszawskiej, ma swoje specjalne miejsce w historii całego globu. Jak twierdzą eksperci, bitwa ta przyczyniła się
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do uratowania zachodniej Europy przed rozprzestrzenianiem się komunizmu.
Marsz Armii Czerwonej na Warszawę od strony Radzymina, który
przechodził z rąk do rąk pomiędzy wojskami polskimi a bolszewikami, natarcie przez Ossów, które było tak samo ważne, próba sforsowania Wisły
przez armię Czerwoną i kontruderzenie z nad Wieprza wojsk dowodzonych
przez Józefa Piłsudskiego, to cztery najważniejsze momenty tej wojny.
Fot. 3. Ekscelencja ks. biskup Antoni Dydycz w czasie uroczystości
odsłonięcia tablicy

Należy jednak zwrócić uwagę na boje prowadzone już w okresie
wycofywania się wojsk bolszewickich na wschód, a bitew tych było wiele.
Choć nie wszystkie zostały dokładnie opisane i brak dla nich miejsca w podręcznikach historycznych, jednak miały kluczowe znaczenie dla
powodzenia całej operacji.
Do takich należy zaliczyć bitwę w Drohiczynie, stoczoną 19 sierpnia 1920 roku oraz w tym samym czasie bitwy w Skrzeszewie, na przeprawie mostowej we Frankopolu, w Siemiatyczach i Milejczycach. Wszystkie
te bitwy złożyły się na ostateczne zwycięstwo nad armią bolszewicką.
Dowódcą 8 kompanii 1. Pułku Piechoty Legionów, która wsławiła
się w bojach w naszym mieście, był porucznik Władysław Broniewski „Orlik” – poeta.
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Wzięto zdobycz broń, armaty, amunicję działa i 1000 jeńców. Przeciwnatarcie broniących się oddziałów bolszewickich zostało powstrzymane,
ale pozwoliło ono uciec dużej liczbie taborów i artylerii przeciwnika. Ich
kompletne rozbicie miało miejsce w rejonie Siemiatycz i Milejczyc.
Za bojowość w walkach o Drohiczyn i Białystok por. Władysław
Broniewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
W tych samy czasie – 18, 19, 20 Sierpnia 1920 roku − w trzydniowych zmaganiach w rejonie Skrzeszewa i przeprawy mostowej na Bugu we
Frankopolu, walczył ze swoją jazdą major Feliks Jaworski.
Fot. 4. Tablica pamiątkowa

Zwycięska akcja pod Skrzeszewem i opanowanie Drohiczyna przez
1. Dywizję Piechoty Legionów zmusiły dowództwo sowieckie do zmiany
drogi odwrotu dla trzech dywizji sowieckich drogą okrężną przez Granne
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i Nur. W ten sposób wszystkie te oddziały dostały się w rejon działania polskiej 21-ej Dywizji piechoty i doznały ciężkich strat.
Dalsze boje, które przyczyniły się do ostatecznego zwycięstwa toczyły się w północno-wschodnich rejonach Polski, zwanych jako bitwa niemeńska.
Po bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 roku pokonana Armia
Czerwona wycofała się na linię rzek Niemna, Szczary i Świsłoczy. Dowódca Frontu Zachodniego M. Tuchaczewski odtworzył w części rozbite nad
Wisłą dywizje i miał uderzyć na Białystok i Brześć nad Bugiem. Tymczasem 20 września polskie dywizje 2 Armii zaatakowały niczego się niespodziewających bolszewików. Józef Piłsudski spodziewając się sowieckiego
natarcia, już 27 sierpnia 1920 roku rozkazał przegrupować wojska do nowej
bitwy, co umożliwiło zaatakowanie wroga w centrum frontu na Grodno
i Wołkowysk oraz uderzenie z terytorium Litwy na głębokie tyły Armii
Czerwonej walczącej na linii Niemna.
Zacięte walki trwały od 20 do 29 września 1920 roku. Bitwa nad
Niemnem przesądziła o losach wojny. Sowieci musieli zrezygnować z prób
dalszego podboju Polski. Obie wyczerpane wojną strony zdecydowały się
na wstrzymanie działań militarnych i przygotowanie traktatu pokojowego.
Dla strony polskiej sukcesem tej operacji były uzyskane zyski terytorialne na wschodniej granicy.
Choć skutki polskiego zwycięstwa nie w pełni zostały docenione
przez Europę, to jednak podpisanie traktatu Ryskiego 18 marca 1921 roku,
zapewniło wschodniej Europie w tym również naszej Ojczyźnie dwa dziesięciolecia wolności od komunizmu. Pozwoliło ono mieszkańcom obszaru
Polski i kilku sąsiednich państw (Estonia, Bałkany), rozwinąć i udoskonalić
instytucje i formy społeczeństwa obywatelskiego. Polacy zbudowali od zera
nowoczesne państwo, administrację, sądownictwo, służbę zdrowia i szkolnictwo, samorządy terytorialne, a także rozwinął się przemysł.
Dlatego należy wyrazić radość w dniu odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej to zdarzenie.
Słowa uznania należą się Radzie Gminy i Miasta Drohiczyn, Panu
Burmistrzowi Wojciechowi Borzymowi za chętne przejecie inicjatywy
w realizacji projektu oraz członkom Klubu Drohiczyniaków w Warszawie,
inicjatorom tego zdarzenia.
Cieszy nas zbieżność pomysłów uroczystego uczczenia 90 rocznicy
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku przez mieszkańców Drohiczyna
i twórców filmu o tym wydarzeniu, w którym rolę komendanta Józefa Piłsudskiego zagra nasz kolega – Drohiczynianin Daniel Olbrychski.

Odsłonięcie tablicy z okazji 90-tej rocznicy bitwy stoczonej w Drohiczynie
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Należy pamiętać o istnieniu w Drohiczynie żywego pomnika ściśle
związanego z osobą Józefa Piłsudskiego – szkole noszącej jego imię. Zadaniem, które powinni realizować nauczyciele i uczniowie tej Szkoły to kultywowanie i rozpowszechnianie wiedzy o trudnych czasach budowy Państwa Polskiego po 123 latach niewoli i o zdarzeniach, które miały miejsce tu
w naszym rodzinnym mieście.
Fot. 5. Uczestnicy uroczystości

Ukłon głęboki i hołd Miastu, jego historii i przede wszystkim
Mieszkańcom tego wspaniałego grodu i życzenia dalszego pomyślnego
rozwoju w spokoju i dostatku.
Odsłonięcia tablicy dokonali przedstawiciele Klubu Drohiczyniaków, modlitwę okolicznościową i poświecenia dokonał Jego Ekscelencja
Biskup Antoni Dydycz.
Napis na Tablicy: Pamięci zwycięskiej bitwy z bolszewikami stoczonej
w Drohiczynie 19 sierpnia 1920 roku przez 8 Kompanię 1 Pułku Piechoty
Legionów które przyczyniło się do oddalenia groźby sowietyzacji Państwa
Polskiego. Mieszkańcy Drohiczyna w 90 rocznicę pamiętnej bitwy. Drohiczyn 19 sierpnia 2010 roku.
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Wspomnienie Zenona Skrzypkowskiego
In Memory of Zenon Skrzypkowski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 września 2010 roku,
zmarł w wieku 82 lat ś.p. Zenon Skrzypkowski.
Urodzony w Drohiczynie, Honorowy Obywatel Miasta Drohiczyna,
wychowanek tamtejszego liceum i gimnazjum, współorganizator Klubu
Drohiczyniaków w Warszawie, dziennikarz i publicysta, zacny człowiek,
przyjaciel nas wszystkich.
Ziemska wędrówka Zenona Skrzypkowskiego zaczęła się na Podlasiu, w mieście Drohiczyn, gdzie urodził się 28 maja 1928 roku. Tam spędził
dzieciństwo i lata młodości, gdzie w domu i w szkole uzyskał wychowanie
w poczuciu więzi rodzinnych oraz w duchu patriotyzmu.
W Drohiczynie uczęszczał do szkoły podstawowej i okupacyjnej
szkoły sowieckiej, a następnie uczył się tak jak większość z nas na tajnych
kompletach. Były to bowiem w Drohiczynie lata najpierw okupacji sowieckiej, a potem okupacji niemieckiej.
Po wojnie kontynuował naukę w gimnazjum i liceum w Drohiczynie, gdzie uzyskał świadectwo maturalne. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim – na wydziale dziennikarskim.
Trudne lata okupacji pełne trudów i zagrożeń – aresztowania bliskich, wywózki i zesłanie na Sybir członków rodziny, znajomych, sąsiadów
– to okoliczności, w których kształtowała się osobowość Zenona.
Te wszystkie przeżycia pobudziły jego wyobraźnię i potrzebę bliższego zbadania i zapisania wszelkich zdarzeń. Jako dziennikarz związany
z wydawnictwami PAX, Tygodnika Powszechnego i Wydawnictwem Diecezji Warszawskiej, już od wczesnych lat powojennych nie pomijał spraw
dotyczących społeczności Drohiczyna i Podlasia. Jego pisarstwo odnosiło
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się do codziennych dni w rodzinnym Drohiczynie, spraw szkoły, wszelkich
inicjatyw społecznych.
Przede wszystkim badał i zapisywał zdarzenia wojenne, losy kolegów walczących niemal na wszystkich frontach II wojny światowej, losy
Drohiczyniaków zesłanych na Sybir do łagrów, żywej historii miasta i jego
mieszkańców.
W czasie wyjazdów zagranicznych, przebywając wśród Polonii
w Stanach Zjednoczonych, opisał i publikował jak najlepszy kronikarz losy
wojenne i powojenne przebywających na emigracji Polaków.
Jego długoletnie pisarstwo to niezliczona liczba artykułów prasowych, wydawnictw książkowych. Wspólnie z Zenonem pisaliśmy i opublikowaliśmy Historię Drohiczyna jako historycznej stolicy Podlasia1.
W ostatnim okresie zamieścił kilka artykułów w Głosie Siemiatycz
– lokalnym wydawnictwie, a ostatni, opublikowany 9 września 2010 roku
artykuł Zenona, można znaleźć w Drohiczyńskim Przeglądzie Naukowym,
z którym to wydawnictwem i z Drohiczyńskim Towarzystwem Naukowym
współpracował.
Fot. 1. Zenon Skrzypkowski w rozmowie z Ekscelencją ks. biskupem
Antonim Dydyczem

Interesując się życiem społeczności Drohickiej, nie pomijał spraw
szkoły. Należał do grupy inicjatorów budowy nowej szkoły w Drohiczynie.
1

Z. Skrzypkowski, Z. Ruczaj, Drohiczyn – historyczna stolica Podlasia, Drohiczyn 2006.
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Był współorganizatorem Zjazdów wychowanków Liceum i Gimnazjum oraz
redaktorem okolicznościowych wydawnictw. Ostatni Zjazd z okazji 90-lecia
działalności szkoły odbył się w roku 2009.
Przy Jego trumnie obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Drohiczyn, delegacja Szkoły. W ten sposób dali wyraz uznania dla jego współdziałania z instytucjami rodzinnego Miasta Drohiczyna.
Już przed laty Rada Miasta i Gminy Drohiczyn nadała Zenonowi
Skrzypkowskiemu zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Drohiczyn.
Był w grupie inicjatorów pamiątkowych tablic i pomników, które
stanęły w Drohiczynie. Uczestniczył w odsłonięciu tablicy poświęconej
90-tej rocznicy bitwy polsko-bolszewickiej z 1920 roku. To było Jego ostatnie publiczne wystąpienie.
Obecność na pogrzebie kolegów z Środowiskowego Koła Żołnierzy
AK Białystok z ich pocztem sztandarowym wiąże się nie tylko z Jego
uczestnictwem w harcerskiej organizacji konspiracyjnej działającej w Drohiczynie w latach okupacji niemieckiej, jak i w pierwszych latach po wojnie, ale również z członkostwem Zenona w ŚZŻAK w Warszawie. Był częstym prelegentem na spotkaniach naszej AK-owskiej Organizacji.
Nie można pominąć udziału Zenona w organizacji Klubu Drohiczyniaków działającego w Warszawie nieprzerwanie od 1970 roku. Przy jego
trumnie obecni byli koleżanki i koledzy, z którymi spotykał się na comiesięcznych zebraniach. Będzie nam bardzo smutno, gdy na najbliższym zebraniu w październiku zabraknie wśród nas Zenka – nieocenionego dyskutanta.
Zenon był mężem, ojcem i dziadkiem oddanym swojej rodzinie. Życie jego charakteryzowało się skromnością, nie eksponowaniem siebie,
życzliwością wobec innych, a obfitowało w wiele przeżyć i wydarzeń.
Pozostaje nam dobre wspomnienie przyjaciela, kolegi szkolnego, aktywnego uczestnika spotkań w Klubie Drohiczyniaków – wspomnienie
szlachetnego i zacnego człowieka, sąsiada, chrześcijanina. Pochowany jest
na cmentarzu w Pruszkowie przy grobie swojej Mamy, Siostry i w pobliżu
nie dawno tu pochowanych kolegów Drohiczyniaków – Tadeusza Chlebińskiego i Zosi Ziółkowskiej.

