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Wielo- czy multikulturowość?
(Słowo od Redaktora)
Zanim przedstawię treść kolejnego numeru Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego pozwolę sobie na pewną refleksję, tylko pozornie niezbyt
ściśle związaną z podjętą w numerze problematyką.
Są książki, do których wracam ze szczególną przyjemnością. Jedną
z nich jest Dlaczego wierzę Vittorio Messoriego. Messori pisząc o tym jak
wiara zmienia i doskonali ludzkie widzenie Boga i Kościoła stwierdza między innymi:
Pomyśl o samym Bogu. Z jednego punktu widzenia albo nie istnieje,
ponieważ milczy, albo też jeśli istnieje – jest sadystą (gorszenie się niezawinionym cierpieniem). Z drugiej jednak strony, pozostawia On znaki Swojej
obecności w nas i poza nami, a ponadto jest bliski, przewidujący, sprawiedliwy.
Pomyśl o Jezusie: wędrowny żydowski prorok, o którym mało wiemy; mroczne przeznaczenie z zakończeniem godnym niewolników; ale gdy
zmienimy perspektywę – świetlisty, wspaniały, o niewyczerpanej głębi i wartości.
Pomyśl o Kościele i jego historii: z „laickiego” punktu widzenia
– jest on godny znienawidzenia jako instytucja ciemiężąca i często wyrządzająca szkody; Matka i Nauczycielka, (…) strażniczka i dyspozytorka Łaski
Chrystusowej, daru dla ludzi – z perspektywy wierzącego. (…) Wszystko jest
dwuznaczne, ambiwalentne, wszystko ma podwójne oblicze. Nie do zaakceptowania lub do przyjęcia, godne znienawidzenia i pokochania (co więcej,
prawdziwe lub fałszywe) – w zależności od tego, gdzie się stanie, ażeby zastanowić się nad tym wszystkim1.
Po zestawieniu tych dwóch odmiennych spojrzeń na Boga i Kościół
Messori wskazuje, że są one podstawą najważniejszych sporów, z którymi
mamy do czynienia we współczesnej kulturze. Chrześcijanie, wyznawcy innych religii oraz niewierzący przyjmują odmienne obrazy świata, w którym
żyjemy. Samo istnienie takich opisów i interpretacji nie jest niczym niezwykłym czy nagannym. Problem bierze się ze sposobu w jaki traktuje je
współczesna kultura Zachodu. Kultura ta próbuje funkcjonować w oparciu
o przekonanie, że wszystkie te opisy są równie uprawnione. Tymczasem
1

V. Messori, Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary, Kraków 2009, s. 279.
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opisy te nie mogą być tak traktowane z prostego powodu – są ze sobą
sprzeczne. Raz jeszcze przywołajmy Messoriego:
Z tego wynikają (…) ważne konsekwencje, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie układy z osobami niewierzącymi albo wyznawcami innych religii.
Nie są oni źli, nikczemni, niedoinformowani, nie są ignorantami, nie pomylili się. Nie. Zazwyczaj działają w dobrej wierze; co więcej, zazwyczaj mają
rację, ponieważ z pozycji, w której się znajdują, nie mogą widzieć nic innego. Pomyśl o trzech ogniwach łańcucha pokazywanych dziś przez współczesnych liberałów: legalizacji rozwodów, aborcji, eutanazji. Dla nich to prawa obywatelskie, cele, do których dąży społeczeństwo, wyraz przynoszącego
korzyści postępu. Dla katolika – przeciwnie2.
Warto pamiętać o tych uwagach Messoriego. Pokazują one, że multikulturowość zamazująca różnice między różnymi stanowiskami jest drogą
donikąd. Dialog kultur nie polega bowiem na udawaniu, że nie mamy żadnych poglądów, a różnice między najbardziej odmiennymi sposobami widzenia świata da się zniwelować. Rzeczywisty dialog jest czymś zupełnie
innym: wymaga jasnego określenia swojego stanowiska i przedstawienia
argumentów, na których się ono opiera. Tylko wtedy, gdy poznamy i spróbujemy zrozumieć odmienne od naszego poglądy na temat Boga, świat
i człowieka głoszących je ludzi uznajemy za rzeczywistych partnerów dialogu.
Uwagi te proszę potraktować jako zachętę do zapoznania się z tekstami, szczególnie tymi, które opublikowane zostały w I części zatytułowanej Z zagadnień wielokulturowości. Znajdziecie tam Państwo kilka ważnych artykułów prezentujących problemy pojawiające się w trakcie wielkokulturowych kontaktów oraz strategie ich rozwiązywania. Pisze o tym między innymi prof. Jerzy Nikitorowicz kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, od lat zajmujący się tą problematyka. Jego tekst zatytułowany Przestrzenie współczesnej wielokulturowości.
Ku społeczeństwom wielokulturowym i człowiekowi pogranicza przedstawia
wielokulturowość wieloaspektowo: jako historyczne zjawisko społeczne,
problem tożsamościowy, fakt ideologiczny związany z realizacją określonej
polityki oraz zjawisko oświatowo-edukacyjne. Autor zwraca uwagę, że
rozwój i kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych jest procesem
złożonym i permanentnym. Przedstawia ponadto wypracowaną przez siebie
koncepcję człowieka pogranicza ukazując jej wartość w procesie uświadamiania i kultywowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Z kolei prof.
2

V. Messori, Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary, dz. cyt., s. 279-280.
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Brunon Bartz w tekście zatytułowanym Uwarunkowania i strategie interkulturowych kontaktów, pokazuje, że to właśnie od konstruktywnego i efektywnego kształtowania takich kontaktów zależy zdolność do regulacji konfliktów i społeczny pokój zarówno na poziomie międzyludzkim jak i na poziomie struktur państwowych, międzynarodowych oraz globalnych. Z innych tekstów na szczególne polecenie zasługuje opracowanie ks. Marcina
Składanowskiego Wielokulturowość a jedność orędzia chrześcijańskiego.
Autor podejmuje jakże ważne pytania: Czy chrześcijaństwo przynależy tylko do jednej kultury? Czy bogactwo kultur jest zagrożeniem dla orędzia
chrześcijańskiego? W jaki sposób Kościół może przekraczać, przemieniać
i wzbogacać wszystkie ludzkie kultury, nie niszcząc ich, lecz wydobywając
z nich to, co prawdziwe, dobre i piękne?
Nie trzeba szczególnie rekomendować tekstów „stałych współpracowników” Przeglądu. Jednak nie odmówię sobie przyjemności polecenia
tekstu prof. Ireny Fudali Role społeczne w uwarunkowaniach kulturowych
i rozwiązaniach prawnych. Autorka jasno i kompetentnie wyjaśnia w nim
między innymi wywołujące dziś liczne kontrowersje kwestie dotyczące płci
biologicznej i kulturowej.
Chcę także zwrócić uwagę na opracowania o charakterze historycznym, a zwłaszcza na ciekawy, oparty na szczegółowej kwerendzie archiwów tekst ks. prof. Krzysztofa Grzesiaka Parafie prawosławne na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym. Autor barwnie pokazuje
w nim jak stosunki etniczne na pograniczu mazowiecko-ukraińskim przekładały się na kwestie wyznaniowo-obrządkowe.
Tematy historyczne dominują także w drugiej części pisma zatytułowanej Wielokulturowość lokalna. Jak zwykle znalazły się tak ciekawe
teksty pana Zbigniewa Ruczaja. Proszę jednak zwrócić szczególna uwagę
na spisane przez Urszulę Tomasik wstrząsające wspomnienia jej mamy zatytułowane: Na Sybir. Wspomnienia z katorgi.
Wstęp kończę tradycyjną formułką/życzeniem, które powoli – ku
wielkiej radości redaktorów pisma – zaczyna się coraz lepiej realizować.
Wskazuje na to fakt, że do grona stałych, sprawdzonych współpracowników
dołączają kolejni autorzy prezentujący teksty podejmujące nowe, a zarazem
ważne aspekty wielokulturowości.
Mając – jak sądzę uzasadnioną – nadzieję, że tendencja ta się utrzyma wszystkich zainteresowanych zapraszamy nie tylko do lektury, ale także
do współpracy.
Robert T. Ptaszek
Redaktor Naczelny
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Wzór katolickiej rodziny
według bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego
A model of the Catholic family
by the Blessed Priest Ignacy Klopotowski
Słowa kluczowe:
rodzina, Ignacy Kłopotowski, małżeństwo, wychowanie, wzór
Keywords:
family, Ignacy Klopotowski, marriage, education, a model

Chlubą podlaskiej ziemi są niewątpliwie błogosławieni i święci, którzy swoim życiem i nauczaniem dali świadectwo miłości Boga, Ojczyzny
i człowieka, a wśród nich bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Przyszedł na świat
w niewielkiej wiosce Korzeniówka koło Drohiczyna, został ochrzczony
w kościele parafialnym w Drohiczynie. Na ziemi podlaskiej spędził swoje
dzieciństwo i młodość. Zewnętrzne uwarunkowania w czasie zaborów
schyłku XIX i początków XX wieku, w których żył, nie przeszkodziły mu
tworzyć wielkich dzieł i w konsekwencji stać się mocarzem wielkim duchem, wiarą, pracą oraz oddaniem dla innych.
Program duchowego odrodzenia narodu ks. Ignacy Kłopotowski
wiązał z rodziną, podkreślając, że rodzina jest podstawową komórką życia
chrześcijańskiego, ogniskiem miłości i wiary. Pisał: Rodzice w większości
nie zdają sobie sprawy, jak wielkie skarby Bóg im powierzył i jak nad tymi
skarbami czuwać są obowiązani. Każde dziecko to przyszły obywatel nieba,
do tego więc wielkiego przeznaczenia winno być od maleństwa przygotowywane. Każde dziecko to przyszły obywatel kraju, który stanowić będzie dobrą albo też szkodliwą jednostkę narodu. To zawsze powinniśmy mieć przed
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oczyma i tak dzieci wychowywać, tak je w miarę możliwości kształcić
i oświecać, by z nich nie tylko dla rodziców, ale i dla społeczeństwa całego
była pociecha i chluba. Duża ilość dzieci dobrze wychowanych to podstawowy skarb narodu3.
Bł. Ignacy szeroko kreśli wzór katolickiej rodziny. Zaczyna od ukazania tego, iż w dobrej rodzinie wszyscy wiedzą, co do kogo należy, co jest
celem i zadaniem każdego członka rodziny. Rodzice rozumieją swą gotowość i nadaną przez Boga władzę, natomiast dzieci uznają ją z szacunkiem
i posłuszeństwem4.
Głową rodziny jest ojciec, który zarządza wszystkim z miłością, stara się niestrudzenie o dobro rodziny, nie żałuje i nie szczędzi sił, aby utrzymać swój dom5. Ojciec, jako pierwsza osoba w rodzinie, posiada wielką
godność. Odkąd złączył się z żoną przed Bogiem węzłem miłości, ona jest
jego szczęściem i celem. Z nią dzieli aż po grób radości i smutki, dostatek
i biedę. Jest z nią i dla niej6.
Żona, także nie próżnuje, ponieważ Bóg i jej dał ręce do pracy. Wykonuje ona wszystkie swoje obowiązki na tyle, na ile może. Jest wierna,
uległa, wdzięczna, zawsze towarzyszy mężowi. Czuwa także nad domem,
strzeże dobrych obyczajów, odznacza się skromnością i pobożnością. Jak
zaznacza ks. Kłopotowski, opisując szczegółowo zadania żony, dobra żona
spełnia trzy główne obowiązki: kocha męża, jest czułą matką oraz roztropną
gospodynią. Choć na pozór wydają się one skromne, ale ich wypełnianie
wprowadza w rodzinę błogosławieństwo i szczęście. Matka, żona jest tą,
która napełnia rodzinne środowisko życiem i przyjemnością. Bez niej pozostali stają się sierotami7.
Bóg w swojej mądrości dał mężczyźnie niewiastę, aby ona była jego
nierozdzielną towarzyszką na ziemi. Uczynił to nie tylko dlatego, aby oboje
zarządzali domem, nabywali dobra doczesne, prowadzili interesy, wychowywali dzieci, ale przede wszystkim dlatego, ażeby wzrastali w miłości
i nieustannie się rozwijali. Całkowita przynależność żony do męża jest dla
niej największą radością. Widok szczęśliwego męża sprawia jej wielką
3

I. Kłopotowski, Posiew 18 (1924) nr 34, s. 2-3.
Por. I. Kłopotowski, Wzór katolickiej rodziny, wychowanie dzieci, w: Konferencje rekolekcyjne do ogółu parafian i poszczególnych stanów, Archiwum Sióstr Loretanek w Warszawie, K – g – 1, s. 59.
5
Por. tamże.
6
Por. I. Kłopotowski, Wzór dobrej żony i męża, w: Konferencje rekolekcyjne do ogółu parafian i poszczególnych stanów, Archiwum Sióstr Loretanek w Warszawie, K – g – 1,
s. 86-87.
7
Por. tamże, s. 81; I. Kłopotowski, Wzór katolickiej rodziny, s. 59.
4
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przyjemność. Stąd, jako towarzyszka dana mu od Boga, wprowadza słodycz
w jego życie. Czyni to przez uprzejmość, grzeczność, schludność i troskę.
Oddając przed Bogiem mężowi swoją rękę, żona niezmiennie go kocha, jest
wierna i czule dzieli z nim życiowe radości i cierpienia. Mąż jest dla niej
najlepszym przyjacielem, piastunem, a nawet „Aniołem Stróżem”. Stąd jej
serce dąży do wynagrodzenia mu za jego starania i troskę. Gdy męża opanuje smutek, na skutek jakiegoś niepowodzenia, żona stara się przywrócić mu
radość i pokój. Ona pragnie dzielić z nim każde zmartwienie, a jednocześnie
ukrywa swój ból, ażeby przypadkiem jeszcze bardziej nie powiększył się
smutek. Podobnie w czasie choroby męża, żona z poświęceniem pielęgnuje
go i ze wszystkich sił stara się przywrócić mu zdrowie8.
Zatem jej miłość do męża jest nieustanna. Nie ustaje nawet wtedy,
gdy ten oburza się i martwi ją. Zamiast narzekać, rozpaczać żona stara się
go pocieszyć. Smutek powierza Bogu i pokornie, cierpliwie oczekuje na
moment, kiedy sytuacja się unormuje i wróci do właściwego porządku. Im
bardziej mąż obchodzi się z żoną po grubiańsku, tym bardziej ona stara się
poprzez swoją łagodność i uprzejmość, skłonić go do delikatnego postępowania. Czułemu, uprzejmemu spojrzeniu żony nie jest w stanie się oprzeć
żaden mąż9.
Dobra żona, matka najwięcej czasu poświęca swoim najbliższym. Jej
największą pociechą są dzieci i dom. Chętnie przyjmuje gości, dla których
jest serdeczna, otwarta i uprzejma. Swoją radością i prostotą ujmuje serca
innych. Wrażliwa jest na nieszczęście innych i wspiera biednych. Troszcząc
się o zgodę i pokój w rodzinie, unika zbędnej gadatliwości, a tajemnice powierzone zachowuje tylko dla siebie. Nie udaje oczytanej, nie domaga się
pierwszeństwa oraz nie narzuca uporczywie swego zdania10.
Jej skromność wyraża się także w ubiorze. Ks. Ignacy podkreśla, że
ten jest wartościowym człowiekiem, którego ubiera i uszlachetnia cnota,
a nie bogate stroje, dlatego żona zabiega przede wszystkim o schludny, czysty strój. Zakup kosztownych strojów nie tylko może narażać rodzinę na
wydatki, ale też niepotrzebnie zabiera dużo czasu. Poprzez te wszystkie
sprawy niewiasta, która jest żoną i matką, daje również świadectwo dzieciom, sąsiadom i bliskim a także może zyskać w oczach Bożych i oddać
swoje serce Bogu11.

8

Por. I. Kłopotowski, Wzór dobrej żony, s. 81-82.
Por. tamże, s. 83-84.
10
Por. tamże, s. 84-85.
11
Por. tamże, s. 85-86.
9
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Rodzice, którzy darzą miłością swoje dzieci, nie powinni robić między nimi różnicy. Strzegą ich jak drogiej perły, którą Chrystus Pan obmył
swoją krwią i powierzył im, aby w dzień sądu oddali piękniejszą. Dlatego
też, dzieci kochają rodziców, tęsknią za domem i rodziną, nawet jeśliby
szczęśliwie powodziło się im w dalekim kraju. Dzieci z radością wspominają chwile spędzone w rodzinnym domu, przy boku ojca i matki. Rodzina to
miejsce odpoczynku i schronienia przed światową gonitwą, w którą wkrada
się zazdrość i nienawiść. Spędzając czas wśród rodzinnego grona, człowiek
może zapomnieć o wszystkich trudnościach i utrapieniach dnia12.
Prawdziwa rodzina to ta, która zbiera się przy stole, aby wspólnie
dzielić się swoimi spostrzeżeniami, planować przyszłość, ażeby wiernie
wypełniać swe codzienne obowiązki oraz rozwijać prawdę, pokój, a stronić
od egoizmu. Wspólnotowość rodziny wyrażać ma się również we wspólnej
modlitwie oraz uczestnictwie we Mszy świętej. Ks. Kłopotowski zaznacza,
że w rodzinie powinno być jak w niebie, ponieważ panować tam powinna
nie tylko łagodność, ład, porządek i pobożność, ale także surowa karność13.
Zgorszeniem dla dzieci są kłótnie i spory domowe, których mogą
one być świadkami. Głęboko zapada im to w pamięć, wpływa na ich wrażliwość oraz kształtuje charakter. Dziecko boleśnie przeżywa każde usłyszane z ust ojca lub matki przekleństwo a także ich wzajemny gniew i nienawiść. To właśnie już stąd rodzi się w najmłodszych brak szacunku dla rodziców, kłótnie oraz podziały między nimi. Przed rodzicami stoi zatem
wielkie wyzwanie, aby nie zatracili swej rodzicielskiej powagi i dobrze wychowali swoje dzieci14.
W wychowaniu katolickim, opartym na Bożej bojaźni, miłość rodziców względem dzieci powinna być pozbawiona przesadnej faworyzacji
i pobłażania. Tymczasem rodzice gotowi są często pozwolić dziecku na
wszystko, nie piętnują gniewu, złości, uporu, samowoli oraz nie karzą złego
postępowania. Stąd płyną kolejne zagrożenia: egoizm, lenistwo i brak poczucia obowiązków15.
Lekarstwem na wszystkie rodzinne bóle i kłopoty są Boże Przykazania. Według nich powinna żyć katolicka rodzina. Poprawnemu rozwojowi
rodziny niezbędne jest przestrzeganie chrześcijańskich obyczajów, udział
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we Mszy świętej, nabożeństwach i innych praktykach religijnych. Tylko
wiara może przywrócić rodzinie miłość i zgodę. Warto o tym pamiętać,
gdyż wychowanie dzieci i ich miłość do rodziców nie tylko wpływa na domowe ognisko, ale również na życie społeczne, bo z każdej rodziny tworzy
się społeczeństwo16.
Związane jest to również ściśle ze skutkami sakramentu małżeństwa,
które opisuje bł. Ignacy Kłopotowski17.
Ażeby poznać skutki małżeństwa należy dokładnie przeanalizować
definicję samego małżeństwa. Małżeństwo daje łaskę uświęcenia się
w swym stanie i wychowania po chrześcijańsku swoich dzieci oraz przedstawia związek Pana Jezusa z Kościołem. Z małżeństwa wypływa tak zwana
łaska sakramentalna, która trwa przez całe życie małżeńskie. Zapewnia ona
małżonkom trzy dobra: wiarę, wychowanie dzieci i nierozerwalność. Wymienione dobra składają się na godność chrześcijańskiego małżeństwa i odróżniają je od świeckiego18.
Pierwszą powinnością małżonków jest dotrzymanie wiary. Mąż i żona przysięgają, że nigdy nie porzucą wiary. Jest to ważna umowa, wskutek
której, jak mówi św. Paweł: Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej
mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. (1 Kor
7, 4). Sakrament małżeństwa umacnia, uszlachetnia i udoskonala miłość
człowieka, której pragnienie ma w sobie od urodzenia. Poprzez sakrament ta
miłość staje się czysta, święta, stateczna – na wzór miłości Pana Jezusa do
Kościoła. Ta miłość usuwa z życia to, co by aniołów nie było godne19
i skłania małżonków do roztropnego, uczciwego i czystego życia − do życia
dzieci Bożych, braci Jezusa Chrystusa, dzieci nieba. Miłość ta pochodzi
z naszej wiary20.
Z miłości, którą daje łaska sakramentalna wypływają obowiązki męża: łagodność i uczciwość wobec żony, utrzymanie rodziny, podjęcie pracy,
chrześcijańskie kierowanie domem oraz piecza nad obowiązkami innych
domowników. Ks. Ignacy za przykład podaje Sokratesa, który miał wierną,
ale gniewną żonę Ksantypę. Jednak gdy tylko ona wszczynała kłótnię, mąż
okazywał spokój i cierpliwość. Sokrates, pytany skąd u niego takie zacho16

Por. I. Kłopotowski, Wzór katolickiej rodziny, s. 66-67.
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wanie, odpowiadał, że przyzwyczaił się do tego, jak do turkotu wozów
z ulicy21.
Obowiązki żony wypływające z miłości to posłuszeństwo, skromność i świętość duszy. Pięknie opisał je św. Piotr w swoim liście: żony niech
będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez
nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o niezachwianym spokoju i łagodności ducha, co jest tak cenne w oczach
Boga. (1 P 3, 1-4). Żona kocha męża według woli Bożej i dla Boga, ponieważ Bóg postawił go nad nią. Swoją miłość i szczęście wyraża poprzez troskę o dom, dbałość o porządek, oszczędność, modlitwę, pracę i milczenie22.
Błogosławieństwem dla rodziców są dzieci. Ich wychowanie jest
wielkim zadaniem i powinnością. Szczególną rolę w wychowaniu odgrywa
matka, ona częściej przebywa z dziećmi, zwłaszcza w dzieciństwie. Bóg dał
jej również większe do tego predyspozycje. Dzieci są dla rodziców świętym
depozytem, który powierzył im Bóg i zapewne zażąda z tego rachunku. Stąd
rodzice powinni przede wszystkim troszczyć się o świętość swoich dzieci23.
Trzecią powinnością małżonków jest ich nierozerwalność. Jest to
wielkie dobrodziejstwo płynące z sakramentu małżeństwa. Jedynie śmierć
może rozerwać ich związek. Wspólne życie w małżeństwie może być uciążliwe, dlatego Pan Jezus obdarza łaskami, które umacniają małżeństwo i pozwalają zachować dozgonną wierność. Św. Izydor i jego żona Maria, którzy
żyli w XII wieku, byli małżeństwem niezamożnym, ale bogaci byli w cnoty.
Ciężko pracowali, aby zarobić na chleb, ale nigdy się nie kłócili, nawzajem
podtrzymywali się i zachęcali do dobrego. Ich skromność i ubóstwo okazały
się wielką siłą, która pozwoliła rozerwać ich związku, pomimo złośliwości
innych ludzi, którzy z zazdrości chcieli ich skłócić24.
Bł. Ignacy Kłopotowski w swoich naukach rekolekcyjnych, nawiązujących do tematu małżeństwa, wiele miejsca poświęcił sprawie przygotowania, wychowania do małżeństwa i zadań rodzicielstwa25.
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Bóg nie pozostawił konkretnego przykazania mówiącego o wychowaniu dzieci, ale wlał je w ludzkie serce. Skoro nierozumne stworzenia zabiegają i troszczą się o swoje potomstwo, to tym bardziej rodzice powinni
troszczyć się i kochać swoje dzieci. Jeśli człowiek był dobrze wychowany,
to później w przyszłości sam będzie dobrym wychowawcą. Złe wychowanie
jest bardzo szkodliwe, nie tylko dla dziecka, rodziny, ale także rzutuje na
jakość Ojczyzny i Kościoła26.
Prawdziwi rodzice, to nie tylko ci, którzy dali życie, ale ci, którzy są
dobrymi wychowawcami. Stąd jakość rodzicielstwa ma swoje korzenie już
w młodości, zanim jeszcze zostanie poczęte dziecko. Podobnie jak sowa nie
urodzi sokoła, ale sowę – tak ten, kto zrujnował swoje życie przez hulaszcze
i złe życie nie wychowa dobrego człowieka, ale dziecko będzie musiało odpokutować za grzechy rodziców. Sytuację tę odzwierciedla trafnie znane
przysłowie: Nie daleko pada jabłko od jabłoni. Dlatego, aby rodzice zasłużyli sobie na cześć od dzieci, powinni uczciwie i moralnie iść przez swoją
młodość. Kto w młodości kieruje się sprawiedliwością, uczciwością będzie
szczęśliwy i jego dzieci będą szczęśliwe. Zepsucie dotyczy nie tylko płaszczyzny duchowej, ale również fizycznej. Kto chce być ojcem czy matką
powinien szczególnie dbać o swoje zdrowie, unikać alkoholu, papierosów
i innych używek27.
Przygotowanie do rodzicielstwa to zatem etap, który zaczyna się
bardzo wcześnie. Młody człowiek, zamierzający założyć rodzinę powinien
podjąć pracę i oszczędzać. Nie przystoi, szczególnie mężowi, liczyć tylko
na dochody żony. Jeszcze gorszym byłoby zawarcie związku dla pieniędzy,
gdyż tkwi w tym wielkie oszustwo28.
Kobieta w stanie błogosławionym powinna szczególnie się strzec
i oszczędzać. Szkodzi jej wtedy wszelki gniew, złość, pijaństwo czy nadmierna praca. Niezbędna jest także w tym czasie troska męża. Rodzice, choć
jeszcze ich dziecko jest w łonie matki, powinni polecać je Bogu w modlitwie, prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą i Aniołów Stróżów. Matce, tuż
przed rozwiązaniem zalecane jest odbycie spowiedzi świętej, na wypadek,
gdyby pojawiło się zagrożenie jej życia29.
26

Por. I. Kłopotowski, Wychowanie, s. 88; I. Kłopotowski, Dobre wychowanie dzieci,
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W trosce o dziecko, jak najszybciej po urodzeniu, rodzice powinni je
ochrzcić oraz wybrać godnych rodziców chrzestnych. Przy nadawaniu imienia rodzice kierować się powinni tym, ażeby było to imię świętego patrona
lub patronki, a nie pięknym brzmieniem i oryginalnością. Dzięki temu
dziecko znajduje się pod opieką tego świętego, może naśladować jego życie
i modlić się za jego wstawiennictwem. Od pierwszych chwil po urodzeniu
dzieciom należy się szczególna, nieustanna opieka, chociażby ze względu
na to, że dziecko nie jest w stanie uchronić się od różnych niebezpieczeństw, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu30.
Ks. Kłopotowski po raz kolejny zaznacza, że rodzice powinni wychowywać dzieci na chwałę Bożą, jednakowo traktując i kochając je, pomimo tego, iż czasem serce bliżej jest któregoś z nich31. Na nich także spożywa nauka zasad wiary i moralności, utrzymanie, przygotowanie do pracy,
czuwanie nad pilnością, obowiązkami, towarzystwem i zainteresowaniami
dzieci. Człowiek więcej nauczy się widząc niż słysząc, stąd ważny jest dobry przykład ze strony rodziców. Dotyczy to również modlitwy, do której
rodzina wspólnie klęka. Przykładem jest chociażby małżeństwo z Cezarei:
Bazyli i Emmelia, którzy pobożnie wychowywali swoje dzieci, dając dobry
przykład. Zaowocowało to świętością ich najstarszej córki Makrymy oraz
synów: Bazylego, Grzegorza i Piotra32.
Miłość do dzieci wyraża się także w karności. Jest to bardzo ważny
obowiązek rodziców. Mylą się ci rodzice, którzy sądzą, że nie można karać
dziecka, gdyż jest jeszcze małe i w przyszłości, gdy będzie starsze to się poprawi. Za zło popełnione przez dzieci należy się słuszna kara. Jest to również zawarte w Bożej sprawiedliwości. Tymczasem jedni rodzice, z racji źle
rozumianej miłości w ogóle nie karzą, drudzy natomiast stosują zbyt wysokie kary. W karności należy pamiętać o tym, że najpierw trzeba nauczyć
dziecko, co jest dobre, a co złe. Karę powinno się wymierzać nie bezpośrednio po popełnieniu zła, ale za pewną chwilę, ażeby w dziecku przeminął
gniew i pojawiła się refleksja, że zrobiło źle. Nie za każde przewinienie stosuje się karę, gdyż może ona zobojętnieć i stracić swój sens. Jej wielkość
rodzice powinni dokładnie rozważyć, pamiętając o tym, aby nie zadawać jej
publicznie i mobilizować dziecko do przeprosin. Aby zasadzone drzewko
było piękne w przyszłości, ogrodnik niekiedy musi przyciąć jego gałązki,
okopać, doglądać, w przeciwnym razie nic z niego nie wyrośnie. Platon po30
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wiadał, że żadne stworzenie nie jest tak dzikie i nieokiełznane jak człowiek,
który nie poznał kary i był źle wychowywany, dlatego karność jest wielką
mądrością33.
Wychowanie jest zatem wielką sztuką, dlatego niezbędne jest powierzenie jej Bożej Opatrzności i zaufanie Stwórcy. Obrazując to, rekolekcjonista przestawia piękny przykład: W pewnej rodzinie zmarła matka. Na wychowaniu ojca zostało pięcioro dzieci. W domu panowała bieda i nędza. Ojca dopadła rozpacz, kiedy zobaczył, że nie ma za co kupić chleba. Dzieci
przychodziły do niego, żaląc się, że są głodne. Ciężko mu było tego słuchać
i patrzeć na to ubóstwo, dlatego postanowił, że utopi się w pobliskiej rzece.
Opuścił dom i idąc w kierunku rzeki przez zarośla i krzaki, zauważył
w pewnym momencie ptasie gniazdo. Zatrzymał się i przyglądając się bliżej, spostrzegł, że w gnieździe jest pięć małych piskląt, które otwierają swoje dzioby, w oczekiwaniu na pokarm. Przypomniały mu się wtedy jego
dzieci, które zostawił głodne w domu. Serce ścisnęło go, opamiętał się
i wrócił z radością do domu, ciesząc się swoim największym bogactwem
− dziećmi. Bóg wynagrodził mu za jego miłość. Ojciec wychował szczęśliwie wszystkie dzieci, a jeden syn został kapłanem34.
Każdy człowiek jest dzieckiem, ponieważ ma lub miał rodziców.
Z tego powodu ważne są również obowiązki dzieci względem rodziców.
Tym bardziej, jeśli uwzględnimy Dekalog, a w nim czwarte przykazanie:
Czcij ojca swego i matkę swoją. Cześć ta wyraża się w miłości do rodziców
za ich poświęcenie i trud, a szczególnie za przekazanie życia. Gdyby bowiem nie rodzice, nie byłoby nas na świecie. Pan Jezus bardzo kochał swoją
Matkę, pamiętał o Niej nawet na krzyżu. Zresztą, wśród świętych można
znaleźć wiele przykładów troski o rodziców. Św. Makryma, nie pozwalała
sługom usługiwać swojej matce, chcąc sama się nią troszczyć, szczególnie
w czasie choroby matki. Św. Franciszek Borgiasz, natomiast, stracił matkę
w wieku 10 lat. Ciągle jednak gorliwie modlił się za nią, starając się żyć wg
cnót, których go nauczyła. Wierzył mocno, że dzięki temu spotka się z nią
w niebie35.
Znane są także przypadki, kiedy dzieci nie okazały się miłością wobec rodziców, przeważnie, chcąc jak najszybciej zagarnąć ich majątek.
Wymienić tu można chociażby biblijnego Absaloma, który powstał prze33

Por. I. Kłopotowski, Wychowanie, s. 92-94.
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ciwko ojcu, w wyniku czego naród się podzielił, a on sam powiesił się. Podobne postawy reprezentowali Kain, który dokonał zbrodni oraz Cham, na
którego spadło przekleństwo Boże z powodu braku miłości36.
Niebezpieczeństwem dla dzieci jest chęć posiadania majątku czy
pieniędzy rodziców, dlatego uciekają się one niekiedy do kradzieży i nie
mogą się doczekać, kiedy rodzice umrą, a w konsekwencji dzieci przejmą
rodzinny majątek. Prawdziwa jednak miłość wyraża się w radości z powodu
życia rodziców i modlitwie, aby szczęśliwie, jak najdłużej żyli w szczęściu.
Nie kocha także ten, kto zapiera się i wstydzi ojca czy matki, aby nie stracić
sławy u ludzi. Benedykt XI, pomimo tego iż miał ubogich rodziców, nigdy
się ich nie wstydził, ale został kapłanem, biskupem, kardynałem oraz papieżem37. Zresztą sam ks. Ignacy Kłopotowski, wspominał często na łamach
„Głosu Kapłańskiego” swojego ojca, który nie był uczony, ale często opowiadał różne zdarzenia z przeszłości, szczególnie z powstania styczniowego38.
Sprawiedliwość dyktuje, aby dzieci pomagały rodzicom w potrzebie.
Rodzice dopóki mogą, starają się pomóc dzieciom. Kiedy jednak zajdzie potrzeba, dzieci powinny podzielić się tym co mają z rodzicami. Kłopotowski
pisze, że tej postawy człowiek może uczyć się, obserwując bociany. Kiedy
się zestarzeją i nie mogą latać po pokarm, młode ścielą im gniazda, ogrzewają pierzem i przynoszą żywność39.
Miłość dzieci do rodziców ma szczególnie znaczenie po ich śmierci,
z racji na możliwość modlitwy w ich intencji. Piękny przykład zostawił św.
Augustyn, który bardzo głęboko przeżył utratę matki. Kiedykolwiek ona mu
się przypomniała, nie mógł powstrzymać się od płaczu i od razu odprawiał
Mszę świętą w jej intencji40.
Szacunek należny rodzicom i ich wielka godność, wypływa z faktu,
iż zajmują oni miejsce Boga na ziemi. Choćby nawet rodzice byli źli, należy
im się uszanowanie. Za swoje postępowanie odpowiedzą oni przed Bogiem.
Tradycja zawiera wiele przekazów dotyczących czci wobec rodziców. Na
przykład zwyczaj perski nakazywał, iż w obecności rodziców, dzieci nigdy
nie mogły usiąść, ale zawsze stały. Szacunek do rodziców to także posłu-
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Por. tamże, s. 106-107.
Por. tamże, s. 107-108.
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Por. D. Olszewski, Ks. Ignacy Kłopotowski. Życie i apostolat, Warszawa 1996, s. 19-20.
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Por. I. Kłopotowski, Obowiązki, s. 109.
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Por. tamże, s. 110.
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szeństwo wobec nich, cierpliwe znoszenie ich uwag oraz służba w ich starości. Pan Jezus był nie tylko posłuszny swojej Matce, ale i Jej poddany41.
Kończąc opis wzorowej rodziny, ks. Ignacy stawia pytanie: Czy dziś
są takie rodziny?42. Ks. Kłopotowski nie odpowiada na nie jednoznacznie,
lecz wyjaśnia, że jeśli jest mało takich rodzin, to zapewne z powodu braku
w nich katolickiej wiary. Bez niej, według niego, nie można być w pełni
człowiekiem, a tym bardziej stworzyć prawdziwej rodziny. Kontynuując
stwierdza, że gdzie brak jest religii, tam również brak zasad, a co za tym
idzie – brak wierności w spełnianiu swoich obowiązków. Życie bez wiary
jest ślepą wędrówką za popędem zepsutej natury ludzkiej43.
Summary
With the family Father Ignacy Klopotowski associated a program of
spiritual rebirth of the nation, emphasizing, that family is the fundamental
unit of Christian life, the fire of love and faith. Blessed Ignacy broadly outlines Catholic model of the family, showing the responsibilities of its individual members, threats to the family and ways of avoiding them. As a remedy for all pain and family troubles Father Ignacy proposes a life according
to God’s Commandments clearly indicating that, what can the family bring
love and harmony, is the faith.
Ks. mgr Paweł Badura – wikariusz parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, laureat organizowanego przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną
w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie w 2011 roku.
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Por. I. Kłopotowski, Wzór katolickiej rodziny, s. 63-64.
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Przyczyny kontaktów z ludźmi różnego (etnicznego i kulturowego)
pochodzenia były w historii nie zawsze chciane, oczekiwane czy przyjazne.
Walka o byt, odkrywanie nieznanych obszarów ziemi i kolonialna zaborczość powiększały liczbę kontaktów. Współcześnie najbardziej istotnymi
powodami dynamicznego pomnażania interkulturowych kontaktów jest fenomen narastającej migracji ludności, stymulowany przez stałą rewolucję
technologii informatycznych oraz odwieczne dążenie do osiągnięcia wolności, pracy, dobrobytu i szczęścia. Przy czym pierwotne przyczyny migracji
są od początków ludzkości te same, zmienia się tylko ich okresowy wymiar
i intensywność. Do tychże przyczyn należą: bieda, represje, niszczenie naturalnego środowiska i wojny. Do wtórnych przyczyn, wynikających z tych
pierwszych zalicza się: przemoc, niesprawiedliwość społeczną, przyrost
ludności i ograniczanie zasobów naturalnych (patrz diagram nr 1).
Wszystkie te czynniki przyczyniają się do „wypychania” ludności i opuszczania, często zasiedlonych od wieków, stron rodzinnych, krajów ojczys-
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tych i państw na emigrację. Jeżeli przyjmiemy1, że na świecie egzystuje
około 10000 grup etnicznych (ludów) i kultur, to do krajów uznanych za
imigracyjne i do tych, gdzie panuje względny pokój, przybywają migranci,
tworząc wspólnie z ludnością tubylczą mozaikę wielokulturową, określaną
jako społeczeństwo wielokulturowe lub multikulturowe. Ponieważ niektóre
z wymienionych przyczyn pierwotnych (jak bieda, represje niszczenie środowiska) i wtórnych (jak przemoc, przyrost ludności i ograniczanie zasobów naturalnych) migracji nie maleją, lecz nasilają się, zjawisko migracji
wspierane informatyzacją, łatwiejszym pokonywaniem granic państwowych
i udogodnionym transportem, systematycznie powiększa się i obejmuje aktualnie do 100 mln ludzi rocznie i to nie tylko w kierunku cywilizacji zachodniej, jak wydaje się wielu Europejczykom, ale także i to w przeważającym stopniu do i w ramach pozostałych cywilizacji.
Dla kształtowania pokojowej koegzystencji i zapewnienia pozytywnej kooperacji powołano w wielu państwach imigracyjnych liczne instytucje, które obrały sobie za cel inicjowanie i regulację interkulturowej komunikacji. W ten sposób mogą się one przyczynić się do zapobiegania izolacji
niektórych grup etnicznych, (tzw. gettoizacji) lub powstawaniu paralelnych
(równoległych) grup społecznych oraz do redukcji lub eliminacji, historycznie kumulowanej wrogości, uprzedzeń i stereotypów. Do takich zaliczają się
m.in. agendy ONZ, państwowe urzędy kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe, odpowiedzialne za wymianę młodzieży, partnerstwa
miast, szkół wyższych i niższych szczebli edukacji. Założeniem organizowanych spotkań w kontekście wielokulturowym jest wzajemne poznanie
się, czyli umożliwienie interakcji dla przeżycia wybranych form spędzania
wolnego czasu i intensyfikacji artykułowania wzajemnej sympatii, by doprowadzić do poszukiwania wspólności i likwidacji nieuzasadnionych
uprzedzeń. Przy czym, jak ustalili badacze międzykulturowych kontaktów2
same bliskie kontakty, czyli ścisłe stosunki społeczne mogą również istniejące nieporozumienia i stereotypy wzmocnić, a wrogość wręcz wytworzyć i to
zwłaszcza wtedy, kiedy nie zadbano o inne sprzyjające warunki, np. o równość statusu uczestników spotkania, określenia wspólnych celów i interesów, instytucjonalnej aprobaty podjętych kontaktów i zachęcającego (uznającego wartości reprezentowanych kultur) nastroju.
Podczas interkulturowych kontaktów spotykają się ludzie z różnymi
wzorami postrzegania, rozumienia znaczenia słów i działania. Z początku
1

H. Theisen, Weltordnung der Kulturen, Mut, nr 497/2009, s. 8.
H. Nicklas, B. Mueller, H. Kordes, Interkulturell denken und handeln, Frankfurt/New York 2006, s. 115.
2
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przyjmują oni, że ich forma (np. powitania) jest akceptowalna i rozumiana
również przez innych. Kiedy jednak zauważą, że na ich inicjatywę (np. na
wyciągniętą do powitania rękę, nie będzie oczekiwanego podania ręki przez
drugą stronę) nie będzie odpowiedniej reakcji, mogą wystąpić nieporozumienia, wyrażone w postaci ciekawości, niechęci lub zachwytu, ale także
odrzucenia, obrony czy nawet odruchu poniżenia. Istnieje bowiem zjawisko
polegające na traktowaniu zachowania we własnej kulturze, jako oczywistego i normalnego, stanowiącego równocześnie podstawę do oceny zachowania innych (co określa się w nauce jako naiwny etnocentryzm lub kulturowy
centryzm), a uzasadnieniem takiego postępowania może być przekonanie,
że jest to przecież trwałym składnikiem kulturowej tożsamości. Tego rodzaju interpretacja nie uwzględnia jednakże faktu, że na świecie egzystują tysiące kultur, znajdują się one w różnych fazach rozwoju, upodabniają się do
innych i zmieniają, czyli są dynamiczne a nie statyczne. Jak udowodniła już
historia kultur, nie są one ani trwałe, ani oparte o te same wartości. Definicja kulturowej tożsamości została sformułowana na Światowej Konferencji
Polityki Kulturalnej UNESCO w Meksyku w 1982 r. i do dziś nie została
zmieniona, toteż byłoby wskazane ją upowszechnić i praktykować. Brzmi
ona następująco: Przez tożsamość kulturową rozumie się obronę tradycji,
historii i moralności, duchowych i etnicznych wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, nie mogą jednakże nigdy oznaczać nieograniczonej wierności wobec tradycji, przeszłości lub stagnacji. Wprawdzie
tożsamość włącza dziedzictwo starych czasów, ale obejmuje również współczesność, kreatywność dzisiejszości oraz najważniejsze cele i wartości jutra,
ponieważ życie kulturalne i społeczne jest dynamiczne. Tożsamość kulturalna jest dla każdego człowieka pewnego rodzaju punktem odniesienia, przez
który ustala on swój pozytywny lub negatywny stosunek do wspólnoty
i świata3. Współczesny człowiek kształtuje i zdobywa podczas swej aktywności więcej tożsamości kulturowych, co nie oznacza, że eliminuje tożsamość kultury rodzimej, lecz ją wzbogaca. Upowszechnia się nawet pogląd,
że człowiek żyje tyle razy, ile poznał kultur. Wielokulturowe spojrzenie na
jedną konkretną kulturę pokazuje, jak mało obiektywne są wzory i symbole
wartościowane tylko z punktu widzenia osób identyfikujących się z jedną
kulturą. Z naukowo-kulturowej perspektywy analiza jakichkolwiek elementów strukturalnych kultury (do których zalicza się: osobowość mieszkańców, spostrzeganie, poczucie czasu, poczucie przestrzeni, myślenie, język,
hierarchia wartości, wzory zachowania, religia, grupy stosunki społeczne)
3

UNESCO Kommission: Weltkonferenz über Kulturpolitik, Mexiko 1983.
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jest uzależniona od koncepcji kultury, statusu danej osoby, indywidualnych
i grupowych interesów oraz warunków historycznego kontekstu w jakim odbywa się kontakt4. Formy artykulacji poszczególnych elementów są specyficzne dla każdej kultury, ale mają niejednokrotnie punkty styczne, które
mogą być kanwą wzajemnego zrozumienia lub choćby wstępnej empatii.
W sensie pragmatycznym uznaje się5, że wzory interakcji międzykulturowych w wymiarze postrzegania oraz nadawania znaczenia słowom
i czynom innych zależą od:
• wieku i płci,
• psychofizycznych cech (kognitywnych, społecznych i afektywnych nastawień),
• wyobrażeń o sobie i innych (w wymiarze indywidualnym, narodowym,
globalnym),
• doświadczeń w wymiarze lokalnym/regionalnym/narodowym/
etnicznym,
• przynależności do określonych struktur/warstw/klas społecznych,
• przyjętej hierarchii wartości (wywodzącej się z religii/etyki/koncepcji
ciała i płci),
• wykształcenia (opartego o wiedzę narodową/międzynarodową/
historyczną/ w zakresie interkulturowego współżycia).
Interkulturowe strategie kontaktów
We wszelkich dotychczasowych kontaktach między ludźmi różnego
pochodzenia kulturowego komunikacja odbywa się wg czterech typów interkulturowych strategii. Są to:
1. Przyznawanie wyższej wartości własnej kulturze (etnocentryczny uniwersalizm);
2. Akcentowanie niezgodności kultur (kulturowy relatywizm);
3. Poszukiwanie i odkrywanie wspólności w różnych kulturach;
4. Wytwarzanie i wykorzystanie wspólności dla międzykulturowego porozumienia.
Ad.1. Jest to strategia, u której podstaw leży przekonanie o własnej
przewadze kulturowej w postrzeganiu osób i zjawisk, jak również we wzo4

B. Krewer, Kulturstandards als Mitel der Selbst-und Fremdreflexion in interkulturellen
Begegnungen, w: Thomas A.: Psychologie interkulturellen Handels. Goettingen 1996,
s. 150.
5
Por. R. Nestvogel, Interkulturelle Begegnungen, w: Handbuch eine Welt, Wuppertal 2009,
s. 135.
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rach artykulacji i działania. Bezpośrednie lub pośrednie żądania tubylców,
by imigranci pozbyli się własnej kultury i dostosowali się do dominującej
kultury wybranego państwa, pojawiają się na wielu interkulturowych spotkaniach. Zawarte w takich dążeniach odwartościowanie kultury przybyszów, pozostaje dla nich tajemnicą, tak samo jak motywy takich organizatorów. Często nie rozumieją oni, dlaczego obcy trzymają się swojej kultury
i języka ojczystego, jeżeli chcą pracować i żyć w nowym kraju. Odmowa
przyjęcia ofert przedstawicieli dominującej kultury, nie jest traktowana jako reakcja na niższą ocenę kultury migrantów, braku ich uznania czy dyskryminacji, lecz jako ich kulturowa niedojrzałość i zacofanie. Strategia etnocentrycznego przejmowania innych do dominującej większości, skrajnej
asymilacji lub akulturacji, stanowi znaczący przyczynek do społecznego
wykluczenia i rasowej selekcji.
Ad. 2. Kulturowa niezgodność oznacza tyle, że kulturowe normy
uważa się za nieprzydatne do koegzystencji. Podstawą tejże strategii jest
wyobrażenie o możliwości istnienia zamkniętych w sobie, homogenicznych
i statycznych kultur, które wykluczają powiązania i skrzyżowania z innymi
kulturami. W praktyce interkulturowe spotkania zagrożone są honorowaniem tej strategii, jeżeli dochodzi do konfliktu na tle wyznawania innych
wartości, obyczajów i tradycji (m.in. aborcja, fizyczne ograniczanie rozwoju organów płciowych dzieci, homofobia, laicyzm, poligamia). Zrozumiałe,
że wobec konfliktu wartości trzeba poszukiwać rozsądnego rozwiązania.
Konstruktywnym byłoby przyzwolenie na rozdzielenie grup, które uznają
inne wartości, pod warunkiem, że większość członków tych grup akceptuje
te wartości. Koegzystencja wielu zróżnicowanych grup na jednym terytorium wymaga jednak przyjęcie minimum ogólnie uznawanych wartości,
umożliwiających normalne współżycie. Wyjściem dla dylematu niezgodności kultur jest w tym przypadku uznawanie czegoś trzeciego, jako wiążącego umownie całą zróżnicowaną społeczność – mogą to być np. podstawowe
prawa człowieka lub konstytucja danego państwa.
Przy czym można też zauważyć, iż wiele innych dla nas elementów
kulturowych tylko poprzez powierzchowne rozważania uznaje się za niezgodne. Inne elementy kulturowe okazują się wówczas lepiej zrozumiałe,
kiedy ich funkcje myślowo wyłączymy z kultury pochodzenia i porównamy
z funkcjami w naszej kulturze. Wprawdzie wśród tysięcy kultur jest mnóstwo sposobów witania i przyjmowania gości, metod wychowania dzieci,
wyobrażeń o higienie, stosunków między osobami różnych i tych samych
płci, generacji i warstw społecznych, ale takie i inne różnice mogą być też
zrozumiałe poprzez funkcjonalne ekwiwalencje w danej fazie rozwoju kul-
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tury i zorganizowania społeczeństwa. Być może, że nasi przodkowie zachowywali się podobnie, jak przedstawiciele wielu dzisiejszych kultur. Dlatego też artykulację elementów strukturalnych innych kultur, w sensie dialektycznym i historycznym, możemy respektować lub nawet uznawać za
równowartościowe z naszymi, nie znaczy to jednak, że musimy je powszechnie przejmować i stosować.
Ad. 3. Trzeci typ interkulturowej komunikacji reprezentuje ideę
wspólnej orientacji zbioru kultur, którą zamierza się dopiero osiągnąć, czyli
wprowadzić w życie. Wielokulturowość jest w tym przypadku rozumiana
jako egzystującą wielość powiązań i wspólności między pewną liczbą funkcjonujących w danym systemie kultur. Typ ten zakłada, że kultury mieszały
się od zarania ich powstawania a proces wymiany stosunków kulturowych
odbywa się do dzisiaj i dzięki usprawnieniu komunikacji ulega przyśpieszeniu. Jeżeli zastanowić się nad wspólnymi cechami kultur świata, to powinniśmy chyba na początku wymienić to, co cechuje wszystkich ludzi, mianowicie to, iż potencjalne umiejętności ludzi są wszędzie równe a dążenie
do zabezpieczenia godnego bytu i swoiście rozumianego szczęścia powszechne. W spotkaniach między wyznawcami religii chrześcijańskich,
muzułmańskich i żydowskich postać i rola Abrahama jest niepodważalną
wspólnością; humanitarne podstawy znajdziemy we wszystkich etycznych
i religijnych tradycjach; wspólności w prawach człowieka i dzieci można
rozważać w wymiarze globalnym; grupy wiekowe (dzieci, młodzież, starsi)
miejsca codziennego przebywania (miasto, wieś, szkoła, państwo), doświadczenia migracyjne rodzin i indywiduów w historii i współcześnie,
spędzanie wolnego czasu itp. mogą służyć jako obszary odkrywania i kreowania kulturowych wspólności.
Ad. 4. W typie czwartym chodzi o rozwój nowych rozwiązań i dróg
zmierzających do porozumienia poprzez stwierdzone wspólności z punktu
widzenia przedstawicieli różnych kultur. Kultury w tej strategii nie są
uznawane jako twory w sobie homogeniczne i zamknięte, lecz jako otwarte
i dynamiczne. Ludzie nie są przez swoje kultury a priori determinowani,
lecz są aktorami na nowo je współkształtującymi, niejednokrotnie pobudzanymi doświadczeniami i wzorcami z innych kultur. Strategia ta została wyłoniona z postkolonialnych koncepcji teorii kultury oraz zintegrowana
z modelami interkulturowej synergii i stworzeniem nowej „trzeciej” przestrzeni hybrydycznych kultur. Niestety, również ta strategia nie jest metodą
na rozwiązanie konfliktów powstających z różnic kulturowych. O wiele
bardziej udanym sposobem – dla budowanie konstrukcji poszukiwania
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wspólności kulturowych – jest pogłębiona analiza tych różnic i zrozumienie
uwarunkowań ich występowania.
Warunek powszechnego uznania kulturowej różnorodności
Interkulturowe spotkania w ramach międzynarodowych interakcji,
jak i w wielokulturowych systemach krajowych są zbyt wielostronne i złożone, by wypracować proste wskazówki działania lub uniwersalnie skuteczne rozwiązania dla konstruktywnego obchodzenia się z kulturową wielością.
Elementarną podstawą jest stworzenie powszechnej kultury uznania, jako
pryncypium respektu dla wszystkich kultur, zrozumienia różnic w jaki traktują prawa człowieka, bez jakiejkolwiek presji internalizacji, stereotypizowania lub bezkrytycznego przejmowania tych różnic.
W spotkaniach osób z różnych kultur istotne jest rozpoznanie:
• jakie rozumienie kultury mają partnerzy spotkania, ponieważ determinuje to znaczenie i konsekwencje dla wielokulturowości. Jest to również
przyczynek do rozpoznania, że wiele konfliktów, które powierzchownie
przypisywane są innej kulturze, mają inne przyczyny, aniżeli problemy
uznania, asymetryczne stosunki władzy, społeczne przymusy czy doświadczenia w dyskryminacji;
• jaki typ interkulturowej strategii powinien być zastosowany. Te mogą
być w przebiegu dynamiki spotkania zmieniane (metodą świadomego
wyboru lub niekiedy słownej gry);
• że świadomość własnych pozytywnych wzorów mentalnych (jak zdobycie dystansu do siebie samego, uznanie relatywności i powiązania miejsca pobytu z zajmowaną pozycją) jest wrażliwym aspektem dla kulturowego pluralizmu i zarazem jądrem interkulturowej perspektywy. Tego
nie można najczęściej zakładać już przed spotkaniem, lecz powinno się
próbować wypracować, łącznie z wszystkimi uczestnikami spotkania;
• że interkulturowe spotkania są w praktyce rzadko harmonijnymi zdarzeniami lub pozostają nimi na długo. Występujących podczas nich, dysonansów, doświadczeń z innymi, irytacji i niekiedy szoków kulturowych
nie możemy traktować jako czynników zakłóceń, lecz wykorzystać jako
wyzywające, zarówno fascynujące jak i niekiedy frustrujące obszary
empiryczne i edukacyjne. Za ten wysiłek możemy oczekiwać lepszego
rozumienia świata wewnętrznego i zewnętrznego;
• że odkrywanie lub kreowanie wspólności jest ważną bazą i warunkiem
dla osiągania celów interkulturowych kontaktów;
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że starania o zrozumienie i poznanie różnic kulturowych może wspierać
konstruktywną współpracę, ale także pokazuje konieczność akceptacji
własnego niezrozumienia i własnej ograniczoności.

Warunek wielokulturowej edukacji
Praca i życie w wielokulturowym kontekście wymaga posiadania interkulturowych kompetencji6, na które składają się m.in. następujące właściwości osób: znajomość języka i kultury wybranego kraju, tolerancja wieloznaczności, respekt przed innością, empatia, emocjonalna stabilność, policentryzm, poszukiwanie podobieństw, świadomość synergii i elastyczność
zachowania.
W praktyce wychowawczo-dydaktycznej istnieją dwie drogi przekazywania interkulturowych kompetencji: droga szkolna i droga pozaszkolna.
Droga szkolna
Bez wątpienia, wiele z tych cech interkulturowej kompetencji można, co jest rzeczą zrozumiałą, przekazać najefektywniej w okresie dorastania
młodych pokoleń. Tak dzieje się w klasycznych krajach imigracji (Australia, Kanada, USA), gdzie cała organizacja życia szkolnego oraz treści wychowania i nauczania przeniknięte są ideą wielokulturowego współżycia
w polietnicznym środowisku. Na naszym kontynencie nie ma ogólnej aprobaty dla regularnej imigracji, lecz jedynie popiera się kontakty międzynarodowe z powodów gospodarczych i politycznych, toteż żyjący tu obcokrajowcy (ca 5% mieszkańców UE) nie otrzymują jednolitego statusu
i w większości − mimo naukowo udowodnionego, znacznego wpływu na
utrzymanie poziomu dobrobytu w gościnnych krajach − należą do dyskryminowanych grup społecznych. Ambiwalencje w polityce migracyjnej
państw europejskich, którym skądinąd zależy przecież na intensyfikacji
międzynarodowych powiązań z powodów ekonomicznych, a zwłaszcza
obawa przed bliżej nieokreśloną inwazją obcych i ich jakoby negatywnym
wpływem na szarganie rodzimej tożsamości powstrzymuje ich rządy od
stworzenia sprzyjających warunków do nauczania interkulturowych kompetencji dzieci już w wieku przedszkolnym i szkolnym. Okoliczność, iż w dorosłym życiu dzisiejszej młodzieży kompetencje te są niezastąpione w rozwijającej się rapidalnie, międzynarodowej kooperacji i za wyuczenie ich
6
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Edukacyjny 2010, nr 4 (76), s. 6.
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w starszym wieku trzeba będzie wielokrotnie więcej zapłacić, nie stanowi
żadnej przeszkody dla uporczywego utrzymywania de facto beznadziejnej
polityki anty-wielokulturowej. Aliści, wśród krajów europejskich stwierdzić
można duże zróżnicowanie w traktowaniu wielokulturowości, co niestety
ani nie znosi, ani nie tłumaczy generalnego braku zaufania do odmiennych
kulturowo przybyszów i równorzędnych interakcji z nimi. We Francji, Włoszech, i dużych połaciach Niemiec przeważa polityka asymilacyjna, zmierzająca do upodabniania migrantów do własnych norm i zachowań, w krajach skandynawskich, tudzież w kilku landach niemieckich prowadzi się
mniej lub bardziej udaną politykę integracyjną, której celem jest pokojowa
koegzystencja i pozytywna kooperacja między różnymi grupami etnicznymi.
Dlatego też, przygotowanie dzieci i młodzieży do współżycia
z przedstawicielami innych kultur jest fragmentaryczne i niewystarczające,
gdyż odbywa się okazjonalnie, a nie systematycznie, w zależności od stopnia nasycenia konkretnych szkół lub klas dziećmi obcokrajowców oraz priorytetów bieżącej polityki oświatowej. Co prawda w Niemczech (w latach
90-tych poprzedniego wieku, powstało wiele nowych kierunków studiów
związanych z interkulturową problematyką, jak np. interkulturowa pedagogika, interkulturowa germanistyka lub interkulturowa komunikacja gospodarcza, ale nie służyły one do wykształcenia nauczycieli, lecz specjalistów
dla ekspandujących za granicą przedsiębiorstw. Zgodnie z decyzją Konferencji Ministrów Oświaty RFN, zaleca się włączyć interkulturowe aspekty
kształcenia i wychowania do programu studiów nauczycielskich i doskonalenia nauczycieli w toku ich pracy. Jak wiadomo jednakże, kraje związkowe
RFN (landy) cieszą się autonomią oświatową i kulturową, toteż stopień realizacji tego zalecenia uzależniony jest każdorazowo od woli aktualnej, landowej koalicji rządzącej.
Droga pozaszkolna
Bogate oferty pozaszkolnego kształcenia interkulturowych kompetencji można spotkać w obszarze gospodarki i polityki. W ramach programów doskonalenia pracowników do współczesnych przemian, dostosowuje
się kadrę kierowniczą i młode generacje menedżerów w sferze gospodarki
i służby dyplomatycznej do pracy za granicą. Większość przedsięwzięć dydaktycznych w przedmiotowym zakresie realizuje się w formie interkulturowego treningu. Typy i moduły treningowe pochodzą z USA, gdzie w latach 60-tych i 70-tych z powodu natężenia międzyetnicznych problemów
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i intensyfikacji amerykańskiej ekspansji w świecie, wypracowano sposoby
dochodzenia do interkulturowego porozumiewania się. W Europie praktykuje się dwie następujące odmiany interkulturowego treningu: a) realizowanego poza pracą (off the job) i b) realizowanego w toku pracy (on the job).
Interkulturowe treningi realizowane poza pracą podzielono na dwie
wersje, to jest: ponadkulturowe i kulturowo specyficzne. W wersji ponadkulturowej organizowane są seminaria, podczas których przekazuje się teoretyczną wiedzę o zjawisku kultury z pozycji antropologii, etnografii i socjologii oraz o uwarunkowaniach interkulturowego działania w wymiarze
ogólnym. W sekwencji tejże wersji, zorientowanej na zbieranie doświadczeń, przeprowadza się grupowe ćwiczenia w formie symulacji fikcyjnych
kontekstów, prowadzącej do kształtowania elastyczności, wrażliwości i prokooperatywnych zachowań. Są to najczęściej seminaria przeznaczone dla
osób, które nie miały do tej pory prawie żadnych interkulturowych kontaktów. Poza przyswojeniem elementarnej wiedzy o procesie rozwoju kultury,
niezbędne jest przekazanie informacji o naturze takich pojęć, jak: images,
stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm, problemy i szanse życia w wielokulturowym społeczeństwie oraz o rozpoznawaniu wzajemnych korelacji między kulturą, otoczeniem, technologią, religią, mediami i polityką.
Celem treningu specyficznie kulturowego jest przygotowanie kandydatów oddelegowanych do pracy w wybranym kraju i panującej tam kultury. Kognitywna sekwencja tego treningu koncentruje się na prezentacji kultury dnia codziennego, istotnych stron życia zawodowego, uznawanych
przez tubylców wartości i historii stosunków bilateralnych między konkretnymi państwami, czemu służą nie tylko wykłady specjalistów, ale także
dyskusje i workshops (praca problemowa w zespołach). W praktycznej części tej wersji treningu organizowane są tzw. ćwiczenia asymilujące (Cultur
Assimilator), wprowadzające adeptów w krytyczną sytuację interakcyjną,
która może wystąpić między przedstawicielami wybranych kultur. Poprzez
takie ćwiczenia inicjuje się znajdowanie przyczyn postępowania interlokutorów z różnych kultur i oferowanie alternatyw w rozwiązywaniu nieporozumień. Szczególnym powodzeniem cieszą się dyskusyjno-analityczne moduły treningowe oparte o filmy dokumentalne, przedstawiające zachowanie
pracowników dwóch fuzjonowanych zakładów pracy (np. historia fuzji
niemieckiego Deimlera z amerykańskim Chryslerem), które stanowią obszerny materiał wyjściowy dla analizy i antycypacji zachowań pracowników
oraz kanwę do projektowania rozwiązań zarysowanych konfliktów.
Interkulturowe treningi stosowane w toku pracy są coraz popularniejsze, co implikowane jest przez stałe przyśpieszanie tempa internacjona-
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lizacji funkcjonowania podmiotów gospodarczych i związaną z tym koniecznością szybkiego podejmowania decyzji personalnych. Wydelegowanie pracownika za granicę wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami, toteż
świadome konsekwencji kierownictwo danej instytucji lub przedsiębiorstwa
nie może sobie pozwolić na powierzenie zagranicznej misji osobom kulturowo nieprzygotowanym. W przygotowaniu specjalistów do pracy w innym
kraju akcentuje się bardziej tzw. interkulturowy coaching (kształcenie połączone z doradztwem) oraz interkulturową mediację, czego nie należy oczywiście interpretować jako odejście od walorów realizowanych w czasie interkulturowego treningu poza pracą. Zalecane jest ukończenie obydwu wersji treningów. Doradca i mediator towarzyszą międzynarodowym zespołom
pracy i pomagają w optymalizacji wykonywania wspólnych czynności. Przy
czym doradca funkcjonuje jako moderator i instruktor, natomiast mediator
spełnia rolę menedżera konfliktów i trenera wspierającego proces wyzwalania synergetycznego potencjału, tkwiącego w wielokulturowym kolektywie
pracowników.
Jak można wywnioskować z treści niniejszego przyczynku, wizja
i symptomy powstawania społeczeństwa światowego, w tym fakty istnienia
i szybkiego tworzenia się nowych społeczeństw wielokulturowych, nie są
uwzględnione w programach wychowania i nauczania szkolnictwa ogólnokształcącego, a jeżeli to tylko w marginalnym zakresie. Do pokojowego
współżycia w społeczeństwach wielokulturowych i oplatającej cały świat
interkulturowej komunikacji można i należy przygotować dzieci, młodzież
i dorosłych dla ich własnego dobra i dla pomyślności kraju, w którym żyją.
Kształcenie interkulturowej kompetencji zaczyna się dziś najczęściej dopiero w wieku dorosłym, w reakcji na konkretne zapotrzebowanie międzynarodowo aktywnych organizacji (przykład: przygotowanie przedsiębiorców do
działania w Afryce, Indiach i Chinach), co jest naturalnie okolicznością pozytywną, lecz kosztowniejszą i nie tak efektywną, jak nauczanie i wychowanie w duchu równorzędnego respektowania przedstawicieli wszystkich
kultur naszego globu, począwszy od okresu dzieciństwa. Bez oświatowej
ofensywy polegającej na wyjściu w sukurs naszkicowanemu w niektórych
tylko aspektach, nieodwracalnemu wyzwaniu urzeczywistniania się nowej
wizji nowego świata, nie będzie możliwości samorealizacji zarówno pojedynczych ludzi, jak i wielkich grup społecznych. Osoby nie przygotowane
do kontaktów z przedstawicielami innych kultur nie będą mogły odczuć
i wykorzystać szansy interkulturowego syndromu powodzenia, ze szkodą
dla siebie i kraju, w którym żyją.
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Udowodniono, iż osoba, która ma nawet doskonałą wiedzę fachową
i autorytet zdobyty we własnym kraju, nie osiągnie pożądanych rezultatów
poza jego granicami, jeżeli nie opanuje języka i innych elementów strukturalnych wybranej kultury, jeżeli nie będzie dysponowała właściwościami
osobowościowymi nieodzownymi w kontaktach z przedstawicielami innych
kultur. Zestaw takich właściwości określa się właśnie interkulturowymi
kompetencjami. Na Zachodzie każdy dłuższy wyjazd służbowy, poprzedzony jest diagnozą stwierdzającą posiadanie lub nieposiadanie takich kompetencji. Są one bowiem w dużym stopniu wyuczalne, chociaż nie tak szybko
i nie w każdym przypadku w pełni. Wyzwaniem przyszłości jest, aby przynajmniej w stosunku do dzieci i młodzieży, zdobywanie tych kompetencji
(patrz diagram 2) było profesjonalne i systemowe, dla dobra ich samych
i naszego społeczeństwa. Jesteśmy bowiem coraz bardziej zależni od ludzi
wielu innych kultur i bez porozumienia się z nimi, nasze szanse rozwoju będą w szybkim tempie malały.
W konkluzji można skonstatować, iż konstruktywne i efektywne
kształtowanie interkulturowych kontaktów jest celem o ogólnospołecznym
znaczeniu. Od nich w ostateczności zależy zdolność do regulacji konfliktów
i społeczny pokój zarówno na poziomie międzyludzkim jak i na poziomie
struktur państwowych, międzynarodowych i globalnych. Nadeszła najwyższa pora, by naukowo stwierdzone prawidłowości z dziedziny współżycia
w wielokulturowym kontekście znalazły się w repertuarze praktycznego
działania nie tylko nowoczesnej gospodarki, ale także systemu edukacji
i wszelkich struktur państwowych.
Summary
In the article named as aforementioned above the author presents
reasons of explosion of intercultural connections as well as their tendencies
for evolving throughtout centuries until today. All of them have been acting
and still act, consequently they caused multicultural societies had appeared.
In order to create peaceful co-existence and to ensure positive co-operation
among nations of our globe, many institutions have been summoned in
many immigration countries simply to regulate intercultural communication,
i.e. few UN agencies, state immigration and cultural departments and many
educational institutions and non governmental organizations. They function
for the sake of crosscultural agreement, because they professionally deal
with people of different cultural origin of different identities and forms of
behavior. The latter come from experiencing structural elements specific for
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each culture during the period of socialization (e.g.: typical personality pattern, discovering, thinking, lifestyle patterns, customs, values, religion and
social groups influence). That heterogeneity was an impulse to elaborate the
list of conditionings for crosscultural interactions, which should be taken
into account at each intercultural connection. The connections should be
held according to 4 types of strategies. Recommended ones by the author
are strategies of discovering and creating a community among people of different cultural origin. To ensure proper efficiency of co-operation in multicultural societies, it is recommended to gain proper intercultural abilities
starting from childhood, however if representatives of previous generations
had no such opportunities, those abilities are easy to apprehend also at the
time of adulthood.
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Diagram 1

Źródło: “Miserreor” Werkheft 1994 (Fluechtlinge), tłum. i opr. własne BB
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Problemów związanych ze współczesną kulturą fizyczną i sportem
nie można w pełni zrozumieć nie odwołując się do antycznych ich korzeni.
Chodzi zwłaszcza o wartości moralne i wychowawcze sportu, których artykulację zawdzięczamy właśnie starożytnym Grekom. Najczęściej wartości
te sprowadza się do zrodzonego w Olimpii wzorca greckiej agonistyki,
wspartego na zasadzie sportowej rywalizacji, połączonej z ceremoniałem religijnym, tak pięknie opisanym w Homerowej Iliadzie i Odysei1, a wyrażonym w pojęciu cnoty (arete). W tym właśnie pojęciu zawierają się takie
przymioty, jak dzielność, odwaga, męstwo, honor. Sprawia to, że helleński
wzorzec agonisty zawierał w sobie nie tylko kult tężyzny fizycznej herosa,
ale również myśl, zgodnie z którą sport jest pięknem i dobrem, a więc sumą
równorzędnych wartości, charakteryzujących antycznego uczestnika olimpijskiego misterium, którego podstawową częścią był obrzęd religijny.
Antyczna koncepcja harmonijnego rozwoju człowieka, wyrażona
w idei kalokagatii, przedstawia więc go jako osobnika imponującego
sprawnością ciała oraz intelektu, który poprzez zabiegi edukacyjne w gimnazjonie poznaje tajemnice czytania i pisania, ucząc się jednocześnie muzyki, a następnie przechodzi na boisko, gdzie paidotribes kierują wychowa1

J. Lis, T. Olszański, Czysta gra, Warszawa 1984, s. 12-19.
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niem fizycznym2. W starogreckim programie edukacji mamy więc do czynienia ze ścisłym powiązaniem kultury i sztuki ze sportem, z przekonaniem,
że rywalizacja sportowa musi mieć charakter pokojowy, Zasadą naczelną
współzawodnictwa − pisze J. Łanowski − obwarowaną kultowymi sankcjami jest postulat czystej gry, współzawodnictwa honorowego, nieposzlakowanej mentalności zawodników i sędziego (…). Wysoki ideał atlety, stawiany jako wzorzec w najpiękniejszym wieku atletyki greckiej i rozwoju
wszechgreckich igrzysk oczywiście nie zawsze się sprawdzał i nie zawsze
mógł się sprawdzić w praktyce, która wyglądała różnie3. Kalokagatia była
więc ideałem, który przyświecał wychowaniu całej wolnej młodzieży ateńskiej4.
1. Geneza i rozwój kultury fizycznej w antycznej Grecji
Początków kultury fizycznej w Grecji należy doszukiwać się w głębokiej starożytności. Jednakże jej rozwój przypadł na okres VIII-IV w.
p.n.e., prowadząc do wykształcenia się głównie dwóch ośrodków Sparty
i Aten, różniących się diametralnie pad względem realizowanych modeli
procesów edukacyjno-wychowawczych.
Sparta była państwem-miastem (polis) powstałym w IX w. p.n.e.
Spartański system wychowania miał na celu przygotowanie osobnika płci
męskiej do pełnienia służby wojskowej. Dlatego też stosowano surowe
i radykalne metody kształtowania charakteru młodego człowieka od urodzenia, Nie bez racji utrwalił się termin spartańskie wychowanie. O losie
noworodka decydowała starszyzna: chore i słabe dzieci zabijano, zdrowe
zaś do lat 7 wychowywano w domu. W okresie 8-17 lat życia osobnik przebywał w domach państwowych, które przypominały koszary wojskowe.
W tym okresie życia chłopcy zajmowali się przede wszystkie ćwiczeniami
fizycznymi. Pa ukończeniu 17-go roku życia aż do 21-go chłopcy łączyli
ćwiczenia fizyczne z wojskowymi w specjalnych oddziałach efebów, aby
następnie do samej starości pełnić służbę wojskową. Należy zaznaczyć, że
wychowaniu fizycznemu w Sparcie poddawano także dziewczynki. W ich
edukacji nie przywiązywano zbytniej wagi do treści intelektualnych, za to
sporo czasu poświęcano na naukę pieśni chóralnych. Natomiast w wychowanie chłopców sprowadzało się do nauki jazdy konnej, miotania włócznią,
2

Tamże, s. 15.
Tamże, s. 16, 17.
4
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biegów, gier wojennych. Dzięki ćwiczeniom fizycznym młodzieży męskiej
Sparta posiadała silną armię hoplitów (ciężko uzbrojoną piechotę), która
przez długi czas pozostawała najlepszą w Grecji i niepokonaną. Atleci Sparty uczestniczyli w licznych zawodach olimpijskich i nierzadko wygrywali
pojedynki.
W V w. .p.n.e. do znaczenia doszły republikańskie Ateny. W odróżnieniu od Sparty w wychowaniu Ateńczyka akcentowano harmonijny rozwój człowieka w duchu pokojowym. System edukacyjno-wychowawczy
obejmował więc ćwiczenie intelektu, tężyzny ciała, charakteru i postępowania oraz wychowanie estetyczne. Do 7-go roku życia dziecko wychowywało
się w domu pod okiem specjalnie do tego celu przygotowanego niewolnika.
Od 8-go do 14-go roku życia młody Ateńczyk uczęszczał do państwowej
lub prywatnej szkoły artystycznej, aby następnie wstąpić do szkoły gimnastycznej (palestry), aby w niej pozostawać przez 3 lata, zajmując się ćwiczeniem w bieganiu, pływaniu, rzucaniu dyskiem i kopią. Po skończeniu 16
lat dzieci najbogatszych rodziców wstępowały do gimnazjum, gdzie na
równi z ćwiczeniami fizycznymi uczyli się filozofii, polityki i literatury,
a więc umiejętności niezbędnych w czynnym życiu publicznym ateńskiej
polis. W tym miejscu warto zatem odwołać się do szerszego wywodu Platona, zamieszczonego w jego dialogu Państwo, w którym uzasadnia on potrzebę dialektycznego i harmonijnego połączenia wiedzy humanistycznej
i wychowania fizycznego. Taki bowiem model wychowania odpowiada
trzem stanom idealnego państwa:
(…) − A jeśli człowiek kulturalny będzie gimnastykę uprawiał po
tych śladach idąc, które w służbie u Muz poczynił, to czynie dojdzie do tego,
żeby się obchodzić bez medycyny, aż chyba tylko w ostateczności?
− Tak mi się wydaje.
− Same ćwiczenia gimnastyczne i trudy będzie podejmował mając na
oku rozbudzenie swego wrodzonego temperamentu. Dla rozbudzenia w sobie szlachetnego zapału raczej będzie się trudził niż dla zdobycia siły. Więc
nie tak, jak inni zapaśnicy, nie dla zdobycia siły, będzie normował swe pokusy i podejmował wysiłki.
− Zupełnie słusznie- powiada.
− A czyż i ci − dodałem − Glaukonie, którzy wprowadzili wychowanie z pomocą służby Muzom i gimnastyki, nie tym się motywem kierowali,
którzy im też niejeden przypisuje, żeby tym drugim środkiem służyć ciału,
a pierwszym służyć duszy.
− Ale jak właściwie? – zapytał.
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− Bodajże te oba środki wychowawcze mają przede wszystkim duszę
na oku.
− Jakże to?
− Czy nie uważasz, jaką postawę w sferze ściśle duchowej przyjmują
ci, którzy się całe życie gimnastyką zajmują, a nie próbują służyć Muzom?
I którzy mają postawę przeciwną?
− O czym ty mówisz właściwie? − powiada.
− O dzikości i szorstkości, a z drugiej strony o miękkości i łagodności- odrzekłem.
− Ach tak − powiała − że ci, co się samą tylko gimnastyką zajmują,
robią się dziksi, niż potrzeba, a którzy służbą U Muz stają się mięksi, niżby
im z tym było do twarzy.
− Tak jest − dodałem- to wrodzony temperament i szlachetny zapał
robi tę dzikość. Gdyby go należycie kształcić, on by poszedł w odwagę,
a kiedy go się przeciągnie bardziej, niż trzeba, mogą się z niego zrodzić rysy
twarde i przykre; to łatwo zgadnąć.
− Zdaje mi się – powiada.
− No cóż? A łagodność, czy to nie byłby rys natury lgnącej do mądrości? Jak się ten rys rozwinie zanadto, przechodzi w miękkość nadmierną,
a pod wpływem dobrego wychowania dałby łagodność człowieka zrównoważonego wewnętrznie?
− Jest tak.
− A mówimy, że strażnicy powinni mieć te oba rysy w naturze?
− Powinni przecież.
− I prawda, że one powinny z sobą harmonizować?
− Jakżeby nie?
− I jeśli u kogoś ta harmonia jest, to jego dusza jest i rozwagi pełna
i odważna?
− Tak jest.
− A kiedy tej harmonii brak, wtedy tchórzliwa i dzika?
− I bardzo.
− Nieprawdaż?
(…) − No cóż? A jeżeli się ktoś gimnastyką dużo zajmuje, robi wysiłki i odżywia się bardzo dobrze, a muzyki i filozofii nie tyka, to na razie czując się dobrze fizycznie, czyż nie nabiera pewności siebie i jakoś mu serce
przyrasta i robi się odważniejszy, niż był?
− Nawet i bardzo.
− No cóż? Ale jak się niczym innym nie zajmuje i nie obcuje z Muzą
w żadnym sposobie, to choćby tam i było u niego w duszy trochę zamiłowa-
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nia do wiedzy, to jednak, jak ono nauki żadnej i żadnych zagadnień nie kosztuje, ani się myślą żadną nie zabawia, ani innym kulturalnym zajęciem, to
zaczyna słabnąć, robi się głuche i ślepe, bo go nic nie budzi i nie odżywia
i kurzem przypadają jego spostrzeżenia.
− Tak jest – powiada.
− Taki się staje wrogiem intelektu i kultury duchowej; już nie potrafi
niczego skutecznie dowodzić w dyskusji, poczyna sobie po barbarzyńsku
i chce gwałtem dochodzić wszystkiego, jak dzikie zwierzę; w głupocie
i w nieokrzesaniu, bez rytmu i bez wdzięku życie pędzi.
− Ze wszech miar − powiedział.
− Zatem, kto najpiękniej gimnastykę ze służbą Muzom pomieszcza
i w najlepszej mierze ten napój duszy podać potrafi, o tym może najsłuszniej
powiemy, że posiada najwyższą kulturę osobistą, jaką służba Muzom kształci, i że najlepszą harmonię osiągnął; o wiele bardziej niż ten, który struny
dostrajać potrafi.
− No pewnie, Sokratesie – powiedział.
− Więc i w państwie będzie nam, Glaukonie, zawsze potrzeba kogoś
takiego na czele, jeżeli nasz ustrój ma trwać?
− Będzie potrzeba i to najbardziej, jak tylko mężna.
− Więc to by były typy wychowania duchowego i fizycznego. Bo po
cóż jeszcze mówić szeroko o tańcach tak prowadzonej młodzieży, o polowaniach z psami czy bez psów, o zawodach gimnastycznych i o wyścigach konnych? To już jest dość jasne, że te rzeczy muszą się stosować do poprzednich i już teraz nietrudno samemu tego dojść5.
W przytoczonym fragmencie dialogu Platon opowiada się więc za
łączeniem dbałości o fizyczną kondycję ciała z potrzebą kształcenia intelektu i oddawaniu się Muzom6. Efektem takiego wychowania będzie człowiek
w pełni rozwinięty, harmonijnie ukształtowany.
Wracając do omawiania etapów realizowanego w Atenach systemu
wychowania trzeba powiedzieć, że po ukończeniu przez młodzieńca 18 lat
odbywał dwuletnią służbę wojskową w oddziałach efebów, co dowodzi, iż
ateński system wychowania nie wykluczał potrzeby militarnego wyszkolenia młodzieży, różniącego się od tego w Sparcie jedynie formą i dotyczył
tylko mężczyzn.

5

Platon, Państwo, t. 1, Warszawa 1958, s. 176-180.
J. Kosiewicz, Filozoficzne aspekty kultury fizycznej, w: Dziubiński Z. /red./, Antropologia
sportu, Warszawa 2002, s. 38-58; J. Goćko, Sport w perspektywie integralnej wizji ludzkiej
cielesności, w: Dziubiński Z./red/, Antropologia sportu, wyd. cyt., s. 118-127.
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Najogólniej można powiedzieć, że obowiązujący w starożytnych
Atenach system wychowania fizycznego, nazywany gimnastyką, składał się
z trzech rozdziałów: palestryki, orkiestryki i gier (zabawy). W ramach palestryki mieściły się: bieg, skok, rzut kopią, dyskiem oraz zapasy i walka na
pięści, pływanie, jazda konna, strzelanie z łuku itp. W skład orkiestryki
wchodziły ćwiczenia taneczne w takt muzyki. Z kolei gry(zabawy) stanowiły część gimnastyki, najczęściej wykorzystywane w zajęciach z dziećmi.
Popularnymi formami zabawy były gry z piłką, kółkiem, szarfą7.
Gdy chodzi o wychowanie fizyczne w antycznej Grecji, to występowało ono w dwóch postaciach: jako gimnastyka (której celem był ogólny
rozwój fizyczny człowieka) i agonika, czyli sposoby treningu przygotowującego do udziału w występach z racji świąt, pogrzebów, uroczystości państwowych itp. Z biegiem czasu tego rodzaju występy przybrały ściśle określoną organizacyjnie formę8. Największymi i o najwyższej randze występami, pozwalającymi ukazać stopień fizycznego przygotowania zawodnika
stały się igrzyska olimpijskie, których geneza nie jest w pełni wyjaśniona.
Przypuszcza się, że ich początek był ściśle związany z uroczystościami ku
czci zmarłych9. Pierwsze odnotowane w historycznym zapisie igrzyska
olimpijskie miały miejsce w roku 776 p.n.e., i odbyły się właśnie w Olimpii,
położonej w północno-zachodniej części Peloponezu, u podnóża góry Kronos.
W okresie VIII-II w, p.n.e. w igrzyskach olimpijskich mogli brać
udział tylko wolni i dobrze sytuowani Grecy. Z igrzysk byli wykluczeni
niewolnicy i nie Grecy (barbarzyńcy), jak również kobiety. Każdy uczestnik
igrzysk powinien w ciągu 10 miesięcy przygotowywać się w domu, a następnie w ciągu miesiąca w Olimpii. Na tego rodzaju trening mogli więc pozwolić sobie jedynie bogaci właściciele niewolników, rozporządzający dużą
ilością czasu wolnego.
Igrzyska olimpijskie odgrywały wielką rolę w życiu starożytnych
Greków. Szczególnie w okresie największego rozkwitu Aten, za rządów Peryklesa. Igrzyska stały się nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także
podniosłym misterium religijnym, zespalającym ludność całej Grecji. Tak
więc na miesiąc przed igrzyskami na terytorium całej Grecji ogłaszano
święty pokój, zakazując prowadzenia wojen. Nikt też nie miał prawa wejść
na teren Olimpii z bronią10. Stadion olimpijski mógł pomieścić 50 tys. wi7
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dzów, wśród których byli wybitni filozofowie, poeci, historycy, retorzy,
muzycy, kapłani. Taka widownia zaświadczała o tym, że Grecy nadawali
igrzyskom nie tylko sportowy, lecz ogólnokulturowy charakter i znaczenie
w planie społeczno-wychowawczym.
W programie pierwszych igrzysk olimpijskich były tylko biegi na
jeden grecki stadion, tj. 192,28 m. Była to najpopularniejsza konkurencja,
którą można przyrównać do współczesnego biegu na 200 m. Wkrótce
wzbogacono program zawodów o bieg na dwa stadiony (diaulos), co odpowiadało dzisiejszemu biegowi na 400 m, a od 15 olimpiady wprowadzono
bieg długi (dolichos), który prawdopodobnie obejmował różne dystanse
− od 7 do 24 długości stadionu (3,84 km lub 4,61 km). Na greckich olimpiadach nie było jeszcze biegu maratońskiego na dystansie 42 km. Bieg taki
wprowadzono po raz pierwszy dopiero na olimpiadzie w Atenach w roku
1896, dla uczczenia żołnierza greckiego, który w 490 r. p.n.e. walczył z Persami pod Maratonem (na wschodnim wybrzeżu Attyki) i stąd przebiegł do
Aten z wiadomością o zwycięstwie Greków, aby po okrzyku nike (zwycięstwo), paść martwy na ziemię11.
Na 18 olimpiadzie (708 r. p.n.e.) poszerzono jeszcze bardziej listę
sportowych konkurencji, włączając doń pentatlon (pięciobój) i równocześnie uznając go za przodującą dyscyplinę olimpijską. Składały się na niego
następujące konkurencje: bieg, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem
i zapasy. Jeszcze bardziej listę konkurencji olimpijskich wydłużono na 23
olimpiadzie (668 r. p.n.e.) wpisując pięściarstwo, choć było ono już wcześniej szeroko upowszechnione, o czym zaświadczają bohaterowie Homera
− achajscy pięściarze12.
Jak już wcześniej zaznaczono, szczytowy rozwój igrzysk olimpijskich starożytnej Grecji przypadł na lata 550-450 p.n.e. Był to zarazem
okres wielkiego triumfu demokracji greckiej na polu politycznym (zwycięstwa nad Persami, zjednoczenie miast − państw greckich), kulturalnym (wystarczy wspomnieć o wielkim rozwoju greckiej filozofii − Sokratesie, Platonie, Arystotelesie, literackim − Ajschylos, Sofokles, Eurypides, artystycznym − Fidiasz, Myron). W tym okresie olimpiady były więc czynnikiem łączącym wszystkich Greków. Taki właśnie charakter i znaczenie zwłaszcza
76 olimpiada po zakończeniu wojen perskich (476 r. p.n.e.). Była ona świadectwem zarówno poszerzenia kręgu zawodników o sportowców z greckich

greckiej, Kultura Fizyczna 1969, nr 6-8.
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kolonii, jak również triumfem ideałów wspólnoty narodowej oraz ideologii
wychowawczej − kalokagatii.
Po zakończeniu wojen perskich dokonano w greckim systemie wychowania doniosłych zmian, które prowadziły do nadania kulturze i nauce
charakteru racjonalistycznego i racjonalnego, co oznaczało zapoznawanie
młodych ludzi z dorobkiem kultury i nauki. Tworzyły się programy racjonalnego kształcenia młodzieży, a w związku z tym rozwijała się instytucja
szkoły we współczesnym rozumieniu tego pojęcia. Dawne gimnazjony, jako
ośrodki ćwiczeń fizycznych młodzieży i jej kształcenia artystycznego (muzyka, śpiew), rozszerzyły swój program wychowawczy, stały się ośrodkami
kształcenia bardziej wielostronnego, z poszerzonymi programami nauczania
racjonalnego. Gimnazja te posiadały charakter szkół średnich13.
W doskonałym systemie wychowawczym zaczęły się wszakże pojawiać zwiastuny kryzysu, które ujawniły się wyraźnie w epoce hellenistycznej, rozpoczętej przez śmierć Aleksandra Wielkiego (323 r. p.n.e.).
Państwa-miasta greckie tracą na swym znaczeniu w porównaniu
z rosnącymi w siłę wielkimi królestwami Wschodu oraz późniejszego rozprzestrzeniania się potęgi Imperium Rzymskiego, które ostatecznie w 146 r.
p.n.e. położy kres niepodległości Grecji, zamieniając ją w swoją kolonię. Ta
właśnie sytuacja polityczna musiała odcisnąć ślad na igrzyskach olimpijskich; zaczęły one stopniowo ewoluować w kierunku instytucji sportowych,
nie mających wiele wspólnego z greckim pierwowzorem, a będąc raczej popisem zawodowych atletów. Ostateczny kres igrzyskom olimpijskim położył cesarz rzymski Teodozjusz I, zakazując w 393 r. n.e. ich dalszego odbywania.
2. Kultura fizyczna w Imperium Rzymskim
Zmierzch świetności państwowości Grecji był zarazem okresem rosnącej potęgi Rzymu i jego terytorialnej ekspansji oraz jednoczesnego
przejmowania wielu idei od podbijanych ludów. Szczególnie silnymi były
wpływy pedagogiki greckiej, która poczęła odciskać swój ślad na istniejącym od IV w. p.n.e. szkolnictwie rzymskim. Lansowało ono ideał wychowawczy obywatela – gospodarza wiejskiego, wyartykułowany w formie poetyckiej przez Katona Starszego (234-149 p.n.e.) w poemacie Pouczenia dla
syna (Precepta ad filiom). Ideał ten realizowano w Rzymie, poczynając od
IV w. p.n.e. w szkołach elementarnych dla dzieci z rodzin mniej zamoż13
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nych, ze środowiska plebejskiego. Były to szkoły prywatne, w których
uczono czytania, pisania, rachunków i przysposobienia do życia publicznego.
Wyraźny wpływ kultury helleńskiej zaznacza się w III w. p.n.e.,
obejmujący także szkolnictwo. W Rzymie upowszechnia się więc grecki
model kształcenia racjonalnego, skierowanego na przygotowanie młodego
człowieka do służb publicznych. Odbywa się to kosztem tak popularnego
w Grecji wykształcenia artystycznego. Podobnie kultura fizyczna młodzieży
nie uzyskała w Rzymie szerokiej akceptacji. Rzymianie bowiem upowszechniali wspomniany wcześniej model sportu profesjonalnych atletów
(gladiatorów). Takie podejście nie mogło sprzyjać akceptacji wychowawczej roli kultury fizycznej14. Uprawianie różnorodnych sprawności fizycznych miało służyć przygotowaniu do służby wojskowej, o czym pouczały
ówczesne traktaty pedagogiczne. Ten aspekt wychowania fizycznego podnosił m.in. Plutarch w traktatach Jak korzystać z wykładów i O tym, że kobiety trzeba kształcić. Podkreślał on tam zdrowotną rolę ćwiczeń fizycznych, pisząc: Tak jak każdy powinien w okresie pięknej pogody uczyć się tego, co mu będzie potrzebne w czasie burzy, tak też w młodości należy się porządku, umiarkowania, ćwiczyć ciało, ponieważ jest to najlepsze zabezpieczenie na starość. Z tego rodzaju programem etyczno-wychowawczym,
choć w innym, gdyż teistyczno-gnostyckim celu, występowali również filozofowie ze szkoły stoickiej, mającej w Rzymie wybitnego przedstawiciela
w osobie cesarza Marka Aureliusza Antoniusza (121-189 n.e.). Stoicy postulowali życie zgodne z zasadami, które mają dać człowiekowi oparcie
w świecie przemijania i niepewności: czcić bogów i otaczać opieką ludzi,
działać zgodnie z tym, czego żąda natura człowieka. Owocem przestrzegania tych zasad jest prostota i skromność, sprawiedliwość, rozwaga i uległość bogom15.
Nie oznacza to jednak, aby niektóre sprawności fizyczne nie osiągały w Rzymie wysokiego poziomu. Chodzi zwłaszcza o pływanie, do którego
zachęcały warunki geofizyczne Italii. Poza pływaniem uprawiano na czworokątnych boiskach, połączonych z łaźniami i kąpieliskami, różnorodne gry,
w tym popularną grę w piłkę. Rozpowszechnione były także biegi, skoki,
rzuty oszczepem i kulą. Obok ćwiczeń fizycznych uprawiano konkurencje
sportowe w formie igrzysk, które wszakże jedynie z nazwy przypominały
greckie pierwowzory. Z bardziej znanych igrzysk rzymskich należy wymienić zorganizowane przez cesarza Augusta (65 r. p.n.e.-14 r. n.e.) igrzyska
14
15
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w Neapolu i w Nikopolis. Natomiast cesarz Domicjusz w 86 roku n.e.
wprowadził igrzyska na Kapitolu, nazywając je Olimpią.
Obraz sportowych popisów uwiecznił Wergiliusz w poemacie Eneida, opisując dzieje bohatera spod Troi − Eneasza:
(…) Trzy hufce ich, wodzowie trzej na czele roty
Jadą; chłopiąt dwanaście za każdym z nich bystrze
Dwurzędem mknie – rząd każdy sprawnie wiodą
Mistrze.
(…) Rozbiegną się w szeregu i rzędy rozłączą
Trzy hufce chłopiąt; po czym na nowy znak rączo
Odwrócą bieg i na się wymierzą dziryty,
Petem w rożne ich strony raźnymi kopyty
Niosą konie- naprzeciw siebie toczą koła,
Co obraz zbrojnej bitwy przed widzem wywoła:
To odsłonią w ucieczce plecy, to gromadą
Zwrócą włócznie, to znowu w zgodzie z sobą jadą16.
Okres rzymskich igrzysk nie trwał długo. Wkrótce zastąpione zostały przez popisy gladiatorów, wpisane integralnie w prawidła sztuki rządzenia państwem i ujęte w rzymskiej maksymie: panem et circes (chleba
i igrzysk), przy czym brak chleba miały ludowi rekompensować igrzyska.
Warto zauważyć, iż maksyma ta przeżyła Rzym i weszła na stałe do kanonu
socjotechniki każdej władzy. W związku z tym powstały specjalne areny dla
walk gladiatorów i widownie (np. Koloseum), które dały początek późniejszym stadionom sportowym. W roku 404 n.e. także walki gladiatorów zostały w Rzymie zakazane. Niemały wpływ na tę decyzję wywarły liczne
powstania gladiatorów, z największym pod wodzą Spartakusa (74-71 r.
p.n.e.).
Podsumowanie
Antyczny sojusz kultury i sztuki z wychowaniem fizycznym i sportem nie przetrwał do czasów nowożytnych. Jak widzieliśmy, sport stopniowo zmieniał swój charakter; aspekt duchowego rozwoju zaczęła przesłaniać
pogoń za wynikami rywalizacji a kult ciała i jego tężyzny stawał się celem
samym w sobie. W taki oto sposób antyczny ideał współzawodnictwa poj16

Cyt. za: R. Wroczyński, dz. cyt., s. 59.
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mowanego jako szlachetna zabawa ustąpił w końcu miejsca perfekcji treningu i profesjonalizacji, która doprowadziła do powstania specyficznych
stajni sportowych gladiatorów i widowni z tysiącami przygarbionych ludzi
z wąską klatką piersiową − jak pisał już na początku naszej ery Cicero. Był
to zarazem początek końca greckiej Olimpii, z jej szlachetnymi, idealnymi
zasadami sportowego współzawodnictwa, które nigdy nie przestały fascynować, choć w praktyce miały określony czas istnienia.
Dlatego też należy powracać do starogreckiej idei kalokagatii, aby
uwzględniając współczesny obraz świata i życia, dążyć do jej ponownego
odrodzenia, aby doskonałość mięśni łączyć z walorami umysłu, poczuciem
piękna i moralnym dobrem. Taka właśnie była wizja Pierre de Coubertina
łączenia olimpiad sportowych z konkursami sztuki − podobnie jak to bywało w starożytnej Grecji. Twórca nowożytnego olimpizmu dostrzegał więc
możliwość uczynienia ze współzawodnictwa fizycznego swoistej sztuki,
misterium o humanistycznej wymowie.
Summary
The article is devoted to the Ancient Greek paradigm of education.
According to this ideal we should join the concern about fitness with the development of mind. The basis of such an approach was a belief that human
life should be directed by the sense of beauty and moral goodness. This ancient alliance of culture and art with physical education has not survived to
the modern age. Sports lost its spiritual aspects and the cult of body became
the aim in itself.
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Role kobiece jak i role męskie to wzorce, które ulegają gwałtownym
przemianom wraz z upływem czasu. XX wiek to zasadnicze przedefiniowanie znaczenia roli mężczyzny i roli kobiety w społeczeństwie. Odejście od
tradycyjnych form wywodzących się z rodziny patriarchalnej zostało uznane
za fazę kolejnego przeobrażenia zaś ewolucja małżeństwa i rodziny stała się
cechą współczesnego świata.
W interpretacji S. Agacinski macierzyństwo i ojcostwo to podstawowe ludzkie możliwości. Rodzina, za sprawą instytucjonalizacji mieszanej
pary rodzicielskiej, daje symboliczne wyobrażenie początku: to, że ktoś został ojcem lub matką, nie jest wynikiem pragnienia czy woli, ale zgodą na
zdarzenie wykraczające poza każdą decyzję, nad którą można zapanować1.
W ciągu kilku ostatnich dekad pojawiły się nowe koncepcje społeczne. Spowodował to wzrost roli kobiet, związany z rozwojem przemysłu,

1

S. Agacinski, Polityka płci, Warszawa 2000, s. 70-72 i 154.
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prowadzonymi na szeroką skale współczesnymi wojnami oraz rozwojem filozofii egalitarnych.
W XX stuleciu nastąpił wiek narodzin feminizmu − ideologii wyzwolenia kobiet, a z tym gwałtownych przemian społeczno-ekonomicznych,
także prawnych jak i obyczajowych. Z chwilą uderzenia fali ruchu feministycznego doszło do zasadniczego przeobrażenia roli i znaczenia kobiety
w społeczeństwie. Feminizm podważył dotychczasowe relacje władzy pomiędzy kobietami i mężczyznami, oraz spowodował spadek prestiżu i roli
mężczyzn.
W XX wieku nastąpił proces przekształcenia modelu ojca. Mężczyźni potrzebowali nowego modelu, który poradziłby sobie z zaistniałą nową
rolą kobiet. Ewolucje i ludzkie przemiany kulturowe są procesami linearnymi, które zaczynają się od niewielkiego rozwoju i z czasem stają się bardziej postępowe. Najpierw ewoluowaliśmy biologicznie, a następnie istotniejsza stała się ewolucja kulturowa.
We współczesnym świecie wiele się mówi o rodzicielstwie, o przyroście naturalnym, oraz o dyskryminacji matek. Jednak omija się fakt dyskryminacji ojców i nie wiele się mówi o jego prawach do dzieci. Szczególnie zaczyna się dbać o wyrównanie ról poprzez stwarzanie mężczyznom
możliwości większego zaangażowania w ojcostwo. Bowiem bycie ojcem to
nie tylko dać życie dziecku i być żywicielem rodziny, ale to przede wszystkim współuczestniczenie w rozwoju dziecka.
Zakres ojcowskich obowiązków stale się poszerza i różni się od ojcostwa z przeszłości, wymaga głębszego zaangażowania mężczyzn.
Bieg wydarzeń i sytuacje, które nastąpiły w XX wieku, odebrały
mężczyźnie przywileje wobec kobiet i odsłoniły wiele ich słabości, lecz
również dzięki zaistniałej sytuacji zmobilizowały mężczyzn do poszukiwania męskiej – ojcowskiej tożsamości.
Role społeczne w rodzinie
Struktura rodziny to stałe ramy nie zawsze sformalizowane, wewnątrz których, przebiega życie i zachowanie małżeńsko-rodzinne2. Struktura rodziny ma ścisłe powiązania z funkcjami tej grupy i instytucji oraz ze
stosunkami i interakcjami wewnątrzrodzinnymi. Pojęciem ujmującym całość tych kwestii jest system rodziny, który oznacza stosunki jej poszczególnych członków, związki strukturalne i funkcjonalne oraz wzajemne za2

F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982, s. 44.
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leżności między strukturą, a funkcją3. System rodzinny to mniej więcej tyle
co struktura rodziny w działaniu.
Struktura rodziny, jej wewnętrzna organizacja, podział pracy, definicje ról spełnianych przez jej członków wyznaczają zachowania jej członków. Jednakże ważniejszy wpływ od struktury rodziny na zachowanie jej
członków wywiera więź społeczna istniejąca w rodzinie4.
Cały system i struktura rodziny określa normy zachowań jej członków. Normy ról społecznych i akceptowane regulatory podziału pracy, zasady wzajemnych powinności członków rodziny wobec siebie w różnych
okolicznościach jak i zasady zachowania się wobec kręgów pozarodzinnych, zasady motywacji, leżące u podstaw realizacji norm i siła oddziaływania tych zasad – wszystko to ukierunkowuje zachowania jednostki, jej
działania i dążenia5.
Rodzina jest dla człowieka tak zwaną grupą podstawową, to znaczy
grupą, z którą osobowość jednostki jest ściśle związana w aspekcie pełnienia doniosłych ról społecznych.
Rola społeczna to względnie słały i wewnętrznie spójny system zachowań i cech będących reakcjami na zachowania innych osób i przebiegających według mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru. Role różnią
się do siebie pod wieloma względami:
• zakresem oddziaływania,
• stopniem określenia konkretnych działań,
• częstotliwością występowania,
• znaczeniem w życiu społecznym.
Warto również zauważyć, że role jakie odgrywamy w życiu społecznym związane są nie tylko z działaniem, ale również z pewnymi uczuciami
i postawami odnoszącymi się do tych działań. Uczucia i postawy wzmacniane są w związku z odgrywaną rolą. Są jednak takie role, z którymi związanie jesteśmy przez całe życie (role trwałe). Do takich ról należy np. rola
mężczyzny czy kobiety.
Odmienność ról kobiety i mężczyzny nie wynika wyłącznie z różnic
płci w sensie biologicznym. Role te są poza tym definiowane przez określone oczekiwania społeczne, tradycje, zwyczaje itd6.

3

S. Kosiński, Socjologia ogólna, Warszawa 1989, s. 171.
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 340.
5
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 71.
6
J. Polakowska-Kujawa, Socjologia ogólna, Warszawa 1999, s. 43-44.
4
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Płeć biologiczna i kulturowa – jako kategorie socjologiczne
Płeć jest najbardziej uniwersalną podstawą stratyfikacji społecznej
we wszystkich społeczeństwach. W każdym społeczeństwie inaczej traktuje
się kobiety i inaczej mężczyzn, bowiem wzory oczekiwań zachowań zależą
właśnie od płci.
Płeć po pierwsze jest pojęciem biologicznym. Opiera się na nim podział gatunku ludzkiego na kobiety i mężczyzn.
Płeć jest określana już w momencie poczęcia, kiedy ustala się układ
dwudziestu trzech par chromosomów – biologiczne dziedzictwo dziecka
zawierające informacje genetyczne przekazane przez oboje rodziców. Jedna
z tych par określa płeć dziecka (matka dostarcza chromosom X, zaś ojciec
przekazuje chromosom X lub Y).
Jeżeli ojciec przekaże chromosom X, to w połączeniu z chromosomem X matki da to parę XX i embrion będzie płci żeńskiej; jeśli zaś ojciec
przekaże chromosom Y to powstanie para XY i embrion będzie płci męskiej7.
Te różnice chromosomowe doprowadzają do rozwoju odmiennych
tkanek i organów. Biolodzy wymieniają cechy płciowe pierwszorzędne, którymi są narządy płciowe, potrzebne do reprodukcji, a także drugorzędne cechy płciowe, którymi są wyróżniki płciowe (niezwiązane bezpośrednio z reprodukcją tj. gruczoły piersiowe u kobiet czy też mocniejsza budowa ciała
występująca u mężczyzn).
Powyższe rodzaje cech świadczą o różnicach występujących między
kobietami a mężczyznami.
Płeć żeńska jak i męska to pojęcia stosowane w obrębie ludzkiej rasy
(lecz również w odniesieniu do zwierząt).
Terminy kobieta i mężczyzna występują tylko w świecie ludzkim,
ponieważ określają rodzaj, czyli społeczne i kulturowe cechy przypisywane
kobietom i mężczyznom w różnych społeczeństwach.
Rodzaj jest pojęciem definiowanym w kategoriach społecznych,
podczas gdy płeć jest określana biologicznie. Społeczeństwo przypisuje
mężczyznom i kobietom rozmaite cechy, ale natura nie zmienia podstawowych cech odróżniających dwie płcie8.
Tak więc różnica pomiędzy pojęciami płci jak i rodzaju jest bardzo
istotna, gdyż biologiczne różnice płciowe są niezmienne.
7
8

N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 165.
Tamże, s. 166.
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Przedstawiciele obu płci posiadają zarówno hormony żeńskie jak
i męskie, ale więcej hormonów żeńskich posiadają kobiety, a mężczyźni
− męskich. Mężczyźni są zazwyczaj wyżsi, ciężsi i silniejsi niż kobiety
i pewnym sensie te różnice umożliwiają mężczyznom dominację nad kobietami. Jednakże z innych punktów widzenia kobiety uznaje się za bardziej
wytrzymałe od płci przeciwnej. Płeć żeńska ma większą tolerancję na ból
czy też bardziej jest odporna na choroby. Istnieją zatem wystarczająco liczne dowody na różnice biologiczne między płciami. Niektóre z nich są korzystniejsze dla kobiet, inne dla mężczyzn9.
Oczywistym jest to, iż zauważalne są typowe różnice w osobowości
jak i zachowaniach kobiet oraz mężczyzn.
Przykładem może być to, iż mężczyźni z reguły są bardziej aktywni
jak i agresywni. Przejawiają się również lepszą wyobraźnią przestrzenną czy
uzdolnieniami matematycznymi. Z kolei kobiety są bardziej opiekuńcze niż
mężczyźni, troszczą się o innych jak i interesują sprawami innych. Kobiety
są bardzo uczuciowe i zazwyczaj głośno wyrażają swoje myśli.
Niektórzy badacze podchodzą do zagadnienia różnic między płciami
z innego punktu widzenia otóż analizują dane zebrane w różnych społeczeństwach. Jeśli bowiem odmienność kobiet i mężczyzn jest jedynie funkcją
cech biologicznych, to społeczeństwa powinny przypisywać im zawsze te
same role, wzory zachowań oraz prawa i obowiązki określane jako właściwe. Jeśli zaś istnieją zasadnicze różnice w przypisywanych im rolach, to
oznacza to, że wynikają one bardziej z kultury niż z biologii10.
Antropolodzy badali podział zadań społecznych w zależności od płci
i tak wyłaniają się z tych badań trzy wzory, a mianowicie:
• Po pierwsze płeć jest główną podstawą przypisywania zadań społecznych, (w większości społeczeństw mężczyznom jak i kobietom wyznaczane są różne role społeczne).
• Po drugie, pewien określony zestaw zadań jest konsekwentnie przypisywany tylko jednej płci, (kobiety są odpowiedzialne za wychowanie
dzieci, troskę o dom, zaś mężczyźni wykonują zadania, które wymagają
wytężonego wysiłku fizycznego).
• Po trzecie, obok tej niewielkiej liczby zadań konsekwentnie przypisywanych obu płciom biologicznym istnieje zróżnicowanie w przypisywaniu przez szczególne kultury ról dla obu rodzajów11.
9

Tamże, s. 167.
Tamże, s. 168.
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Tamże, s. 168.
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Różnice płci odgrywają w życiu człowieka ogromną rolę. Jak określają socjolodzy to ludzie konstruują płeć w codziennych interakcjach z innymi. Wszystkie aspekty naszego życia, od tonacji głosu przez gesty i sposób poruszania się do norm zachowań, są związane z płcią.
W tysiącach drobnych czynności, jakie składają się na nasze życie
codzienne reprodukujemy − tworzymy i odtwarzamy – nasz status związany
z płcią12.
Badania nad płcią kulturową należą do najszybciej rozwijających się
i najbardziej fascynujących nurtów współczesnej socjologii i stanowią
przedmiot zainteresowania socjologów.
Na czym więc polega różnica pomiędzy płcią biologiczną (sex),
a płcią kulturową (gender)? Socjologowie zwykli używać kategorii płci
biologicznej w odniesieniu do anatomicznych i fizjologicznych różnic
między ciałem kobiety i mężczyzny.
Natomiast płeć kulturowa odnosi się do psychologicznych, społecznych i kulturowych różnic między mężczyznami a kobietami13.
Tak więc płeć kulturowa związana jest ze społecznym tworzeniem
koncepcji męskości i kobiecości i niekoniecznie jest bezpośrednią pochodną
biologicznej płci jednostki. Rozróżnienie płci biologicznej i kulturowej ma
fundamentalne znaczenie, gdyż wiele różnic między kobietami a mężczyznami nie bierze się z biologii14.
Poszukiwanie źródeł kulturowych różnic związanych z płcią doprowadzają do socjalizacji do ról związanych z płcią (czyli nauki tych ról za
pośrednictwem instytucji społecznych np. rodziny).
W związku z czym wymienia się właśnie płeć biologiczną jak
i pleć kulturową i tak dziecko przychodzi na świat z ta pierwszą, zaś drugą
wykształca wciągu swego życia.
Różnice płci kulturowej nie są zdeterminowane biologicznie, ale wytworzone kulturowo. Zgodnie z tym podejściem nierówność związana
z płcią kulturową bierze się stąd, że mężczyźni i kobiety uczą się w procesie
socjalizacji różnych ról15. I tak chłopcy i dziewczynki uczą się ról płci i odpowiednio męskiej lub żeńskiej tożsamości, a więc męskości i kobiecości,
które towarzyszą tym rolom.
W ostatnich latach teorie socjalizacji i ról związanych z płcią spotkały się z rosnącą krytyką socjologów. Ich zdaniem błędem jest traktowanie
12

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 127.
Tamże, s. 128.
14
Tamże, s. 128.
15
Tamże, s. 129.
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płci biologicznej jako biologicznie zdeterminowanej, a płci kulturowej jako
wyuczonej, gdyż jedna i druga są konstruowane społecznie.
Zatem tworem czysto społecznym, pozbawionym jakiejkolwiek stałej istoty, jest nie tylko płeć kulturowa16. Bowiem samo ludzkie ciało poddawane jest działaniom kształtujących na różne sposoby przekształcających
je sił społecznych. Człowiek może zmieniać cechy swego ciała. Jednostki
mogą konstruować i rekonstruować swoje ciała jak zechcą, począwszy od
uprawiania ćwiczeń, diety i stylu ubierania się, a skończywszy na operacjach plastycznych i zmianie płci17.
Więc ludzkie ciało jak i jego biologia nie są dane, bowiem w przeróżnych społecznych kontekstach są przedmiotem starań człowieka i są
poddane jego woli. Wspólnie z powyższym stanowiskiem autorzy skoncentrowani na rolach połączonych z płcią kulturową i uczeniu się ról upowszechniają, iż istnieją biologiczne podstawy kulturowych różnic płci.
Zgodnie z teoriami socjalizacji biologiczne różnice miedzy płciami tworzy
ramy, które w dalszej kolejności podlegają obróbce kulturowej.
W przeciwieństwie do tego stanowiska zwolennicy teorii społecznego konstruowania płci, zarówno kulturowej jak i biologicznej, odrzucają
biologiczne podstawy kulturowych różnic płci. Różnice kulturowe są ich
zdaniem efektem społecznie postrzeganych różnic biologicznych i przyczyniają się do ich kształtowania18.
Inaczej mówiąc w ciele ludzkim nierozerwalnie splatają się ze sobą
kulturowa tożsamość płciowa oraz biologiczne różnice.
Reasumując płeć kulturowa jest pomysłem definiowanym społecznie, przypisującym zarówno kobietom jak i mężczyznom różne role oraz
tożsamość.
Płeć jest czynnikiem, który tworzy strukturę życiowych szans, a także możliwości, które stoją przed jednostkami i grupami, a przede wszystkim
ma ogromny wpływ na to, jakie role otrzymują do odegrania.
Społeczne i prawne aspekty roli matki i ojca w rodzinie
Rodzicielstwo jest osadzone w strukturze społecznej i z różnych
względów jest ważne dla społeczeństwa. Rodzicielstwo zawsze traktowane
było jako ważne zadanie życiowe łączące wzajemnie zarówno macierzyństwo jak i ojcostwo.
16
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Dla każdej z płci rodzicielstwo oznacza coś innego, lecz nic nie zbliża bardziej kobiety i mężczyzny niż wspólne doświadczenie rodzicielstwa.
Mężczyźni wnoszą do rodzicielstwa swoją męskość podobnie jak kobiety
swoją kobiecość. Idea odmienności miłości macierzyńskiej i miłości ojcowskiej jest w gruncie rzeczy spójna z faktem odmienności kobiecego i męskiego doświadczenia rodzicielstwa19.
Przedmiotem postawy rodzicielskiej są rodzice zatem matka i ojciec,
natomiast ich przedmiotem jest dziecko, a także szeroko rozumiane zagadnienie wychowawcze związane z pełnieniem przez rodziców ról rodzicielskich.
Źródłem wielu różnorodnych uczuć jest rodzicielstwo, które jest naturalnym etapem rozwoju małżeństwa. Bycie ojcem i matką umożliwia
przeżycie wszystkich danych przez naturę wymiarów satysfakcji płynących
z uczestnictwa we wspólnocie małżeńskiej. Rodzicielstwo wspólnie doświadczane spaja związek małżeński i zbliża do siebie małżonków, staje się
źródłem siły, poczucia nowego sensu życia, ostoją bezpieczeństwa i motorem podejmowania różnorodnych działań20.
W rolach rodzicielskich można wyodrębnić pewne wspólne elementy dla ról obojga rodziców, jak również specyficzne elementy dotyczące
głównie spełnianej roli ojca jak i roli matki.
W rodzinach patriarchalnych mocniej akcentowane były specyficzne
elementy ról rodzicielskich, istniało ogromne zróżnicowanie jak i wyodrębnienie osobno ról ojca i matki. Ojciec przede wszystkim był głową rodziny
i jedynym żywicielem, zaś matka opiekunką dzieci i domu. Jednakże
współczesna rodzina z biegiem lat podlegała i nadal podlega ewolucji
i przeobrażeniom. Sztywny podział ról powoli zanika, czego wynikiem jest
uwydatnienie wspólnych ról rodzicielskich sprawowanych przez obojga rodziców.
W ówczesnej rodzinie partnerskiej − demokratycznej ojciec pracuje
zawodowo, ale również wspólnie z matką zajmuje się wychowaniem, rozwojem i opieką swych dzieci. Matka zaś często jest współżywicielem
i również pracuje zawodowo (zdarza się, że nieraz jest i głową rodziny).
Jednakże stosunki pomiędzy ojcem i matką są równorzędne na zasadzie
demokratycznym. W takiej rodzinie typu partnerskiego jest również tak, że
specyficzne role dla ojca i matki są nadal bardzo ważne, jedynie ulegają
modyfikacji dostosowanej do charakteru czy osobowości rodziców. Teore19
20
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tycznie trudno jest więc dokonać precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy rolą
macierzyńską, a rolą ojcowską.
Różnice te mogą się w niektórych przypadkach nawet zupełnie zacierać (szczególnie w rodzinach współczesnych, w których ojcowie przyjmują na siebie funkcje opiekuńcze sprawowane dawniej przez matki), niemniej jednak istnieją one niezaprzeczalnie21.
Nie sposób nie wspomnieć o czynniku płci rodzica, w kontekście
pełnienia różnych ról w tym rodzicielskich.
Pary muszą negocjować między sobą różnice w poglądach, nastawieniach, aby dochodzić do porozumienia odnośnie do tego:
• w jakim stopniu każdy małżonek będzie zaangażowany w wypełnianie
zadań rodzicielskich,
• jaki będzie podział rodzicielskich obowiązków w granicach systemu rodzinnego22.
Doświadczenia socjalizacyjne odgrywają ważną role w żeńskich
i męskich różnych podejściach do rodzicielstwa.
We współczesnym, ponowoczesnym świecie, z wielością konkurujących nieraz ze sobą podmiotów socjalizujących, ciągłym oddziaływaniem
różnorodnych treści płynących ze środków masowego przekazu, wychowanie młodego człowieka staje się coraz trudniejsze23.
Współcześni rodzice stają przed trudnym wyzwaniem przekształcenia ideologii równego udziału w rodzicielstwie na konkretne zmiany w prezentowanych postawach rodzicielskich24.
Rozważając rolę matki i ojca w rodzinie na pierwszy plan należy
wysunąć te cechy życia rodzinnego, które można nazwać więzią emocjonalną dziecka z rodziną. Więź ta powstaje w wyniku zaspokojenia potrzeb
dziecka i zależy od sposobu ich zaspokajania przez rodzinę. Opieka jak
i odpowiedzialność nad potomstwem nie jest symetrycznie rozłożona pomiędzy rodzicami, tak więc można uznać, iż matki i ojcowie w różnoraki
sposób przeżywają swoje rodzicielstwo i ich role z nim związane.
Podsumowując zadania rodzicielskie zależą od płci człowieka, czego
wynikiem jest, iż inna jest rola matki i inna jest rola ojca w rodzinie.
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Rola ojca w rodzinie
Przedstawiając rolę ojca w rodzinie, należy zaznaczyć, iż kształtowała się i ulegała zmianom na przestrzeni wieków. Ojcostwo to nie macierzyństwo, które od dawna jest zdefiniowane i ukształtowane25. Jak podkreśla M. Bieńko – znaczenie słowa ojciec zdaje się oczywiste i uniwersalne,
pozostając zarazem zmienne i nieuchwytne. Skrypt roli ojca zdeterminowany jest nie tylko płcią czy indywidualnymi cechami jednostki, ale również
zasadami i obyczajowością panującą w obrębie różnych kultur, które warunkują różnorodność form i metod realizowania tej części społecznej tożsamości mężczyzny26.
Współczesna istota i znaczenie ojcostwa tak dla rozwoju dziecka jak
i zmian w osobowości mężczyzny – to temat stosunkowo niedawny, liczący
sobie kilkanaście, najwyżej kilkadziesiąt lat zainteresowania naszej epoki27.
Zainteresowanie ojców rodziną i wychowaniem dziecka jest zjawiskiem obserwowanym powszechnie we wszystkich społeczeństwach cywilizowanych28. Nabiera niezmiernej wagi i odpowiedzialności konieczność pilnego
upowszechniania wiedzy o ojcostwie29.
Podstawowym powołaniem mężczyzny jest zawarcie związku małżeńskiego i założenie rodziny. W obrębie rodziny szczególne miejsce zajmuje mężczyzna we wspólnocie życia rodzinnego ma do spełnienia podwójną rolę męża i ojca. Mężczyzna jest stworzony, aby żył w świadomości
swego daru, jakim jest rola męża i ojca w rodzinie. Ojcostwo jest rolą, a zarazem powołaniem mężczyzny i oznacza poczęcie dziecka, utrzymanie
i wyżywienie członków rodziny, wychowanie i otoczenie miłością dzieci
i matkę. Ojcostwo w aspekcie biologicznym oznacza, iż mężczyzna wspólnie z kobietą daje początek dziecku − daje nowe życie30.
Narodzin zamierzonego ojcostwa upatrywać należy w momencie
podjęcia przez mężczyznę decyzji o posiadaniu dziecka, a tym samym rodziny. Jest to niezmiernie ważne, obowiązujące i odpowiedzialne postanowienie, które nakłada nowe zadania i zobowiązania moralne jak i prawne.
W jego następstwie ojciec odpowiadać będzie nie tylko za własne życie, ale
25
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za życie i los istot, które zdecydował się powołać na świat, za istnienie własnej rodziny.
To właśnie rodzina jest najwłaściwszym miejscem do przekazywania
życia. Współczesny mężczyzna bardzo pragnie dziecka, chce być kompetentny i aktywnym wychowawcą. Mężczyzna, który tak bardzo tęskni do ojcostwa jest na pewno dojrzały do podjęcia roli rodzicielskiej31.
Bardzo ważne jest, by mężczyźni wiedzieli kiedy, a także umieli odkryć swoje powołanie do ojcostwa oraz aby byli dumni, że są ojcami. W roli
pełnoprawnego ojca, mężczyzna musi zobaczyć siebie jeszcze przed urodzeniem dziecka32.
Każde narodziny dziecka stawiają ojca wobec faktu, że oto otwiera
się przed nim zupełnie nowa karta życia33. Być bowiem współczesnym
i dojrzałym ojcem oznacza zdobyć umiejętność zmiany swojego dotychczasowego życia. Zdobyć się na wysiłek samokontroli i ciągłego czuwania nad
tym, aby towarzyszyć wzrostowi i rozwojowi rodziny, by przy boku ojca
rodzina znajdowała dom, poczucie bezpieczeństwa i warunki do życia. Ta
karta ma być faktycznym sprawdzianem wartości, których ojciec jest przykładem. Ma być dla mężczyzny szansą rozwoju społecznego, psychicznego
i moralnego.
Miłość do kobiety, która została matką i miłość do dzieci są dla
mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. Tak więc pierwsza rola mężczyzny w rodzinie odnosi się do kobiety,
która jest matką jego dzieci.
Ojcostwo jest specyficzną funkcją mężczyzny gdyż oznacza zajęcie
właściwego sobie miejsca w małżeństwie, a zarazem w rodzinie. Ojcostwo
jest niejako testem dojrzałości mężczyzny34.
Ojcowie przede wszystkim powinni mieć czas dla swojej rodziny,
wiedzieć, że czas ten zorganizować muszą, żeby poznawać własne dzieci
ich możliwości i zainteresowania. Dlatego ojcostwo jest bardzo trudnym dla
mężczyzny testem35.
Być ojcem to trudne i odpowiedzialne zadanie, a zarazem rola, której nikt nie jest w stanie wypełnić tak jak ojciec.
Mężczyzna realizuje ojcostwo podejmując podstawowe obowiązki.
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Rola ojca w rodzinie ulegała i nadal ulega wielu przeobrażeniom.
Dominującej roli ojca w rodzinie sprzeciwiały się między innymi ruchy
emancypacyjne. Jego autorytet stracił wiele również z powodu tego, iż mężczyźni wiele czasu spędzali poza domem.
Jednak najważniejsze w ojcostwie jest to, że tak samo jak macierzyństwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.
Dziś prawdziwym ojcem nie jest tylko ten, kto przekazał życie nowej istocie, ale także ten, kto jest przy nim obecny, kto w pełni uczestniczy
w jego rozwoju i wychowaniu.
Ukazując rolę ojca w rodzinie należy na pierwszym miejscu
uwzględnić funkcję zabezpieczającą, jest ona bowiem podstawową rolą jaką
przydziela się mężczyźnie, który zabezpiecza byt materialny i zapewnia odpowiednie warunki w swojej rodzinie. Od wielu pokoleń praca mająca na
celu utrzymanie rodziny należy do podstawowych obowiązków mężczyzny,
który jest powołany do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny.
W naszym kręgu kulturowym zarabianie na rodzinę to główna treść
społecznej roli męża i ojca36. W społecznym odczuciu ojciec jest głównym
żywicielem rodziny. Wiąże się to przede wszystkim z wyższymi zarobkami
osiąganymi zazwyczaj przez mężczyznę. Ojciec ogranicza swoje starania do
zarobienia pieniędzy na utrzymanie rodziny. Zapewnia on odpowiednie warunki materialne, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ojciec zarabia,
a jego praca jest zaopatrywaniem rodziny w pożywienie i schronienie.
Podstawowym zadaniem męża-ojca jest zagwarantowanie trwałości
w rodzinie jako podstawowej grupie społecznej. Głównie za sprawą nadawania jej statusu ekonomicznego i społecznego poprzez własną wartość37.
Wzór głowy rodziny – ojca − przypisuje wartość władzy oraz dominacji nad pozostałymi członkami rodziny.
Głównym czynnikiem w roli zabezpieczającej mężczyzny-ojca jest
praca. Mężczyzna pracuje, aby cała rodzina miała pożywienie, mieszkanie,
odpowiednie warunki życiowe. Praca ojca jest służbą dla wspólnoty rodzinnej, a tym samym dla społeczeństwa. Ojciec powinien nauczyć swoje dzieci
szacunku dla własnej pracy jak i pracy innych ludzi.
Poprzez pracę ojciec gwarantuje rodzinie bezpieczeństwo i oparcie.
Zdarza się również, że ojciec częściej nawet myśli o swojej rodzinie, o dzieciach niż o sobie samym.
36
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Praca zawodowa, sposób w jaki ją ojciec wykonuje jest jedną z najważniejszych dziedzin, która decyduje o ocenie ojca w oczach dziecka.
Dzieje się to gdyż w każdym domu ojciec jest uważnie obserwowany.
Syn lub córka patrzy, słucha i nie tylko wyrabia sobie wyobrażenie
o własnej przyszłej pracy, ale rejestruje w podświadomości zestaw zachowań i reakcji, których nie nauczy żadna szkoła38.
Praca ojca na utrzymanie rodziny powinna polegać również na uczeniu dziecka różnego rodzaju zawodowych zręczności, zdobywania wykształcenia, aby dawało sobie radę poza rodziną, by miało pieniądze oraz
poważnie społeczne.
W przyszłości dzieci doceniają wysiłek ojca, który stara się zapewnić im jak najlepsze warunki życia. Wiedzą, że jeśli ojciec tyle pracuje to
przede wszystkim dla nich, choć czasem się to wiąże z nieobecnością ojca
w domu. Praca ojca jest konieczna, ale nie powinna uniemożliwiać wypełniania wielu zadań w odniesieniu do rodziny.
Ojciec również reprezentuje rodzinę na zewnątrz. Wówczas jego zadaniem jest wyprowadzenie dziecka z domu i pokazanie jak żyć w świecie
poza rodzinnym, ukazanie im świata zewnętrznego.
Ojciec wpaja swojej rodzinie, swoim dzieciom miłość do Ojczyzny
oraz szacunek dla ludzi. Bowiem same dobra materialne nie mogą stanowić
postawy, aby jego potomstwo wyrosło na prawych obywateli39.
Dobry ojciec i mąż potrafi stworzyć swojej rodzinie, w swym
mieszkaniu, coś w rodzaju sanatorium, potrafi stworzyć miejsce odprężenia,
regeneracji sił, domu gdzie wszyscy domownicy wracają po radość i wypoczynek40.
Rola ojca w rodzinie posiada szereg swoistych cech. Jedną z nich
jest to, że w żadnym wypadku nie może być zastąpiona przez matkę. Nie
sposób podważyć twierdzenia, iż matka ról ojcowskich nie odegra41. Obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia, gdyż ojciec dostarcza dziecku tych
bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka
nie może lub w tak szerokim zakresie jemu zaoferować42.
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Ojca udział w wychowaniu dziecka nie może czekać, aż jego synowie czy córki osiągną pewien wiek. Mężczyzna w życiu swoich dzieci nie
może się nagle pojawiać, gdy sytuacja tego wymaga i znikać kiedy problem
przestaje istnieć. On musi brać czynny udział w wychowaniu. Obecność ojca ułatwia kontakt dziecka ze światem, staje się bogatszy w doznania emocjonalne.
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością stałego uczestnictwa ojca w wychowaniu dziecka jest odmienność psychiki
kobiety i mężczyzny43. Kobiety cechuje niestabilność nastrojów, co może
udzielać się dziecku, zaś ojciec jest bardziej zrównoważony, może lepiej niż
matka przestrzegać konsekwencji w postępowaniu, co ma duże znaczenie
dla skuteczności oddziaływania na dziecko44.
Bardzo ważne jest również to, że miłość ojcowska różni się od miłości macierzyńskiej. Miłość ojcowska jest dla dziecka inspiracją i wyzwaniem do pracy nad sobą. Staje się zachętą do dalszego rozwoju umysłowego, uczuciowego i moralnego.
Ojciec stawia pewne wymagania i kocha w nim te cechy, które
wskazują, że dziecko będzie w przyszłości zdolne pokonywać trudności życiowe, że będzie człowiekiem mężnym i szlachetnym45.
Ojciec ma do spełnienia szereg funkcji wypływających z typowych
dla mężczyzn cech zachowania się, które są nieodzowne w wychowaniu
dziecka46.
Najważniejsze zadania ojca w procesie wychowawczym to uczenie
odpowiedzialności, zachęcenie do działania, przygotowanie dziecka na niebezpieczeństwa otaczającego go świata oraz pomoc w dokonywaniu przez
niego samodzielnych wyborów.
Udział ojca w procesie wychowania jest niezmiernie ważnym czynnikiem. Wprowadza w atmosferę domową element ładu, konsekwencji i wytrwałości. Mężczyzna w wychowaniu dziecka umie konsekwentnie postępować w stosowaniu kar i nagród oraz nakazów i zakazów.
Rola ojca w wychowaniu jest dominująca, gdyż matka jest zawsze
pobłażliwa, ojciec bardziej stanowczy i zdecydowany. W zakresie rozwojowo-wychowawczym ojciec reprezentuje wobec dziecka siłę fizyczną,
energię i stanowczość47.
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Ojciec w roli wychowawcy poprzez swój wpływ wychowawczy jest
strażnikiem wolności dziecka gdyż uczy się stawać w pełni dojrzałą i dorosłą osobą.
Włączając się aktywnie do wychowania ojciec powinien zdawać sobie sprawę, że dziecko musi uzyskać od niego wiele bodźców do dalszego
rozwoju, że w pewnym wieku odczuwa ono bardzo silną potrzebę przebywania w jego towarzystwie, uzyskania od niego informacji o otaczającym
go świecie oraz o sposobach oceny i wartościowania interesujących go zjawisk48.
W rodzinie nie wystarczy sama duchowa obecność ojca. Mężczyzna,
który jest ojcem musi aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania swoich potomków. Zracjonalizowana stanowczość ojca jego męski autorytet
w stosunku do dzieci, są pozytywnymi cechami wychowawczej roli ojca.
Może nawet nieco powszechniej odnotowane w świadomości społecznej
i nie pozbawione przy tym rzeczywistego wychowawczego znaczenia49.
Niezwykle ważną sferą ojcowskiego oddziaływania na dzieci jest odzwierciedlanie się w świadomości i nawykach dzieci, ojcowskich, mężowskich i w ogóle, męskich ról pełnionych przez ich własnego ojca. Dzieci
uczą się tych ról w sposób spontaniczny, gdyż obserwują naturalne, niewyreżyserowane zachowania ojca. Jest to tak zwane wychowanie przez życie,
bo wychowanie przez współżycie rodzinne z ojcem, który pełniąc określone
role społeczne stwarza wzorce dla swych dzieci, które z kolei te wzorce
wmontowują w swą osobowość50.
Wychowując syna ojciec dostarcza mu konkretny wzór osobowy.
Przekazuje mu męskie cechy osobowości.
Dziewczęta również obserwując swego ojca a zarazem męża swej
matki, tworzą sobie model, wyobrażenie. Jego wygląd, praca, zainteresowania, jego osobowość, stosunek do żony i córki wpłynie na obraz, jaki dziewczynka wytworzy w sobie o swoim przyszłym mężu51. Ojciec jest kimś, kto
ma duży wpływ na kształtowanie jej życia uczuciowego.
Ojciec jest najważniejszą osobą mającą decydujący wpływ na kształtowanie osobowości córki w przyszłości. Obecność ojca i relacje z córką
mają bardzo duże znaczenie nie tylko we wczesnych latach, ale przede
wszystkim w okresie dojrzewania. Dziewczynki potrzebują emocjonalnej,
fizycznej, intelektualnej oraz duchowej obecności gdyż to właśnie pod
48
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wpływem ojca kształtuję się ich kobiecość. Jeżeli dziewczynki są wychowywane w rodzinie niepełnej, pozbawionej ojca to może mieć to w przyszłości bardzo negatywny wpływ. Poniosą konsekwencję braku obecności
męskiego wzorca – ojca. Skutkiem czego może być niemożność zrozumienia przez dziewczynki świata mężczyzn i utrzymanie interakcji partnerskich.
Z kolei jeżeli chłopcy będą wychowywani bez ojca to w przyszłości
będą mieli ogromne trudności w ukształtowaniu swoich cech osobowości.
Ojciec jest odpowiedzialny za wychowanie swojego potomstwa. Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności ojca. Pierwszy to poszanowanie godności dziecka, który sprowadza się do stworzenia możliwego, swobodnego
i autonomicznego rozwoju, zaś drugi to dyscyplina. Stawianie dziecku właściwych wymagań. Umiejętne stosowanie nagród i kar. Ojciec, który swoim
dzieciom przekazuje miłość i silne dowództwo jest dla nich skuteczną bronią, przeciw społecznym problemom.
Nie jest sprawiedliwe to, by ignorować ważną rolę, jaką odgrywa ojciec w życiu swoich dzieci, gdyż ojciec posiada wpływ, jaki może mieć na
ich przyszłość.
Być ojcem polega nie tylko na dawaniu życia oraz spełnianiu funkcji
żywiciela rodziny, lecz również jest to pełne uczestnictwo w rozwoju i wychowaniu dziecka. Obecność ojca w procesie wychowania dzieci jest niezmiernie potrzebna, gdyż stanowi bardzo ważny element, który wspomaga
ich w harmonijnym rozwoju.
Prawdziwe ojcostwo nie powinno się ograniczać tylko do płodności
fizycznej, ale powinno się rozprzestrzeniać na płodność emocjonalną i duchową.
W ostatecznym rachunku jest chyba tylko jeden pewny sukces wychowawczy: nienaruszona więź z dzieckiem aż do końca bycia ojcem52.
Ojcostwo stało się trendy. Kultura konsumpcyjna lansuje nowy typ
ojcostwa, zachęcając mężczyzn do ujawniania atrakcyjnych stron bycia tatą.
Ta symboliczna reprezentacja ojcostwa w sferze publicznej, według
T. Knijn to swoisty coming out zarówno tych znanych, jak i zupełnie anonimowych współczesnych ojców, coraz bardziej świadomych i dumnych ze
swojej roli. Sylwetka ojca coraz wyraźniej zarysowuje się w mediach, które
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starają się przełamać stereotyp mężczyzny, akcentując opiekuńcze i emocjonalne funkcje ojca53.
Obowiązki rodzinne przestały być prawami; jednak odpowiedzialność rodziców za dzieci to jedyny związek krewniaczy, który pozostaje
obowiązkowy. Retoryka spełnionego, zaangażowanego ojcostwa jest więc
dziś wyjątkowo silna, podobnie zresztą jak trudna do zaspokojenia tęsknota
za spełnieniem we wspólnocie z innymi54.
Rola matki w rodzinie
W większości społeczeństw macierzyństwo traktowane jest jako
podstawowa i pierwotna misja kobiety, jedyny sposób zyskania przez nią
statusu, rozumianego jako uzasadnienie własnego istnienia, a niekiedy nawet władzy. Rodzenie i wychowywanie dzieci składają się na skrypt kobiecego macierzyństwa55.
Być matką znaczy wiec wydobywać ze swej istoty przyszłość
i sprawiać, że w nas wszystko zaczyna się ponownie jak na początku świata.
Każda kobieta jest matką, matką nadchodzącego stulecia56.
Od wielu wieków pełnienie roli matki w rodzinie było ściśle związane z nobilitacją społeczną kobiety. Obraz matki, jej roli i znaczenia zmienia
się radykalnie, nawet jeżeli w istocie, zachowania z trudem nadążają za tą
przemianą57.
Rola matki w rodzinie jest przedstawiona w różnoraki sposób w zależności od kultur, do których się odnosi jak i od historycznej epoki, której
dotyczy. W naszym kręgu kulturowym, każda niemal kobieta pragnie zostać
dobrą matką, przez co nabywa nowe umiejętności i przyjmuje nową dla siebie rolę. Rola ta jest dla niej źródłem wielkiej i niezwykłej satysfakcji. Matką można być w różnych aspektach: biologicznym, ideologicznym czy
prawnym.
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Matka, w przyjętym znaczeniu tego słowa (to znaczy kobieta zamężna obdarzona prawowitym potomstwem), jest postacią względną i trójwymiarową. Względną, bo daje się pojmować tylko w stosunku do ojca i do
dziecka. Trójwymiarową, bo poza tym podwójnym układem jest także kobietą, czyli odrębną istotą ludzką, obdarzoną własnymi aspiracjami, które
często nie mają nic wspólnego z dążeniami ojca czy pragnieniami dziecka58.
Dla kobiety bycie matką oznacza zmianę samej siebie, a także zmianę odnoszenia się do dziecka, wraz z jego wiekiem i rozwojem.
Ściśle z rolą matki w rodzinie związane jest macierzyństwo. Temat
macierzyństwa od wielu wieków budzi ogromne emocje, bowiem analiza
macierzyństwa traktowana jest jako podstawowa, społeczna i biologiczna
rola kobiety-matki. W doświadczeniu macierzyństwa powszechne jest podejście, w którym rola kobiety połączona jest z rolą matki.
Macierzyństwo definiowane jest jako typowe cechy okazywane
przez matkę, a więc: przywiązanie, opiekuńczość, czułość wobec dziecka,
związane z urodzeniem go i pełnieniem roli matki w rodzinie.
Macierzyństwo, opieka nad dzieckiem i wychowanie go, troska
o dom i wewnętrzne sprawy rodziny to główne role rodzinne kobiety, które
są trwałe i fundamentalne59.
To właśnie macierzyństwo uważane jest za źródło siły kobiet, zaś relacje pomiędzy matką a dzieckiem za jeden z najintensywniejszych jak
i najbardziej znaczących związków międzyludzkich. Konsekwencją macierzyństwa jest to, że kobieta staje się bardzo dojrzała i nabywa nowych umiejętności i zdolności.
Macierzyństwo uważane jest za centralną cechę pojęcia kobiecości.
Stanowi dopełnienie kobiecości. Jest warunkiem i wyrazem rozkwitu kobiecej osobowości. Oznacza to, że kobiety pragnące uchodzić za normalne
(w domyśle wszystkie kobiety), podlegają obowiązkowi bycia matką, czyli
nakazowi macierzyństwa. Chociaż kobiety różnią się pod względem rozmaitych cech – wyglądu, talentów, temperamentu, osobowości, norm, stylów,
wykształcenia, zawodu, zamożności, religii – wszystkie łączy jedno społeczne oczekiwanie, od wszystkich oczekuje się rodzenia dzieci: jak bardzo
kobieta by nie była pomysłowa, inteligentna, ambitna czy twórcza prawdopodobnie nie ominie jej rola, ku której kierowana jest przez szersze społeczeństwo60.
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Momentem decydującym o macierzyństwie jest poczęcie dziecka,
które rozpoczyna szczególny etap w życiu każdej kobiety. Od tego momentu jest ona matką, ale do roli macierzyńskiej dorasta powoli podczas ciąży
i dużo wcześniej61.
Uzmysłowienie sobie swej roli prowadzi kobietę do odkrycia, ze to
jej zostało powierzone to, co najcenniejsze − ludzkie życie.
Na mocy swej macierzyńskiej misji staje się ona strażniczką życia.
Powołanie nowego życia wymaga szczególnego otwarcia na nową osobę,
wewnętrznej gotowości na przyjęcie jej i wydanie na świat, a później obdarzanie człowieczeństwem w procesie wychowania62.
Rola matki przypada kobiecie w dniu, kiedy dowiaduje się o zajściu
w ciąże – chwila ta jest dla niej niepowtarzalna. Prawa biologii rozstrzygają
o tym, że to w ciele kobiety przez dziewięć miesięcy ciąży rozwija się nowe
życie.
Żadne ze znanych nam społeczeństw nie pozbawia matki roli najważniejszego opiekuna63.
Przywiązanie kobiety-matki do niemowlęcia jest jak się wydaje
wrodzone, zaś przywiązanie mężczyzny jest wynikiem społecznego uczenia
się. Początkowo cały ciężar życia spoczywa wyłącznie na matce. Dlatego
wszędzie na świecie kobietę oracza szacunek i jest ona powszechnie czczona64.
Rola matki w rodzinie jest chronologicznie pierwsza, jest to związane z tym, iż przez pierwszy okres życia prenatalnego dziecka, matka jest
z nim bardziej związana.
Matka jest w istocie pierwszoplanową postacią we wczesnej socjalizacji dziecka. Można śmiało powiedzieć, że z racji swych funkcji wychowawczych, reprezentuje kulturę, w której przygotowuje dziecko65.
Oczywiście większość kobiet z powodzeniem opanowuje sztukę
opieki nad dzieckiem, nawet w stosunkowo krótkim czasie, poprzez codzienne doświadczenie i dzięki swojej determinacji.
Jednym ze źródeł tej determinacji jest niewątpliwie głębokie przekonanie o znaczeniu opieki macierzyńskiej dla rozwoju dziecka66.
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W dużej mierze to od roli matki zależy czy zapewni dziecku odpowiednie warunki. Rola matki jest więc w istocie pierwszoplanową postacią
we wczesnej socjalizacji dziecka. Na pierwszy plan wysuwają się potrzeby
dziecka, cała uwaga matki, winna się koncentrować na jak najlepszym ich
zaspokajaniu. Dobro dziecka rozumiane jako zaspokajanie jego wszelkiego
rodzaju potrzeb, jest uznawane za wartość nadrzędną67.
Jednym z kluczowych pojęć, gdy mowa o wymogach praktyki macierzyńskiej, jest też pojęcie bardzo szeroko rozumianej odpowiedzialności.
Całkowita odpowiedzialność za rozwój dziecka, jego zdrowie fizyczne
i psychiczne, inteligencję, wygląd, zachowanie i za wszystko, co wiąże się
z dzieckiem spoczywa na matce. Jeżeli cokolwiek układa się niepomyślnie,
to ona ponosi za to winę. Zgodnie z ideologią intensywnego macierzyństwa
odpowiednie wychowanie dziecka wymaga zatem nakładu ogromnej ilości
czasu, energii i pieniędzy68.
Rozpatrując rolę i pozycję matki w rodzinie oraz jej stosunek
z dziećmi nie sposób pominąć zagadnienia autorytetu. W procesie wychowania w rodzinie rodzaj i charakter autorytetu matki decyduje nierzadko
o podatności dzieci na oddziaływanie wychowawcze. Autorytet matki jest
związany z jej rolą społeczną, mianowicie rolą żywiciela, opiekuna i wychowawcy.
Etapem tworzącym rolę matki wobec dziecka jest pierwszy i podstawowy przekaz obrazu kobiecości. Relacja z matką doprowadza dziecko
do świadomości własnej płci. Jeśli postawa matki jest pozytywna wówczas
córka odkrywa matkę jako obiekt identyfikacji, jako swoisty pierwowzór.
Natomiast dla syna matka jest pierwszą kobietą w jego życiu, staje
się dla niego prototypem zachowania wobec kobiety, jest wizją jego przyszłego życia. Dlatego ważna jest tutaj osobowość matki jako kobiety, bowiem nieprawidłowa postawa, może zaburzyć obraz jego przyszłej żony.
Autorytet matki wiąże się z poczuciem miłości, bliskości i przywiązania.
Wyróżnia się różne typy postępowania macierzyńskiego:
• typ monarchiczny − wówczas to cała władza skupiona jest w rękach
jednej osoby − matki; jest to władza życzliwa i uznawana przez dziecko;
• typ demokratyczny – kiedy to matka zezwala na dużą niezależność
dziecka w przekonaniu, że przynosi mu korzyść; matka pozostawia
dziecku inicjatywę działania, jednakże gdy oczekuje jej pomocy zawsze
jest gotowa aby mu jej udzielić;
67
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•

typ tyraniczny – matka ma ogromną władzę i zmusza dziecko do postępowania zgodnie z jej zasadami moralnymi czy jej własnymi życzeniami
(dziecko jest wykorzystywane przez matkę do osiągnięcia jej własnych
celów)
• typ anarchiczny – matka zezwala na niezależność dziecka lecz nie z miłości do niego; nie przejmuje się jego sytuacją lub nie chce mieć z nim
kontaktu.
Rodzicielstwo nie jest dla matki sprawą prostą, ale ma ona przynajmniej konieczne do tego wyposażenie tak percepcyjne, poznawcze
i emocjonalne jak i autonomiczne, niezależnie od tego, czego nauczają ją
współcześni zwolennicy wyzwolenia kobiet, zazwyczaj chce być matką69.
Tematyce macierzyństwa poświecone jest wiele miejsca i uwagi
w literaturze socjologicznej czy psychologicznej. Również w opracowaniach dotyczących ogólnej tematyki rodziny bardziej eksponowaną postacią
jest matka.
Macierzyństwo to pewien rodzaj sytuacji społecznej, w której osoby
są połączone szczególnym rodzajem relacji. Społeczno-kulturowe wzorce
macierzyństwa nie są czymś stałym i na zawsze ustalonym – zmieniają się
w czasie, różnią się ze względu na kulturę. W dalszym ciągu jednak urodzenie dziecka to jedno z tych życiowych zdarzeń, które kształtują tożsamość
kobiety70.
Rodzicielstwo oznacza zarówno macierzyństwo jak i ojcostwo.
Równe prawa rodzicielskie matki i ojca wynikają z wielu przepisów prawnych.
Nakaz równego traktowania ojca i matki pod względem praw i obowiązków wobec dziecka przewiduje Konwencja o Prawach Dziecka, która
kreuje prawo do wychowywania go przez oboje rodziców, a w sytuacji kiedy żyją oni w rozłączeniu, prawo dziecka do kontaktów z obojgiem.
Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest zagwarantowana
we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw
człowieka podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę.
Prawa człowieka i podstawowe wolności przysługują każdej istocie
ludzkiej, a więc zarówno mężczyźnie i kobiecie, dziecku i dorosłemu71.
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Dziecko ma pełne prawo do tego, aby je traktować z szacunkiem
i zrozumieniem. Ma prawo do własnych uczuć i do ich wyrażania. Ale swoje prawa mają także rodzice i ci, którzy z tych praw korzystają, są w gruncie
rzeczy lepszymi rodzicami72.
Zasada równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym także w zakresie życia zawodowego i rodzinnego
ma swoje zakotwiczenie w prawie konstytucyjnym73.
Równe prawa rodzicielskie stanowią przepisy nowej Konstytucji
Polski z 2 kwietnia 1997 roku, w szczególności z art. 32 kreującego ogólną
zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn: Wszyscy są wobec prawa
równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne74.
Z kolei artykuł 18 stanowi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej75.
Także artykuł 33 konstytucji mówi, iż: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym,
społecznym i gospodarczym76.
Równe prawa rodzicielskie i obowiązki matki i ojca wynikają również z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
kształtuje zarówno stosunki małżeńskie jak i rodzinne na zasadzie pełnej
równości.
• Artykuł 93 §1 Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
• Artykuł 95 w myśl którego w §1 Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą
i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.
• Artykuł 96 Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
• Artykuł 97 §1 Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom,
każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania §2 Jed-
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76
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 33.
73

Role społeczne w uwarunkowaniach kulturowych i rozwiązaniach prawnych

75

nakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie;
w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy77.
Ustalenie ojcostwa i uznanie dziecka jest to akt woli i wiedzy mężczyzny, składającego oświadczenie, do którego potrzebna jest zgoda matki
dziecka. Uznanie jest alternatywną wobec sądowej formą ustalenia ojcostwa; nie jest poprzedzone ustaleniami, które mogłyby prowadzić do weryfikacji oświadczenia mężczyzny.
W artykułach 88 oraz 89 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego mowa o prawach dotyczących uznania i nadania nazwiska dziecku przez ojca.
• Art. 88. § 1 Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi
ono od męża matki, nosi jego nazwisko, chyba że małżonkowie oświadczyli, że dziecko nosić będzie nazwisko matki.
Oświadczenia w tej sprawie składane są jednocześnie ze złożeniem
oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków78.
• Artykuł 89 §1 Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka,
dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda
jest potrzebna do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki; jeżeli w chwili uznania
dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie
zgody przez dziecko osobiście.
• §2. Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym później postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na
wniosek jego przedstawiciela ustawowego nazwisko ojca. Jeżeli dziecko
ukończyło lat trzynaście, do nadania nazwiska ojca potrzebne jest także
wyrażenie zgody przez dziecko osobiście79.
Uznanie dziecka powinno prowadzić do powstania trwałych, a tym
samym stabilnych skutków prawnych, bowiem dobro dziecka wymaga, aby
raz ustalony jego stan cywilny nie ulegał zmianom, które w dodatku byłyby
zależne od mogącego ulegać zmianom stanowiska mężczyzny, który dokonał uznania.
Tak więc istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa:
• domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki – dotyczy dzieci urodzonych w małżeństwie;
• uznanie dziecka przez ojca;
• ustalenie ojcostwa przez sąd80.
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Uznania dziecka może dokonać mężczyzna mający pełną zdolność
do czynności prawnych (pełnoletni, który nie został ubezwłasnowolniony),
a także mężczyzna mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
ale za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego81.
Ojcostwo rozwiedzionego mężczyzny jak i ojcostwo pozamałżeńskie w Polsce jest prawnie dyskryminowane w porównaniu z macierzyństwem. A jest to sprzeczne zarówno z Konstytucją jako ustawą zasadniczą
a także z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym − ustawami zwykłymi.
Ojcostwo niezamężnego mężczyzny nakłada na niego szereg obowiązków, nie dając tym samym prawa do dziecka, a wręcz przeciwnie prawa te mu odbiera.
Główną zasadą prawa rodzinnego w Polsce jest dobro dziecka, które
jest realizowane poprzez wychowanie oraz rozwój w biologicznej rodzinie.
Niestety więzi biologiczne ojca z dzieckiem nie są wystarczająco chronione.
Uznanie dziecka przez ojca nie zawsze sprowadza się generalnie do przyznania mu w pełni przysługujących mu praw ojcowskich.
W Polsce sądy najczęściej prawo do opieki nad dzieckiem przyznają
matce, a tym samym ojcu przyznają prawo do widywania się z nim w określone dni, godziny oraz nakładają obowiązek alimentacyjny na ojca.
O coraz większej sile nowej wizji ojcostwa w Polsce może świadczyć uchwalenie przez Sejm w 2001 roku, prawa mężczyzn do skorzystania
z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego. Urlopy ojcowskie zwiększają aktywność zawodową kobiet a także przyczyniają się do scementowania
rodziny, zwłaszcza w relacji ojciec − dziecko, wyrównują obciążenia kobiet
i mężczyzn obowiązkami domowymi i zmniejszają bezrobocie wśród kobiet. Urlopy te stanowią nowe zjawisko w życiu rodziny pracowniczej i odzwierciedlają pewien fragment przemian ról w rodzinie, są sygnałem
o wzrastającej roli ojca.
Ojciec dziecka może korzystać z urlopu wychowawczego również
w przypadku, gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie matki władzy rodzicielskiej przez sąd opiekuńczy. Prawo uwzględnia zatem sytuacje zarówno wynikające z okoliczności związanych ze śmiercią lub chorobą matki,
jak i takie, w których współmałżonkowie decydują o tym, że ojciec nie matka skorzysta z urlopu wychowawczego i ewentualnie z zasiłku wychowawczego82.
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Uprawnienia pracownicze związane ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem przysługują nie tylko matce, ale także ojcu dziecka83. Skoro mężczyzna ma prawo do urlopu macierzyńskiego, to także ma prawo do urlopu
wychowawczego. Gdy nie jest możliwe pogodzenie obowiązków opiekuńczych z zawodowymi ojciec dziecka może wystąpić o udzielenie urlopu
wychowawczego. Urlop ten przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym
przez co najmniej pół roku. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze
do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko − 4 lat84.
Podstawowym zadaniem koniecznym do pełnienia roli rodzicielskiej, roli matki jak i ojca, jest prawidłowa identyfikacja, przede wszystkim
z rolą związaną z własną płcią, z rolą małżeńską i rodzicielską, a następnie
pełna akceptacja tych ról. Akceptacja roli rodzicielskiej, ściśle związana jest
z posiadaniem odpowiedniej motywacji do pełnienia tejże roli.
Pełnienie ról rodzicielskich powoduje uruchomienie procesów motywacyjnych, spośród których duże znaczenie na pragnienie do wywiązywania się z zadań rodzicielskich, a także przekazanie dzieciom własnych
wartości, wiedzy czy osiągnięć.
Dla kobiet rodzina nadaje sens życia, jest podstawową przestrzenią
działania, ale często barierą w karierze zawodowej. Ważna jest w rodzinie
opieka i wsparcie ze strony partnera, poczucie bezpieczeństwa w tym finansowego. Kobiety oczekują od mężczyzn aktywnego zaangażowania w życie
rodzinne, okazywanie im zrozumienia i miłości.
Przemiany społeczne, a przede wszystkim wysoka aktywność zawodowa kobiet i płynące z niej konsekwencje powodują, że zaangażowanie ojców w ich rodzicielstwo wydaje się niezbędne.
Ojcostwo stanowi specyficzną funkcję mężczyzny, a zarazem oznacza zajęcie przez niego właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie
(otoczenie matki i dzieci troskliwą miłością, a także utrzymanie i wyżywienie członków rodziny). Z biegiem lat obraz ojca jak i zrozumienie ojcostwa
zmieniało się wielokrotnie jednakże treść roli ojca zawsze pozostaje taka
sama.
W ostatnich latach, wskutek przemian zachodzących w systemie ról
płciowych, coraz częściej zadaje się pytanie, co oznacza bycie kobietą
i mężczyzną we współczesnym ponowoczesnym świecie. Bowiem z jednej
strony zachodzące procesy przemian zróżnicowały sytuację kobiet i mężczyzn, zaś z drugiej strony zatarły ich dotychczasowe role.
83
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Nowa rzeczywistość społeczna i kulturowa wymusiła zmianę dotychczasowych wzorców kobiecości i męskości, jednakże tradycyjne formy
realizowania tych wzorców wciąż wydają się powszechne.
Wzrost zatrudnienia kobiet, poziomu ich wykształcenia, wpływ feminizmu na kształtowanie się ich tożsamości oddziaływają na funkcjonowanie rodziny.
Role społeczne coraz częściej wydają się bardziej osiągane niż przypisane. Stabilność małżeństwa bardziej zależy na wzajemnej akceptacji, zaufania, przyjaźni, wspólnych zainteresowań, podobnych wartości i doświadczeń obojga partnerów. Szybkie tempo życia wymusza zmianę zachowań,
a istota małżeństwa czy związku powoli się zmienia.
Role pomiędzy mężczyznami, a kobietami zmieniały się wraz z rozwojem stosunków społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy
świadkami przemian zarówno w obrębie kobiecości jak i męskości. Stereotypowe myślenie o płci zaczyna być coraz mniej popularne, a także rzadziej
podzielane przez społeczeństwo. Powstają nowe zróżnicowane warianty
pełnienia ról, wyboru zawodów czy przyjmowania wzorów zachowań
w społecznościach.
Summary
Motherhood and fatherhood appear to be the basic human abilities.
The concept of a family due to the institutionalization of mixed couples,
provides a symbolic representation of the beginning. The roles among men
and women have been changing together with the development of social
relations. The recent decades allow us to witness the changes in the sphere
of both femininity and masculinity. The stereotypical thinking about the
gender is becoming less and less popular, moreover, it is considered to be
not accepted by the society. There are new varied ways of fulfilling different
roles, such as: choosing professional careers or sharing the patterns of social
behaviours in communities.
Prof. UJK dr hab. Irena Fudali, Kierownik Zakładu Socjologii Polityki, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Przeciętny mieszkaniec Polski, zapytany o Podlasie, bez większego
wahania wskaże na środkowo-wschodnią część obecnego państwa polskiego. Indagowany o należące do owej krainy miejscowości wymieni zapewne
któreś z niżej wymienionych: Siedlce, Łuków, Białą Podlaską, Terespol,
Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Sokołów Podlaski, Parczew, Włodawę, Janów Podlaski, Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Siemiatycze, a także
– rzecz jasna – Drohiczyn, historyczną stolicę Podlasia. Natomiast określenie jego granic przysporzy znacznie większych trudności. Wynika to z niejednoznaczności terminologicznej. Historyczne województwo podlaskie
stanowiło dość wąski pas terytorium po obu stronach Bugu, położony prostopadle do rzeki. Powołana do życia w początkach XIX wieku katolicka
diecezja podlaska objęła jedynie część dawnego województwa podlaskiego,
położoną na południe od rzeki Bug, ale także obszerne terytoria, które
w I Rzeczypospolitej znajdowały się poza owym województwem. Zupełnie
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inny teren zajmuje dzisiejsze województwo podlaskie, położone po północnej stronie Bugu, ale także znacznie wykraczające poza granice swego odpowiednika sprzed kilkuset lat.
W niniejszej publikacji pod pojęciem Podlasia rozumiemy tę część
środkowowschodniej Polski, która od zarania dziejów stanowi etniczne pogranicze polsko-ruskie, a ściślej – mazowiecko-małoruskie (ukraińskie).
Stosunki etniczne mają swoje przełożenie na kwestie wyznaniowoobrządkowe; ludność polska wyznawała katolicyzm w obrządku łacińskim,
Rusini należeli do Kościoła prawosławnego lub – w pewnym przedziale
czasowym – greckokatolickiego (unickiego). Zawarte w tytule uszczegółowienie – Podlasie południowe – oznacza, że przedmiotem naszego zainteresowania jest połać Podlasia, położona po południowej stronie rzeki Bug,
w odróżnieniu od tej, która leży na północ od wymienionej rzeki.
Oblicze etniczne i wyznaniowe obu części Podlasia, południowej
i północnej, kształtowało się niemal identycznie do pierwszej połowy XIX
stulecia. Jednak na skutek upadku Rzeczypospolitej teren został po raz
pierwszy w dziejach podzielony; część północną zajęły Prusy, część południową – Austria. Podział został utrwalony w roku 1815, z tym, że Podlasie
północne zostało włączone do Cesarstwa Rosyjskiego, zaś południowe weszło w skład Królestwa Polskiego, tak zwanej Kongresówki. Od tego czasu
dzieje obu części potoczyły się nieco inaczej. W wyniku odmiennych wydarzeń i procesów dziejowych południowe i północne części Podlasia wyraźnie się dziś różnią. Podlasie północne zachowało w przybliżeniu dawny,
mieszany charakter etniczno-wyznaniowy; w zachodniej połowie polski,
rzymskokatolicki, we wschodniej wschodniosłowiański (etnicznie ukraiński,
chociaż z białoruską świadomością narodową) i wschodniochrześcijański,
a konkretnie – prawosławny. Podlasie południowe jest obecnie zdominowane przez ludność polską, wyznającą katolicyzm w obrządku łacińskim, zaś
ludność ruska (ukraińska), prawosławna (w niewielkiej części także unicka),
stanowi znikomy odsetek jego ludności.
Tło dziejowe
W okresie międzywojennym południowe Podlasie należało do województwa lubelskiego. Niemało, bo 8,5% ludności województwa stanowili
wyznawcy Kościoła prawosławnego. Odsetek ten był jednak znacznie wyższy we wschodnich powiatach województwa, w tym również na południowym Podlasiu. Prawosławie wyznawało 15,64% mieszkańców powiatu
bialskiego (wraz ze zlikwidowanym w roku 1932 powiatem konstantynow-
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skim; miejscowości z ludnością prawosławną włączono właśnie do powiatu
bialskiego), 1,85% ludności powiatu radzyńskiego i aż 20,58% mieszkańców powiatu włodawskiego1. W pozostałych powiatach historycznie związanych z południowym Podlasiem: siedleckim i sokołowskim, wyznawcy
prawosławia należeli do wyjątków2. W Siedlcach istniała parafia prawosławna, skupiająca niewielu wiernych. Nabożeństwa sprawowano w prywatnym mieszkaniu. Placówka siedlecka należała do dekanatu warszawskiego3.
W latach niewoli rosyjskiej sieć prawosławnych parafii i filii omawianego terenu była bardzo rozbudowana. Bazowała ona na strukturach zlikwidowanej przez rząd rosyjski w roku 1875 unickiej diecezji chełmskiej,
które włączono do prawosławia. Wszechstronne wspieranie Kościoła prawosławnego szło w parze z drastycznym ograniczaniem działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego. W rezultacie takiej polityki wytworzyła
się ogromna dysproporcja w odniesieniu do ilości placówek duszpasterskich
obu Kościołów, rzecz jasna, na niekorzyść Kościoła katolickiego. Katolicy
dysponowali kilkakrotnie mniejszą ilością parafii, świątyń i duchowieństwa.
Przykładowo w powiecie włodawskim jedna świątynia prawosławna przypadała na 63,6 wiorst kwadratowych, zaś katolicka na aż 272,6 wiorst. Jeszcze gorzej wyglądała rzecz w kwestii ilości kapłanów, na przykład w powiecie radzyńskim na jednego kapłana katolickiego przypadało aż 9119 katolików, podczas gdy kapłan prawosławny obsługiwał przeciętnie tylko 213
swoich wiernych4. Dysproporcje zaostrzyły się po 1905 roku, kiedy to
wskutek ukazu tolerancyjnego z 1905 roku dziesiątki tysięcy dawnych unitów oficjalnie porzuciło prawosławie i przeszło do Kościoła katolickiego
obrządku łacińskiego5. W przededniu I wojny światowej na terenie po1

Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział
Społeczno-polityczny (dalej UWL WSP), sygn. 422, 26n.
2
APL, UWL WSP, sygn. 653, 5; APL, UWL, WSP, sygn. 708, 71nn;
3
Archiwum Metropolii Prawosławnej (dalej: AMP), sygn. 2046, Wykaz z roku 1932.
4
H. Wiercieński, Jeszcze z powodu wydzielenia Chełmszczyzny, Kraków 1913, 5nn.
5
W roku 1905 i w latach następnych w diecezji podlaskiej prawosławie porzuciło ponad
100000 dawnych unitów i ich potomków, co stanowiło zdecydowaną większość, co najmniej dwie trzecie domniemanych prawosławnych. Większe skupiska ludności prawosławnej pozostały jedynie w południowo-wschodniej połaci diecezji, w pasie nadbużańskim
oraz w kilku enklawach na pozostałym terenie. W diecezji lubelskiej ten odsetek był znacznie niższy; tutaj większość dawnych unitów pozostała przy prawosławiu, K. Grzesiak,
Ukaz tolerancyjny z 1905 roku i jego następstwa na Lubelszczyźnie – w stulecie wydarzeń,
Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej, 80 (2006), 785-825; J. Kuligowski, Rewindykacja
świątyń pounickich w diecezji siedleckiej w latach 1918-1939, w: Martyrologia Unitów
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szczególnych powiatów południowego Podlasia funkcjonowały 33 parafie
prawosławne w powiecie bialskim, 23 parafie w powiecie konstantynowskim, 17 parafii w powiecie radzyńskim, 5 parafii w powiecie siedleckim,
9 parafii w powiecie sokołowskim i aż 41 parafii prawosławnych w powiecie włodawskim6.
Kres uprzywilejowanej pozycji Kościoła prawosławnego nastąpił
w wyniku wybuchu I wojny światowej. Na polecenie władz rosyjskich, wycofujących się z ziem polskich, dokonano ewakuacji zdecydowanej większości ludności prawosławnej w głąb Rosji (tzw. bieżeństwo). Wszystkie
cerkwie zostały zamknięte. Prawosławne parafie i filie przestały istnieć.
Reaktywacja i rozwój prawosławnych struktur kościelnych
Powrót ludności prawosławnej do rodzinnych miejscowości rozpoczął się już w 1918 roku i trwał przez następnych kilka lat. W roku 1924
w powiecie bialskim odnotowano 9732 prawosławnych, w powiecie konstantynowskim było ich 2469, w radzyńskim – 1314, zaś w powiecie włodawskim żyło 18710 osób wyznania prawosławnego7. W kolejnych latach
powyższe liczby znacznie wzrosły wskutek wysokiego przyrostu naturalnego. Odrodzenie struktur cerkiewnych nie oznaczało przejęcia przez Kościół
prawosławny całości jego przedwojennego stanu posiadania. Wszakże wiedziano, że rosyjskie prawosławie na omawianym terenie było wprowadzone
zaledwie przez kilkoma dziesięcioleciami, w rezultacie likwidacji Kościoła
unickiego przez władze carskie, co na terenie południowego Podlasia miało
charakter szczególnie brutalny8. Z drugiej strony zdawano sobie sprawę
z tego, że pewna część dawnych unitów zaakceptowała prawosławie i mimo
zmienionych warunków politycznych pragnęła przy nim pozostać. Władze
państwowe, które przejęły zarząd nad majątkiem pocerkiewnym i kontrolę
nad reaktywacją prawosławnych struktur terenowych, dążyły do znacznego
zredukowania ilości prawosławnych placówek duszpasterskich, pozostawiając prawosławnym pewne niezbędne minimum. Dostrzegano też złożoność
problemu w kontekście działań rewindykacyjnych, podjętych przez wierPodlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, red. J. Skowronek, U. Maksymiuk,
Siedlce 1996, s. 323.
6
APL, UWL WSP, sygn. 641, 83.
7
Tamże, 212nn.
8
J. Pruszkowski, Martyrologium czyli męczeństwo Unii Św. na Podlasiu, Woodbridge,
New Jersey 1983 (reprint); Bojarski J., Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim, czyli ostatnie chwile unii w diecezji chełmskiej, Lwów 1885.
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nych i hierarchię Kościoła katolickiego. Gdy w 1875 roku zlikwidowano
unicką diecezję chełmską, całą jej infrastrukturę, w tym świątynie, cmentarze, dobra ziemskie, budynki ekonomiczne przejęło rosyjskie prawosławie.
Dawni unici, którzy w roku 1905 roku skorzystali z ukazu tolerancyjnego,
nie mogli wówczas zabrać ze sobą niczego z materialnej spuścizny ich dawnego Kościoła. Dopiero pod okupacją niemiecką i austro-węgierską rozpoczęto działania na rzecz odzyskania dóbr pounickich. W wolnej Polsce
przybrały one na intensywności. Na terenie diecezji podlaskiej rekoncyliowano około 90 cerkwi pochodzenia unickiego, łacińskiego, a nawet prawosławnego, o ile były one zbudowane na gruntach pounickich. Była to zdecydowana większość (około dwie trzecie) spośród wszystkich istniejących tutaj cerkwi9.
Ustalanie sieci prawosławnych placówek duszpasterskich trwało
niemal przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Władze państwowe różnych stopni tworzyły kolejne, ciągle korygowane, projekty sieci parafialnych. Podstawową zasadą przy określaniu ilości i zasięgu placówek miało
być zachowanie równowagi między ilością wiernych katolickich i prawosławnych przypadającą na jedną parafię lub filię danego wyznania, co miało
zniwelować rażące dysproporcji z lat 1875-1915. Tej zasady trzymano się
niemal przez cały okres międzywojenny, różnie ją jednak interpretując10.
Odradzanie się życia cerkiewnego nastąpiło wraz z powrotem ludności prawosławnej do rodzinnych miejscowości. Powracali również miejscowi duchowni, którzy starali się spełniać posługi religijne dla swoich wiernych.
Niewiele wiemy o ich działalności w pierwszych miesiącach powojennych.
Pozwolenia udzielane duchownym przez władze państwowe na oficjalne
pełnienie funkcji duszpasterskich, położyły podwaliny pod restytucję sieci
parafialnej. Na jesieni 1919 roku była ona jeszcze bardzo uboga. Duchowni
zawiadujący parafiami, zatwierdzeni przez lokalne władze, posługiwali
w następujących miejscowościach: Kobylany i Zabłocie w powiecie bialskim, Nosów w powiecie konstantynowskim oraz Włodawa, Sławatycze
i Uhrusk w powiecie włodawskim11. W następnych latach uruchamiano kolejne placówki. W powiecie bialskim w roku 1920 otwarto ponownie klasz-

9

L. Balicki, Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej 1918-1939, Lublin 1991, 131nn; J. Kuligowski, Rewindykacja…, 322nn.
10
M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia
1918-1939, Warszawa 1989, 307nn.
11
K. Grzesiak, Kształtowanie się sieci parafialnej Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej, 80 (2006), s. 790.
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tor w Jabłecznej, który jednak nie otrzymał statusu parafii12. W roku 1921
w powiecie konstantynowskim, obok parafii w Nosowie, otwarto samodzielną filię w Gnojnie13. Rok później pojawił się duchowny prawosławny
na terenie powiatu radzyńskiego, gdzie nieliczni prawosławni żyli w przemieszaniu z katolikami14. Jednak miejscowi katolicy rekoncyliowali
wszystkie tamtejsze cerkwie. Władze powiatowe sugerowały budowę nowej
cerkwi w jednej z wiosek, w grę wchodziły: Żerocin, Drelów, Worsy lub
Szóstka15. Natomiast w powiecie włodawskim otworzono jeszcze parafie
w Sosnowicy, Suchawie, Uhrusku i Kosyniu.
W roku 1924 ostatecznie ukształtowała się sieć duszpasterska, obejmująca parafie i filie etatowe, subsydiowane później z budżetu państwa.
Przetrwała ona bez żadnych zmian do roku 193916. Jednak ustalona wówczas ilość parafii i filii nie satysfakcjonowała ani wiernych ani też hierarchii
prawosławnej. Wyznawcy prawosławia masowo kierowali do władz państwowych podania o otwarcie kolejnych ośrodków. Dotyczyły one dużej
liczby miejscowości: Kodeń, Biała Podlaska, Zahorów, Połoski, Międzyleś,
Kostomłoty, Łomazy, Kijowiec, Terespol, Hola, Kolechowice, Hołowno,
Zbereże, Ostrów Lubelski, Rozwadówka, Sobibór, Uhnin, Korolówka, Bubel, Szóstka17. Wobec determinacji społeczności prawosławnej i w sytuacji
przedłużających się negocjacji na linii Kościół prawosławny – państwo polskie, metropolia warszawska zastosowała w sprawie zwiększenia ilości placówek duszpasterskich metodę faktów dokonanych. W roku 1927 delegowano do poszczególnych miejscowości duchownych, mających spełniać dla
tamtejszych prawosławnych posługi duszpasterskie. W ten sposób rodziły
się charakterystyczne dla międzywojennego województwa lubelskiego parafie nieetatowe, nieuzgodnione z władzami państwowymi. Mimo tego, że nie
otrzymywały one regularnych państwowych dotacji, nie były uposażone
w dobra ziemskie, a także nie spełniały funkcji urzędów stanu cywilnego,
zajmowały jednak ważne miejsce w życiu duszpasterskim Kościoła prawosławnego na omawianym terenie. Kilku księży skierowano do miejscowości
powiatu bialskiego: Białej Podlaskiej, Zahorowa, Połosek, Kijowca, Ko-

12

APL, UWL WSP, sygn. 674, 12nn.
APL, UWL WSP, sygn. 647, 7.
14
APL, UWL WSP, sygn. 651, 31.
15
APL, UWL WSP, sygn. 641, 216.
16
Tamże, 214.
17
AMP, sygn. 1171, Sprawki o prichodach ob otkrytji kotorych postupili chodatajstwa prichożan.
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stomłot18. Na terenie powiatu włodawskiego duchowni nieetatowi pojawili
się w Kolechowicach, Uhninie, Holeszowie i Zbereżu19.
Władze państwowe, tak centralne, jak i lokalne, patrzyły na ten
spontaniczny rozwój placówek prawosławnych niezbyt chętnie. Uznawano
je przeważnie za nielegalne, chociaż w roku 1931 lubelski Urząd Wojewódzki zalecał starostom tolerowanie placówek nieetatowych i posługujących w nich duchownych, o ile owi kapłani pełnili wyłącznie zadania religijne i jeżeli lokal przeznaczony do modlitwy odpowiadał temu celowi20.
Pewien przełom przyniósł rok 1928, kiedy to władze państwowe dokonały
otwarcia pewnej ilości zamkniętych dotąd cerkwi. Jednocześnie uznano posługujących przy nich nieetatowych duchownych, jednak bez prawa prowadzenia akt stanu cywilnego i bez dotacji pieniężnych. Ponownie uruchomione świątynie znajdowały się w miejscowościach: Zahorów i Międzyleś
w powiecie bialskim, a także Kolechowice i Zbereże w powiecie włodawskim. Brano też pod uwagę otwarcie kilku innych cerkwi, będących przedmiotem negocjacji z władzami cerkiewnymi21. W kolejnych latach przybyły
nowe ośrodki. W roku 1930 za zgodą władz reaktywowano filię w Białej
Podlaskiej z cerkwią zbudowaną na cmentarzu22. W roku 1933 istniały też
placówki nieetatowe w Bublu Starym, Kodniu, Kostomłotach. W powiecie
radzyńskim funkcjonowała nadal jedna parafia. Jej oficjalną siedzibą był
początkowo Żerocin, potem Drelów, ale kapłan najczęściej zamieszkiwał
w Worsach, odprawiając nabożeństwa w domach prywatnych na terenie kilku okolicznych wsi23. W Worsach, a potem także w Strzyżówce, wybudowano nielegalnie domy modlitwy24. Rozwój sieci parafialnej nastąpił również na terenie powiatu włodawskiego. W 1930 roku istniały tu placówki
nieetatowe w Holeszowie, Zbereżu, Uhninie, Wytycznie, Kolechowicach25.
Aż do końca 1937 roku polityka państwa wobec Kościoła prawosławnego w województwie lubelskim zdawała się coraz bardziej sprzyjać
aspiracjom jego wiernych. W rezultacie rozmów przedstawicieli metropolii
prawosławnej z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz18

APL, UWL WSP, sygn. 1510, 1, 32nn.
APL, UWL WSP, sygn. 1517, 2nn; APL, UWL WSP, sygn. 665, 9; APL, UWL WSP,
sygn. 641, 307nn.
20
APL, UWL WSP, sygn. 681, 249.
21
APL, UWL WSP, sygn. 641, 354.
22
APL, Starostwo powiatowe bialskie (dalej SB), sygn. 481, 7n; APL, UWL WSP, sygn.
1524, 17.
23
APL, UWL WSP, sygn. 677, 110; APL, UWL WSP, sygn. 679, 8.
24
APL, UWL WSP, sygn. 685, 107n.
25
APL, UWL WSP, sygn. 1509, 36n.
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nego uzgodniono potrzebę nadania licznym nieetatowym placówkom statusu parafii etatowych. Na południowym Podlasiu chodziło o ośrodki w Kijowcu, Kostomłotach, Jabłecznej, Międzylesiu, Kodniu, Zahorowie, Bublu
Starym i Białej Podlaskiej w powiecie bialskim, Szóstce w powiecie radzyńskim, wreszcie Korolówce, Hołownie, Zbereżu, Holeszowie, Uhninie,
Kolechowicach, Holi i Wytycznie w powiecie włodawskim26. Jednak od początku 1938 roku czynniki administracyjne i wojskowe przystąpiły do realizacji tzw. akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej, zakładającej radykalne
zmniejszenie prawosławnych placówek na terenie województwa lubelskiego
poprzez likwidację ośrodków nieetatowych. Wiosną tegoż roku władze administracyjne dokonały niespodziewanego zamknięcia i opieczętowania
świątyń będących placówek nieetatowych, zaś ich duszpasterze zostali usunięci. Z kolei latem dokonano masowej rozbiórki tych i pozostałych nieczynnych świątyń27.
Likwidacja kilkudziesięciu nieetatowych ośrodków duszpasterskich
wiosną roku 1938 spowodowała, że sieć parafialna Kościoła prawosławnego
w województwie lubelskim powróciła do poziomu z połowy lat dwudziestych. W opinii władz osiągnięto w ten sposób postulowaną onegdaj zasadę
równowagi28. Z kolei warszawski konsystorz prawosławny dowodził, że
w wyniku owych działań prawosławni byli teraz podwójnie upośledzeni
w porównaniu z katolikami: na przykład w powiecie włodawskim jedna
cerkiew przypadała na 5240 wiernych prawosławnych, zaś jeden kościół na
2560 katolików. Jeszcze jaskrawiej dysproporcje te ujawniły się w przeliczeniu powierzchni terytorium przypadających na jedną cerkiew i kościół29.
W każdym razie funkcjonowanie duszpasterskie Kościoła prawosławnego
w województwie lubelskim, w tym również na południowym Podlasiu, uległo znacznemu utrudnieniu.
Etatowe i nieetatowe parafie prawosławne
Prezentacja parafii prawosławnych zostanie dokonana w oparciu
o podział na powiaty. Wypada dodać, że organizacja terenowa Kościoła
prawosławnego w II Rzeczypospolitej była w znacznym stopniu zgodna ze
26

AMP, sygn. 2066, Wykaz z roku 1939.
AMP, sygn. 1874, Relacje o likwidacji parafii nieetatowych; AMP, sygn. 1726, Relacje
duchownych o likwidacji placówek nieetatowych.
28
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
sygn. 385, 244.
29
AMP, sygn. 1421, Oświadczenie metropolii prawosławnej.
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strukturami państwowymi. Dekanat włodawski pokrywał się zasadniczo
z terenem powiatu o tej samej nazwie, natomiast dekanat bialski obejmował
tereny dwóch powiatów: bialskiego i radzyńskiego. Oba południowopodlaskie dekanaty należały do diecezji warszawsko-chełmskiej Świętego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce.
Powiat bialski (wraz z konstantynowskim)
Parafia Kobylany
Parafia Kobylany obejmowała wiele miejscowości wschodniej części powiatu bialskiego. Średnica terytorium parafii wynosiła 36 kilometrów.
W roku 1922 liczyła ona 4862 wiernych, zaś w roku 1939
– 7100 (według być może zawyżonych danych warszawskiego konsystorza
prawosławnego). Teren parafii odznaczał się wyższym od przeciętnej dla
całego powiatu odsetkiem ludności prawosławnej. W jej parafii wchodziły
następujące miejscowości: Kobylany, Polatycze, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Podolanka, Koroszczyn, Leguty Małe, Błotków, Łobaczów
Duży, Łobaczów Mały, Samowicze, miasto Terespol, Dobrynka, Popiel,
Wólka Dobryńska, Mokrany Stare, Neple, Kuzawka, Krzyczew, Kijowiec,
Ogródki, Dereczanka, Husinka, Koczakówka, Horbów, Zalesie, Lachówka
Wielka, Lipnica, Olszyn, Rokitno, Michałki, Berezówka, Kostomłoty, Dobratycze, Lebiedziew, Kopytów, Okczyn, Żuki, Murawiec, Kożanówka, Kołpinek, Ogrodniki, Kąty, Kłoda.
W roku 1919 proboszczem parafii był ks. Mikołaj Szymański, który
potem przeszedł do Kościoła katolickiego, obrządku neounickiego, a zaraz
po nim, do roku 1926 ks. Arkadiusz Nikolski, który także przeszedł na unię
i posługiwał w placówce neounickiej w Terespolu30. W Kobylanach zastąpił
go ks. Gabriel Korobczuk. Później, aż do końca interesującego nas okresu,
proboszczem parafii był ks. Jan Jaciuk. W roku 1931 funkcję psalmisty
spełniał diakon Józef Skrzypiec, zaś od roku 1932 – Michał Jakimiuk. Starostami cerkiewnymi byli: w roku 1932 Klemens Wasiluk, zaś w roku 1938
Ignacy Biełous. Do parafii należał 1 hektar ziemi rolnej.
Parafia dysponowała (i dysponuje do dzisiaj) murowaną cerkwią,
wzniesioną w latach 1888-1890 na miejscu poprzedniej drewnianej świątyni

30

Na temat ruchu neounijnego w Polsce i w diecezji podlaskiej: F. Rzemieniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 1999.
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pounickiej. Autorem projektu był Wiktor Syczugow. Świątynia nosi wezwanie Opieki Matki Bożej31.
Na terenie parafii etatowej Kobylany powstały dwie placówki nieetatowe. Jedna z nich znajdowała się w Kijowcu, dokąd w roku 1927 delegowano ks. Michał Chrapowicki. Rok później, z uwagi na jego ciężką chorobę, duszpasterzowali w Kijowcu zakonnicy o. Jonasz Plasuj i o. Meliton
Jarmuż. W latach 1930-1931 posługiwał tu ks. Atanazy Tunicki, zaś w roku
1932 ks. Abraham Kisiel. Źródła z lat 1937-1938 informują, że duszpasterzem kijowieckim był ks. Aleksander Pańko, kapłan szlachetny i pobożny,
zarazem doświadczony ubóstwem. W roku 1932 na stanowisku psalmisty
odnotowano vacat, zaś w roku 1937 pełnił tę funkcję Jan Zbarański. Starostami cerkiewnymi byli: w roku 1932 Stefan Lewczuk, w roku 1938 Nikita
Sylwaniuk. Życie liturgiczne odbywało się początkowo w domu prywatnym. Wprawdzie istniała we wsi nowa, okazała i murowana świątynia, jednak w roku 1929 zburzono ją w ramach prowadzonej wówczas akcji rozbiórkowej mimo zdecydowanych protestów ludności prawosławnej. Dopiero w roku 1936 wzniesiono, za pozwoleniem władz państwowych, nowy
dom modlitwy. Został on rozebrany dnia 13 lipca 1938 roku, zaś jego wartość wyceniono na 12 000 złotych. Placówka posiadała też niewykończony
dom parafialny. Był to budynek drewniany, pięcioizbowy, wzniesiony na
prywatnym gruncie starosty Nikity Sylwaniuka32.
Druga placówka nieetatowa powstała w Kostomłotach. W roku
1927 przybył tu o. Nifont Niedźwiedź, który uwikłał się z ostry spór o miej31

AMP, sygn. 2066, Wykaz z roku 1939; AMP, sygn. 503, Wykazy duchownych prawosławnych; AMP, sygn. 780, Wykazy z 1 stycznia 1931 r.; AMP, sygn. 441, Wykazy
z 1 października 1937 r., Wykaz z 1 lutego 1938 r.; AMP, sygn. 2046, Wykazy z 1 stycznia
1932 r.; AMP, sygn. 961, Wykazy gruntów parafii prawosławnych; APL, UWL WSP, sygn. 641, 212nn; APL, SB, sygn. 193, 131; APL, SB, sygn. 195, 2n; B. Seniuk, Prawosławne cerkwie guberni lubelskiej i siedleckiej zrealizowane według projektów arch. Wiktora
Iwanowicza Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu,
w: Do piękna nadprzyrodzonego 277. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od
X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, t. 1, red. K. Mart, Chełm 2003, 277.
32
AMP, sygn. 503, Wykaz duchownych prawosławnych; AMP, sygn. 780, Wykazy
z 1 stycznia 1931 r.; AMP, sygn. 980, Obrachunek mienia cerkiewnego, zburzonych
w czerwcu i lipcu 1938 r. czynnych świątyń prawosławnych; AMP, sygn. 441, Wykazy
z 1 października 1937 r., Wykazy z 1 lutego 1938 r.; AMP, sygn. 2046, Wykazy
z 1 stycznia 1932 r.; AMP, sygn. 1292, Wykazy o rozebranych cerkwiach; APL, UWL
WSP, sygn. 641, 307nn; APL, UWL WSP, sygn. 681, 34; APL, UWL WSP, sygn. 1515,
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scową cerkiew, użytkowaną przez kostomłocką parafię neounicką. W roku
1928 zastąpił go na krótki okres o. Eutychiusz Hawryluk, zaś po nim posługę w Kostomłotach kontynuował o. Hiob Radziwiluk. Dopiero w roku 1938,
na krótko przed likwidacją placówki, na jego miejsce przyszedł ks. Józef
Szykuła. Źródła wymieniają kostomłockich psalmistów: w roku 1932 był
nim Damian Dmitrijuk, a pięć lat później – Mikołaj Potapczuk. Starostami
cerkiewnymi byli: w roku 1932 Jakub Trociuk, w roku 1938 – Józef Ligora.
Wobec niepowodzenia starań o przejęcie siedemnastowieczne cerkwi unickiej, w ramach których stosowano nawet metody siłowe, prawosławni sprawowali modlitwy w prywatnym domu. W roku 1934 podjęto starania o budowę osobnego domu modlitwy, starostwo powiatowe sugerowało raczej
wzniesienie kaplicy. Rok później urządzono ją w prywatnym domu o Hioba
Radziwiluka. Taki status prawny budowli spowodował, że w roku 1938, po
likwidacji placówki nieetatowej, nie została ona zburzona33.
Parafia Zabłocie
Południowo-wschodni zakątek powiatu bialskiego obejmowała parafia Zabłocie. Jej rozpiętość wynosiła 27 kilometrów, w roku 1922 liczyła
ona 3070 wiernych, w roku 1939 było ich (według danych konsystorza prawosławnego) 6900. W skład parafii wchodziły: Zabłocie, Wólka Zabłocka,
Leniuszki, Szostaki, Zalewsze, Krzywowólka, Rozbitówka, Jabłeczna, Międzyleś, Ogrodniki, Bokinka, Maciejówka, osada Kodeń, Olszanki, Suchry,
Zahorów, Choroszczynka, osada Piszczac, Połoski, Dąbrowica Duża, Dąbrowica Mała. W wielu wsiach wyznawcy prawosławia dominowali liczebnie nad katolikami.
W pierwszych latach powojennych posługiwał tu dawny proboszcz,
ks. Józef Dyńko-Nikolski, potem, do roku 1925, był w Zabłociu ks. Andrzej
Hryciuk, który przeszedł na neounię. Zastąpił go ks. Piotr Struk-Strukow,
zaś w latach 1929-1933 pracował tu ks. Mikołaj Małacha. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Piotr Kostanowicz, ks. Mikołaj Rudakowski, zaś od roku 1937 – ks. Piotr Moczarski. W latach trzydziestych funkcję psalmisty
pełnił nieprzerwanie Jan Martyniuk. Starostami cerkiewnymi byli: w roku
1932 Auksencjusz Martyniuk, w roku 1938 Ignacy Zinczuk. Parafia w Za33
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błociu dysponowała obszerną, murowaną cerkwią, zbudowaną w początkach XX wieku, pod wezwaniem św. Mikołaja. Proboszcz dysponował
12 hektarami ziemi rolnej34.
Rozległość terytorialna parafii z dużym odsetkiem prawosławnych
spowodowała, że w jej obrębie powstały aż trzy parafie nieetatowe. Placówka w miejscowości Międzyleś skupiała w roku 1930 około 960 wiernych, zamieszkałych w tej wsi oraz w sąsiednich: Matiaszówce i Żukach.
Według dokumentów państwowych pierwszym duszpasterzem był o. Joasaf
Fedorczuk, którego w październiku 1929 roku zastąpił ks. Sergiusz Kostrzycki. W roku 1932 placówkę ponownie objął o. Joasaf, zaś w roku 1933
– ks. Nikanor Borucki. W ostatnich latach funkcjonowania placówki kierował nią ks. Nicefor Kornisiuk. Psalmistami w Międzylesiu byli: w roku
1932 Jan Abramowicz, od roku 1937 Jan Pietruczuk. Funkcję starostów
pełnili: w roku 1932 Marcin Timoszczuk, a sześć lat później Paweł Szołucha. Drewniana cerkiew św. Anny została wzniesiona w roku 1907 jako
świątynia filialna parafii Zabłocie. Po pierwszej wojnie światowej była ona
sporadycznie otwierana dla prawosławnych z okazji wielkich świąt. W roku
1928 oddano ją na stałe. Placówka, erygowana jako nieetatowa w roku
1929, funkcjonowała do roku 1938. Świątynię zburzono dnia 14 lipca 1938
roku, ku rozpaczy społeczności prawosławnej. Wartość obiektu wyceniono
na 35000 złotych35.
W roku 1927 powstała też placówka nieetatowa w Zahorowie. W jej
skład weszły: Zahorów, Połoski, Kąty, Wołoszki, Dąbrowica Mała
– z przewagą ludności prawosławnej, Chroszczynka, Dąbrowica Duża
z mniejszościowym, ale dużym jej odsetkiem, a także osada Piszczac, Bokinka Królewska, Kościeniewicze, Ortel Królewski, gdzie prawosławni byli
bardzo nieliczni. Parafianie zahorowscy mieli opinię ludzi biednych, ale zarazem dobrych i pobożnych, byli zarazem, w przeciwieństwie do innych wsi
34
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w sąsiedztwie, odporni na wpływy komunistyczne. W roku 1930 placówka
liczyła około 2200 parafian. Pierwszym duszpasterzem w Zahorowie był
w 1927 roku o. Meliton Jarmuż, potem zastąpił go o. Krzysztof Kość, zaś
w roku 1930 – ks. Jan Czernobrow. Do roku 1932 posługiwał tu przez kilka
lat ks. Mikołaj Grabowiecki, zaś w ostatnich dwóch latach – ks. Aleksander
Druzik, o którym źródła państwowe donosiły, że był bardzo ubogi, i że
w Zahorowie umarło mu jedyne dziecko. W latach 1931-1932 psalmistą był
Joachim Kowalczuk, z kolei w latach 1937 i 1938 był nim Mikołaj Stepaniuk. Funkcję starostów cerkiewnych piastowali: w roku 1932 Teodozy
Żuk, zaś w roku 1938 Grzegorz Klimuk. Placówka dysponowała drewnianą
cerkwią, wzniesioną w roku 1908. Zburzono ją 13 lipca roku 1938, a jej
wartość oszacowano na 24000 złotych36.
Placówka w Kodniu powstała w roku 1931. Tworzyli ją wyznawcy
prawosławia z osady Kodeń (564 wiernych), Okczyna (466 wiernych), Olszanki (411 wiernych). Przez cały okres posługiwał w niej o. Krzysztof
Kość. Zycie liturgiczne toczyło się w domu modlitwy, urządzonym
w budynku prywatnym. W roku 1936 rozpoczęto budowę cerkwi, w styczniu roku 1938 władze powiatowe nosiły się nawet z zamiarem udzielenia
dotacji na jej wykończenie, jednak latem tego roku została ona rozebrana.
Oceniono ją na 3000 złotych. Początkowo psalmistą był Mikołaj Korniłowicz, zaś w końcowym okresie Józef Filipczuk37.
Parafia Gnojno
W północnym zakątku powiatu bialskiego (wcześniej konstantynowskiego) istniała parafia Gnojno. Placówka, rozciągająca się na obszarze 20
kilometrów, liczyła w 1922 roku 1010 wiernych, a w roku 1939 – 2200. We
wsiach: Bubel Granna, Bubel Łukowisko, Bubel Stary, Gnojno, Peredyło
prawosławni stanowili większość ludności, ale już w pozostałych miejsco36
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wościach: Borsukach, Serpelicach, Klepaczowie, Zaburzu, Wiechowiczach,
Antolinie, Pawłowie Nowym, Pawłowie Starym, Buczycach Starych, Buczycach Nowych, osadzie Janowie Podlaskim stanowili mniej liczne, albo
wręcz znikome grupy. Do roku 1931 jej proboszczem był ks. Szymon Kamiński, potem przeniesiony do Nowoberezowa na północnym Podlasiu. Po
nim przyszedł do Gnojna ks. Włodzimierz Kuźmiński, zaś od roku 1936
pracował w tej parafii ks. Mikołaj Zimowiec. W 1931 roku psalmistą był
syn proboszcza, Konstanty Kamiński, w latach 1932-1937 funkcję tę pełnił
Jan Jaworowski, a w roku 1938 – Jan Zbarański. Zadania starosty cerkiewnego spełniał Włodzimierz Kuszneruk.
Cerkiew parafialna, murowana, pod wezwaniem św. Praksedy, pochodziła z lat osiemdziesiątych XIX stulecia. Parafia dysponowała 16,5 hektarami ziemi rolnej38.
Na terenie parafii powstała w roku 1932 placówka nieetatowa
w Bublu Starym. Istniała tam cerkiew pounicka, po I wojnie światowej
przejęta przez Kościół katolicki. Władze diecezji podlaskiej nosiły się
z zamiarem urządzenia przy niej parafii neounickiej. Ponieważ niemal nikt
z miejscowych prawosławnych nie był zainteresowany przejściem na katolicyzm, placówka neounicka znalazła swoją siedzibę w Pawłowie Starym,
natomiast cerkiew pozostawała nieczynna. W roku 1932 przejęli ją samowolnie prawosławni i od tej pory sprawowali w niej nabożeństwa. Dopiero
w roku 1938 placówka prawosławna została zlikwidowana. Cerkiew zapieczętowano, a potem przekazano katolikom. Przez pierwsze lata w Bublu
Starym posługiwał o. Klemens Krawczuk, zaś w latach 1937-1938 – ks.
Mikołaj Radziejewicz. Władze powiatowe zwracały uwagę na skrajną biedę
owego kapłana. W roku 1932 jako psalmista jest wymieniany Mikołaj Kozicki, zaś w roku 1937 – Bazyli Wdodowicz. W roku 1938 starostą cerkiewnym był Grzegorz Żuk39.
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Parafia Nosów
Parafia w Nosowie, obejmująca środkową i wschodnią część powiatu bialskiego, odznaczała się bardzo rozległym terytorium. Niektórzy parafianie mieli do swojej cerkwi ponad 25 kilometrów. Jednak jedynie w Nosowie i Łukowcach prawosławni byli większością, większe grupy stanowili
oni w Sławacinku, Styrzyńcu, Sycynie i Sitniku. Pozostałe miejscowości:
Bukowice, Dubowo, Polinowa Mauryki, Polinowa Dąbrowa, Zakanale,
Wólka Polinowska, Wólka Nosowska, Zalesie, osada Konstantynów, Horoszki, Juniewicze, Mszanna, Klonowica Duże, Klonowica Mała, Nowinki,
Próchenki, miasto Łosice, Kornica, Chotycze, Kobylany, Charytan, Wygnanki, Komarno, Leśna Podlaska, miasto Biała Podlaska, Kaliłów, Perkowice, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Ortel Książęcy, Worgule,
Sławnik, Swory, Łomazy, Dokudów, Woroniec – były zdominowane przez
ludność katolicką, zaś ilość wyznawców prawosławia oscylowała od kilku
do kilkudziesięciu. W roku 1922 parafia nosowska miała 1459 wiernych,
w roku 1939 ich liczba wzrosła do 3200. Parafia dysponowała 16 hektarami
ziemi rolnej.
Centrum życia duchowego parafii stanowiła cerkiew parafialna, poświęcona św. Michałowi Archaniołowi. Była to świątynia pounicka, murowana z kamieni polnych, pochodząca z połowy XIX wieku. Kapłani
z Nosowa sprawowali też nabożeństwa w kaplicy cmentarnej w Konstantynowie, zburzonej dnia 12 lipca 1938 roku, oraz na cmentarzu lub w domu
prywatnym w Klonowicy Dużej.
Do roku 1927 proboszczem parafii był ks. Józef Pleskacewicz, duszpasterz jeszcze z czasów przedwojennych, znany z radykalnych zachowań
antypolskich i antykatolickich. Po jego śmierci funkcję tę objął ks. Teodor
Czystowski, który jednak wkrótce został zasuspendowany w powodu sympatii prounijnych. Następnym proboszczem był ks. Grzegorz Metiuk, który
już w roku 1924 był tutaj wikariuszem, zastępując swojego poprzednika nazwiskiem Kiryczuk. W następnym roku kapłan ów przeniósł się w rodzinne
strony (pochodził z Terebinia koło Hrubieszowa), z powodu trudnych warunków materialnych, jednak w roku 1926 powrócił i wkrótce został proboszczem. W roku 1935 przeszedł na probostwo do Hrubieszowa, a po
II wojnie światowej został prawosławnym biskupem w Kanadzie. W Nosowie zastąpił go na krótko ks. Michał Boniecki. W latach 1936-1937 proboszczem był ks. Antoni Kaliszewicz, zaś w roku 1938 – ks. Jan Hałas.
W tym roku pojawił się też wikariusz – ks. Jan Holc. W latach dwudziestych psalmistą był syn proboszcza, Michał Pleskacewicz, a w latach trzy-
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dziestych funkcję tę pełniła kobieta, Natalia Kordelewicz, co było wyjątkiem w skali co najmniej Lubelszczyzny. W roku 1938 zastąpił ją Eugeniusz Protasiewicz. Źródła z lat trzydziestych wymieniają starostę cerkiewnego – Pawła Rumowskiego40.
W roku 1929 z terenu parafii w Nosowie wyodrębniła się nieetatowa
placówka w Białej Podlaskiej. Wchłonęła one miejscowości południowej
części parafii nosowskiej, ale też kilka wsi z innych parafii. W Białej Podlaskiej, Sycynie, Sitniku, Sławacinku, Styrzyńcu, Kalinowie, Woskrzenicach
Dużych, Kłodzie, Koszołach liczba wyznawców prawosławia przekraczała
100. W pozostałych wsiach było ich już mniej. Były to: Dokudów, Woskrzenice Małe, Łukowce, Worgule, Swory, Perkowice, Ortel Królewski,
Ortel Książęcy, Ogrodniki, Lubienka, Łomazy, Dubów, Aleksandrówka,
Krasówka, Karczówka, Burwin, Sidorki, Ogrodniki, Swory. Nowa placówka zajmowała duży terytorialnie obszar, ale prawosławni nigdzie nie stanowili większości. Zamieszkiwało tu w sumie ponad 2530 wyznawców prawosławia, ale w rzeczywistości do łączności z parafią poczuwało się ich
znacznie mniej. W roku 1933 ks. Jan Rudakowski, uskarżający się na biedę,
informował, że ma co najwyżej 800 parafian.
Parafia posiadała swoją cerkiew, wzniesioną w roku 1929 za zgodą
władz administracyjnych. Świątynia powstała w drodze rozbudowy kaplicy
cmentarnej z materiału uzyskanego z rozebranej cerkwi w nieodległym Ciciborze. W roku 1937 dobudowano dzwonnicę. Rozebrano ją 11 i 12 lipca
roku 1938. Wartość obiektu określono na 20000 złotych. Parafia dysponowała również drewnianym pięcioizbowym domem.
W roku 1928 do Białej Podlaskiej przybył ks. Jan Rudakowski, który pozostał tu do roku 1935. Jego następcą był ks. Roman Kostanowicz.
W roku 1938 parafię objął ks. Antoni Kaliszewicz, jednak wkrótce, podobnie jak inne placówki nieetatowe, uległa ona likwidacji. Od roku 1930 posługę psalmisty pełnił Mikołaj Kuźmiński, zaś w latach 1937-1938 Eugeniusz Pietraszkiewicz. Starostą cerkiewnym był przez cały okres Paweł
Gromadzki41.
40

AMP, sygn. 2066, Wykaz z roku 1939; AMP, sygn. 503, Wykaz duchownych prawosławnych; AMP, sygn. 780, Wykazy z 1 stycznia 1931 r.; AMP, sygn. 441, Wykazy
z 1 października 1937 r., Wykazy z 1 lutego 1938 r.; AMP, sygn. 2046,Wykazy
z 1 stycznia 1932 r.; AMP, sygn. 961, Wykazy gruntów parafii prawosławnych; APL,
UWL WSP, sygn. 641, 307nn; APL, UWL WSP, sygn. 647, 139nn; APL, UWL WSP, sygn. 681, 37nn; APL, UWL WSP, sygn. 681, 280; APL, SK, sygn. 131, 42; APL, SK, sygn.
134, 12; APL, SK, sygn. 135, 17nn; APL, SB, sygn. 483, 130, 152.
41
AMP, sygn. 503, Wykaz duchownych prawosławnych; AMP, sygn. 780, Wykazy
z 1 stycznia 1931 r.; AMP, sygn. 980, Obrachunek mienia cerkiewnego, zburzonych

Parafie prawosławne na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym

95

Klasztor w Jabłecznej
W okolicach nadbużańskiej wsi Jabłeczna istnieje od co najmniej
końca XV stulecia niewielki monaster prawosławny. Był to jedyny na terenie unickiej diecezji chełmskiej ośrodek, który nie przyjął unii. Jednak jego
oddziaływanie na unicką ludność Podlasia, a nawet okolicznych wiosek było praktycznie żadne. W czasach rosyjskich monaster otrzymał nową świątynie, kaplicę, budynki mieszkalne i gospodarcze, awansując do roli jednego
z religijnych centrów prawosławia na Podlasiu.
W II Rzeczypospolitej monaster początkowo był przewidziany do
likwidacji. Cerkiew klasztorną zamknięto 14 października 1919 roku, ale na
usilne prośby ludności prawosławnej ponownie otwarto go w styczniu 1920
roku. Miał on charakter placówki etatowej, ale utworzono przy nim parafii.
Wprawdzie w roku 1922 starano się o otwarcie takowej przy klasztornej
cerkwi, jednak projekt nie spotkał się z uznaniem władz państwowych, które uważały, że do parafii w Sławatyczach i Zabłociu jest zbyt blisko. Tym
niemniej wyznawcy prawosławia z Jabłecznej, a także z okolicznych wiosek: Lisznej, Terebisk, Parośli, Pnisek najczęściej właśnie w monasterze zaspokajali potrzeby religijne.
W pierwszej połowie lat dwudziestych o przejęcie obiektu zabiegali
też okoliczni katolicy. W nieskutecznych próbach likwidacji monasteru
wspierał ich biskup podlaski, wychodzący z błędnego założenia, że klasztor
był niegdyś unicki42.
Powiat włodawski
Parafia Włodawa
Parafia prawosławna we Włodawie skupiała wyznawców prawosławia we wschodniej części powiatu włodawskiego. Wśród mieszkańców
Włodawy odsetek prawosławnych nie przekraczał kilku procent, jednak
w okolicznych miejscowościach był on znacznie wyższy, a nierzadko większościowy. Były to następujące wsie: Szuminka, Orchówek, Korolówka,
Różanka, Stawki, Okuninka, Tarasiuki, Konstancinów, Wyryki, Kwasówka,
w czerwcu i lipcu 1938 r. czynnych świątyń prawosławnych; AMP, sygn. 441, Wykazy
z 1 lutego 1938 r.; AMP, sygn. 2046, Wykazy z 1 stycznia 1932 r.; AMP, sygn. 1292, Wykazy o rozebranych cerkwiach; AMP, sygn. 1596, Dokumenty o cerkwi w Białej Podlaskiej; APL, SB, sygn. 193, 685n; APL, SB, sygn. 481, 7; APL, SB, sygn. 483, 24.
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Luta, Natalin, Żuków, Sobibór, Żłóbek. Parafia cechowała się rozpiętością
30 kilometrów. W roku 1922 liczyła ona 4241 parafian, w roku 1933
– 5584, sześć lat później – 6950 (dane zapewne zawyżone). Do roku 1928
funkcję proboszcza spełniał ks. Michał Lewicki, w tym samym roku wikariuszem był ks. Grzegorz Kratiuk, zaś psalmistą – Teodor Martynienko. Od
roku 1928 do końca interesującego nas okresu parafią kierował ks. Bazyli
Teodorowicz, wspomagany przez wikariusza Filipa Seredę oraz przez diakona Włodzimierza Pasternaka. W latach trzydziestych starostą cerkiewnym
był Onufry Oniszczuk.
Parafia dysponowała obszerną, murowaną cerkwią, noszącą tytuł
Narodzenia Matki Bożej. Została ona wzniesiona na miejscu świątyni pounickiej w roku 1895 według projektu Wiktora Syczugowa. W latach 19071911 cerkiew otrzymała polichromie. Obiekt był wyposażony w trzy ołtarze, zatem w ciągu jednego dnia mogły być w niej sprawowane trzy Święte
Liturgie. Do parafii należało 1,5 hektara ziemi43.
Mimo dużej ilości parafian na terenie parafii włodawskiej powstała
tylko jedna placówka nieetatowa i to dopiero w roku 1937. Jej siedzibą była
Korolówka. Placówka nie posiadała stałej cerkwi ani domu modlitwy. Posługiwał w niej ks. Efrem Fedoronko, natomiast obowiązki psalmisty pełnił
Teodot Kołybko44.
Parafia Horostyta
Zachodni fragment powiatu włodawskiego obejmowało terytorium
prawosławnej parafii w Horostycie. Była ona stosunkowo niewielka terytorialnie (rozciągała się na długość 23 kilometrów), jednak na jej terenie prawosławni przeważali liczbowo. W jej skład wchodziły: Horostyta, Lipówki,
Zahajki, Kodeniec, Pachole, Wyhalew, Lubiczyn, Krzywowierzba, Lubień,
Kaplonosy, Zamołodycze, Hołowno, Mosty, Żaliszcze, Antopol, Piechy,
Opole, Grabówka, Bojary, Rusiny, Kalinka. Liczba parafian kształtowała się
następująco: w 1924 roku - 3166, dziewięć lat później – 5315, w roku 1939
– 6860. Parafia miała 13,9 hektarów gruntów ornych.
43
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Międzywojenna parafia Horostyta cechowała się stabilnością, jeśli
chodzi o obsadę personalną. Przez cały okres jej proboszczem był ks. Jan
Budziński, psalmistą Mikołaj Maksymowicz, starostą cerkiewnym Paweł
Skrzypiec. Cerkiew parafialna, pounicka, drewniana, polichromowana pochodząca z XVIII wieku istnieje do dzisiaj. Nosi ona wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego45.
W latach trzydziestych w granicach parafii horostyckiej powstały
dwa ośrodki nieetatowe. W roku 1932 w Hołownie pojawił się ks. Michał
Wójtowicz, który sprawował nabożeństwa w domach prywatnych. W miejscowości znajdowała się zbudowana w roku 1881 murowana cerkiew prawosławna. Od roku 1915 była ona zamknięta. Ludność prawosławna podjęła intensywne starania o jej otwarcie. Także miejscowi katolicy zabiegali
o przejęcie obiektu na kościół. W roku 1936 władze państwowe rozstrzygnęły spór na korzyść prawosławnych, do tej chwili sprawowano w niej regularne nabożeństwa. W tym okresie duszpasterzem placówki nieetatowej
był ks. ks. Eugeniusz Ochnicz, natomiast źródła cerkiewne nie podają nazwisk psalmistów ani starostów cerkiewnych. Placówka została zlikwidowana w roku 1938, zaś cerkiew zburzono dnia 4 lipca tegoż roku. Wyceniono ją na 100000 złotych, zaś uzyskany materiał przeznaczono na budowę
szkoły w sąsiednim Kodeńcu46.
W roku 1937 powstała placówka nieetatowa w Lubieniu. Dom modlitwy ulokowano w prywatnym budynku Stefana Torbicza, który, otrzymawszy pozwolenie na budowę stodoły, przeznaczył go na cel sakralny.
Prywatny charakter budynku spowodował, że w roku 1938 nie uległ on rozbiórce, władze zażądały jednak od właściciela usunięcia cerkiewnych utensyliów i użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem. Placówką opiekował się początkowo o. Innocenty Kowalczuk, potem zaś o. Metody Lilakiewicz47.
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Parafia Sławatycze
Parafię prawosławną w Sławatyczach reaktywowano już w roku
1919. Należały do niej: osada Sławatycze, Janówka, Kuzawka, Dołhobrody,
Hanna, Żeszczynka, Perechod, Lipinki, Sosnówka, Sajówka, Zańków, Bokinka, Wisznice, Nowosiółki, Holeszów, Dańce, Lack, Motwica, Pogorzelce, Czeputka, Rozwadówka, Dołholiska. Najbardziej oddalone od siebie
punkty terenu parafii dzielił dystans 44 kilometrów. W roku 1922 liczyła
ona 1 800 parafian, w roku 1933 – 2295 (bez Holeszowa i okolicznych wiosek, wschodzących w skład powstałej tam placówki nieetatowej: Daniec,
Czeputki, Lacka, Motwicy i Pogorzelec). Dane z konsystorza mówią o 5620
parafianach w roku 1939.
W roku 1920 proboszczem parafii sławatyckiej był ks. Mateusz Biliński, jednak wkrótce został na własną prośbę przeniesiony do Kosynia. Potem pracował krótko tu nieznany z imienia kapłan nazwiskiem Waśkiewicz.
Zastąpił go w roku 1923 ks. Jan Antoniuk, który w roku 1932 przeszedł na
parafię w Suchawie. Kolejnym proboszczem był ks. Mikołaj Karpowicz.
Psalmistą parafii był przez cały okres Aleksy Oksiutiuk, natomiast starostą
cerkiewnym – Adam Ostapczuk. Parafia nie miała ziemi rolnej.
Murowana cerkiew parafialna, ufundowana przez moskiewskiego
kupca Bazylego Paschałowa, pochodzi z roku 1912. W roku 1920 przez pewien czas urządzono w niej szpital epidemiczny, po czym ponownie przekazano wiernym. Świątynia nosi tytuł Opieki Matki Bożej48.
W roku 1927 wyodrębniła się placówka nieetatowa w Holeszowie.
Istniała tam drewniana cerkiew pounicka, która uległa spaleniu podczas
I wojny światowej. W tymże roku do ocalałej dzwonnicy dostawiono prowizoryczny budynek. W ten sposób powstał obiekt, który przez kolejne
12 lat służył prawosławnym holeszowianom jako cerkiew. Patronował jej
św. Michał Archanioł. W latach 1927-1930 duszpasterzem placówki holeszowskiej był o. Filaret Solarski, po nim zaś, do roku 1932, o. Andronik Laszuk. Kolejny kapłan, ks. Stefan Chalimonow, pracował w Holeszowie do
końca istnienia placówki. Parafia nie posiadała swojego psalmisty, natomiast funkcję starosty pełnili: w roku 1932 Mikołaj Romaniuk, w roku 1938
Jan Lewczuk. W roku 1938 placówka liczyła 1773 wiernych i dysponowała
48
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2,6 hektarami ziemi rolnej. Mimo usilnych starań ludności prawosławnej
i władz cerkiewnych, placówka w Holeszowie nie uzyskała rangi parafii etatowej. Jej kres nastąpił dnia 13 lipca 1938 roku, kiedy to świątynia została
zburzona, przy oporze społeczności prawosławnej49.
Parafia Kosyń
Parafia w Kosyniu obejmowała stosunkowo niewielki obszar powiatu włodawskiego. Jednak miejscowości wchodzące w jej skład: Kosyń, Macoszyn, Osowa, Konstantynówka, Zbereże, Stulno, Wołczyny, Małoziemce,
Las Bukowski, odznaczały się wysokim odsetkiem mieszkańców wyznania
prawosławnego. Wprawdzie żadna z wiosek nie była oddalona od Kosynia
dalej, niż 10 kilometrów, jednak lesisty teren i zły stan ówczesnych dróg
znacznie utrudniał komunikację. Stąd też w początkach roku 1928 powstała
parafia nieetatowa w Zbereżu. W roku 1924 parafia kosyńska liczyła 3175
wiernych. W roku 1933 ich liczba spadła do 2631 (wskutek odłączenia się
placówki nieetatowej w Zbereżu). U schyłku interesującego nas okresu liczba parafian wynosiła, według informacji z konsystorza prawosławnego,
6420. Parafia miała 9 hektarów ziemi rolnej.
Pierwszym duszpasterzem powojennym był ks. Ignacy Romaniuk.
W latach 1923-1932 proboszczem w Kosyniu był ks. Mateusz Biliński, zastąpiony przez ks. Bazylego Buchało. Stanowisko psalmisty piastował przez
cały okres diakon Bazyli Paszczuk. Starostami cerkiewnymi byli: w roku
1932 Mikołaj Skrypczyk, sześć lat później – Stefan Dołgański. Cerkiew parafialna została zbudowana w roku 1891. Autorem projektu był Wiktor Syczugow. Murowana świątynia nosiła wezwanie Narodzenia św. Jana
Chrzciciela50.
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W styczniu 1928 roku otwarto nieczynną od czasu I wojny światowej cerkiew w Zbereżu. Była to obszerna, drewniana świątynia, wzniesiona
w roku 1909. W ten sposób powstała w tej miejscowości placówka nieetatowa. Jednocześnie rozebrano znajdującą się we wsi starą cerkiew pounicką,
a uzyskany z niej materiał przekazano parafii rzymskokatolickiej w Uhrusku. Według metropolii prawosławnej placówka skupiała ponad 1900 wiernych, stąd też zabiegano o to, by miejscowy duchowny mógł prowadzić
księgi stanu cywilnego, co równałoby się nadaniem placówce rangi parafii
etatowej. W latach 1928-1930 w Zbereżu posługiwał ks. Bazyli Tylimoniuk,
w roku 1931 ks. Aleksy Ostapczuk, rok później ks. Bazyli Buchało, w latach 1933-1937 ks. Jan Hałas, zaś w ostatnim okresie – ks. Borys Libacki.
Obowiązki psalmisty pełnił przez cały okres Mikołaj Lesiuk. Starostami
cerkiewnymi byli: w roku 1932 Mikołaj Mielnik, zaś w roku 1938 – Michał
Borysiuk. Cerkiew zburzono 9 lipca 1938 roku. Jej wartość szacowano
rozmaicie – proboszcz kosyński podawał sumę 85000 złotych, zaś miejscowi prawosławni – aż 120000 złotych51.
Parafia Sosnowica
Parafię w Sosnowicy, rozciągającą się na długości ponad 40 kilometrów, tworzyły liczne miejscowości w południowo-zachodniej części powiatu włodawskiego, obejmując też małe fragmenty powiatu lubartowskiego.
W roku 1924 na jej terenie żyło 4128 wyznawców prawosławia, z kolei
w roku 1933 było ich 4450. Dane z roku 1939 są zróżnicowane: proboszcz
podał wielkość 6854, natomiast konsystorz prawosławny – 7854 (ilość
znacznie zawyżona). Do parafii należały następujące miejscowości: Sosnowica, Olchówki, Turno, Górki, Bohucin, Orzechów Stary z Kolonią, Orzechów Nowy, Zagłębocze, Zamłyniec, Lejno, Komarówka, Zinki, Łomnica,
Wola Wereszczyńska, Zawadówka, Pieszowola, Wołoskowola, Wielki Łan,
Nowiny, Liski, Uhnin, Białka, Nietiahy, Hanowo, Bednarówka, Chmielew,
Stawek, Borki, Mościski, Kolechowice, miasto Ostrów Lubelski, Jamy, Tyśmienica, Zabiele, Gródek, Uścimów, Hola, Kropiwki, Szmokotówka, Dębina, Wola Wytycka.
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W pierwszych latach powojennych w Sosnowicy duszpasterzował
o. Mitrofan Stelmaszczuk, za nieprzyjazne polskiej państwowości wypowiedzi usunięty do monasteru w Jabłecznej. W roku 1921 proboszczem parafii sosnowickiej został ks. Sylwester Brodkiewicz, zaś w latach 1930-1931
– ks. Mikołaj Kość, zastąpiony w roku 1932 przez ks. Ksenofonta Milkowa.
W ostatnich latach parafią kierował ks. Bazyli Tylimoniuk. Funkcję psalmisty pełniła przez cały okres jedna osoba – diakon Jan Cybulski. Znamy też
nazwiska dwóch starostów cerkiewnych: Ignacego Zacharczuka (rok 1932)
oraz Stefana Pugę (rok 1938).
Murowaną cerkiew projektu Wiktora Syczugowa konsekrowano
w roku 1894. Świątynie wyposażono w okazały ikonostas. Patronują jej św.
Piotr i Paweł. Parafia posiadała drewnianą plebanię i kilka budynków gospodarczych, wzniesionych już po wojnie. Psalmista mieszkał we własnym
domu. Parafia dysponowała także 16,5 hektarami ziemi rolnej52.
W roku 1928 pojawił się w Uhninie o. Meliton Jarmuż. To był początek placówki nieetatowej, złożonej z Uhnina i kilku okolicznych wiosek,
liczących razem w roku 1933 około 990 wiernych. W roku 1932 zastąpił go
o. Mitrofan Stelmaszczuk. W roku 1935 posługiwał tu o. Arseniusz Baziaruk, dwa lata później duszpasterzem był o. Klemens Krawczuk, w ostatnim
roku o. Sabbacjusz Kowalczuk i na krótko przed likwidacją – ks. Włodzimierz Koszewoj. Psalmistą był Stefan Martyniuk, starostą – Jakub Bojba.
Przez pierwsze lata duchowni sprawowali nabożeństwa w domach prywatnych. Dopiero dnia 12 kwietnia 1933 roku otwarto dla prawosławnych miejscową cerkiew. Była to świątynia drewniana, wzniesiona w roku 1910. Rozebrano ją w lipcu 1938 roku53.
Kolejna placówka powstała w miejscowości Kolechowice. Obejmowała ona kilka wiosek w południowo-zachodnim zakątku parafii sosnowickiej. Były to: Kolechowice, Jamy, Ostrów Lubelski, Babianka, Zabiele,
Tyśmienica. Jednak tylko w samych Kolechowicach prawosławni stanowili
istotny, chociaż mniejszościowy odsetek ludności. W roku 1927 pracował tu
o. Sabbacjusz Kowalczuk. Dopiero w roku 1937 zastąpił go ks. Jan Kuź52
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micz. Psalmistą był przez cały okres Daniel Dziatko. Znamy też nazwiska
dwóch starostów: Pawła Chomika (rok 1932) i Jakuba Hreczaniuka (rok
1938). Z racji niewielkiej ilości wiernych była to placówka bardzo biedna.
Początkowo nabożeństwa odprawiano w kaplicy cmentarnej, ponieważ cerkiew była pozbawiona dachu. Z czasem przeniesiono służbę Bożą do świątyni parafialnej, murowanej, pochodzącej z końca XIX wieku. Została ona
rozebrana 13 lipca 1938 roku54.
W roku 1935 założono kolejną placówkę nieetatową – w Holi. Miejscowa osiemnastowieczna cerkiew pochodzenia unickiego była w tym czasie siedzibą parafii neounickiej. Miejscowi prawosławni zaadaptowali prywatny budynek Lewka Rybczyńskiego na dom modlitwy. Stąd też w roku
1938 nie został on rozebrany, jedynie nakazano właścicielowi usunąć zeń
utensylia cerkiewne. Funkcje duszpasterskie w Holi spełniał najpierw ks.
Jan Weliwczenko, zaś w latach 1937-1938 o. Metody Lilakiewicz. Ośrodek
nie miał psalmisty, natomiast starostą cerkiewnym był Bazyli Bondaruk55.
Parafia Suchawa
Wśród rozległych lasów na południe od Włodawy jest wieś Suchawa
– w latch międzywojennych siedziba prawosławnej parafii etatowej. Rozciągała się ona na długość 20 kilometrów w kierunku południowym i obejmowała następujące wsie: Suchawa, Iwanki, Wyryki, Wereszczyn, Stary
Brus, Nowy Brus, Mietułka, Kołacze, Starzyzna, Kozaki, Zdziarka, Szcześniki, Hańsk, Dubeczno, Wytyczno, Dominiczyn, Wielki Las. W roku 1924
żyło tu około 2000 prawosławnych. W roku 1933 ich liczba wynosiła 3171
wiernych, mimo odejścia kilku wsi do placówki w Wytycznie. W roku 1939
konsystorz podawał ilość, zapewne zawyżoną, 4620 wiernych prawosławnej
parafii Suchawa. Do roku 1931 funkcję proboszcza spełniał ks. Michał Waliński, następnie przez rok ks. Antoni Uchański. W roku 1932 przybył ze
Sławatycz ks. Jan Antoniuk, który pozostał do końca prezentowanego okresu. W roku 1932 psalmistą był diakon Józef Szuba, zaś w roku 1938 – Stefan Semeniuk. Obowiązki starosty spełniał Nikita Micior.
Parafialna cerkiew w Suchawie została wzniesiona w latach poprzedzających I wojnę światową. Była to obszerna budowla murowana (iden54
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tyczne cerkwie powstały m. in. w Kryłowie, Grodysławicach, Dubience).
Świątynia nosiła tytuł Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Parafia miała także
5,6 ha ziemi rolnej56.
Na terenie parafii suchawskiej powstała placówka nieetatowa w Wytycznie. Jej geneza odznacza się nietypowością. Otóż w roku 1928 pojawił
się tu niejaki ks. Jan Szczutko, suspendowany kapłan prawosławny, uprzednio wikariusz w nieodległym Syczynie w powiecie chełmskim. Duchowny
ten usiłował stworzyć w Wytycznie placówkę Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego i w tym celu rozpoczął budowę kaplicy. Jednak wkrótce
mieszkańcy Wytyczna, widząc wyjątkowo niską kondycję moralną owego
indywiduum, usunęli go ze wsi. W roku 1930 władze państwowe dążyły do
rozebrania powstałego obiektu, jednak wyznawcy prawosławia przejęli go,
urządzając przy nim placówkę nieetatową. Mimo niechętnego nastawienia
władz przetrwała ona do roku 1938. Do nowego ośrodka włączono: Wytyczno, Dominiczyn, Brus Stary, Mietełki (Mietułka), Wielki Las z parafii
w Suchawie, Wolę Wytycką, Wołoskowolę, Wola Wereszczyńską z parafii
w Sosnowicy oraz Kulczyn, Andrzejów, Michelsdorf, Wincencin, Wereszczyn z parafii Syczyn. Miejscowości te były znacznie oddalone od swoich
etatowych parafii. W sumie nowa placówka obejmowała, w zależności od
przynależnych doń miejscowości, 1970 albo 2800 wiernych. Pierwszym duchownym prawosławnym był delegowany w lutym 1930 roku ks. Borys Sobolewski, jednak we wrześniu zastąpił go o. Warłaam Cichowski,
z kolei w roku 1932 przybył do Wytyczna ks. Jan Hałas. W roku 1935 posługiwał tu ks. Rafał Czystowski, zaś od roku ks. Bazyli Wielecki. Funkcję
psalmisty pełnił Maksym Muzyczuk, zaś starostą cerkiewnym był Adam
Hołomiej57.
Parafia Uhrusk
W południowym zakątku powiatu włodawskiego istniała parafia
prawosławna w Uhrusku. Obejmowała ona następujące miejscowości:
Uhrusk, Wola Uhruska, Siedliszcze, Zastawie, Bytyń, Ruda, Rudka, Łukó56
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wek, Jazików, Miłosław, Mała Bukowa, Iłowo, Rudnia, przy czym kilka
tych wsi leżało już w powiecie chełmskim. W roku 1924 było tu około 2000
prawosławnych, w roku 1933 – 3700, zaś w roku 1939, według przesadzonych danych z konsystorza – aż 4540 wiernych. Do roku 1928 posługę proboszcza pełnił sędziwy ks. Antoni Klimko. W roku 1929 z powodu choroby
i amputacji nogi zastępował go o. Borys Mydlak, a następnie wikariusz ks.
Konstanty Marczakowski. W następnym roku ów kapłan został proboszczem i pozostał w Uhrusku do końca okresu międzywojennego. Psalmistą
był Nikita Sobczuk. Zadania starostów cerkwi uhruskiej spełniali: w roku
1932 Józef Hajdamaszuk, w roku 1938 Stefan Bortnik.
Cerkiew parafialna, murowana, pounicka, pochodziła z I połowy
XIX wieku. Nosiła wezwanie Zaśnięcia Matki Bożej. Parafia miała 6,5 hektarów gruntów rolnych58.
Powiat radzyński
Parafia Drelów
W szczególnym położeniu znaleźli się nieliczni prawosławni, zamieszkujący północno-wschodni fragment powiatu radzyńskiego. W pierwszych latach powojennych włączono ich prowizorycznie do parafii w Nosowie. Jednak z uwagi na ponad czterdziestokilometrową odległość, jaka
dzieliła Nosów od omawianego terenu, władze państwowe niemal od początku planowały uruchomienie w powiecie radzyńskim osobnej parafii.
Dużą przeszkodą był jednak brak odpowiedniego obiektu, jako że wszystkie
okoliczne cerkwie zostały już rekoncyliowane przez przeważającą w każdej
z tych miejscowości ludność katolicką. W tej sytuacji planowano otworzyć
dla prawosławnych nieczynną cerkiew w Łomazach, co jednak w zasadzie
nie rozwiązywało problemu odległości, lub przenieść do którejś z miejscowości drewnianą cerkiew z Jabłonia, albo też budowę nowego obiektu. Na
siedzibę parafii proponowano Worsy (tu było prawosławnych najwięcej) lub
Szóstkę (liczono na odzyskanie tamtejszej rekoncyliowanej cerkwi). Ostatecznie jednak parafia nie znalazła stałej siedziby, w pierwszych latach
funkcjonowała pod nazwą parafii Żerocin, a następnie Drelów, co stało się
58
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na prośbę władz cerkiewnych z uwagi na centralne położenie tej miejscowości w stosunku do innych wiosek. W rzeczywistości jednak proboszcz
prawosławny nie miał stałego mieszkania, zatrzymując się w prywatnych
domach swoich parafian. Nikt nie chciał przyjąć go na dłużej. Także dom
modlitwy był aż do połowy lat trzydziestych umieszczany w coraz to nowych miejscach. Dopiero w roku 1935 ks. Konstanty Stachowski, otrzymawszy pozwolenie na budowę domu, zbudował prowizoryczną cerkiew.
Władze administracyjne, początkowo sprzeciwiające się takiemu obrotowi
sprawy, w wyniku wyjaśnień proboszcza uznały, że nowy obiekt jest w pełni legalny. Nieco wcześnie, w roku 1933, urządzono drugi dom modlitwy
w Strzyżówce. Ten nie został uznany za legalny, stąd zlikwidowano go
14 lipca 1938 roku, po czym zwrócono budynek właścicielowi.
Do parafii wchodziły następujące okoliczne wsie: Drelów, Worsy,
Szóstka, Wólka Łózecka, Łózki, Kwasówka, Pereszczówka, Strzyżówka,
Witoroż. Do tej parafii należeli też bardzo nieliczni wyznawcy prawosławia
z odległych miejscowości: Danówki, Dołhiej, Przechodziska, osady Wohyń,
miasta Międzyrzeca Podlaskiego, miasta Radzynia Podlaskiego, Zahajek,
Tłuśćca, Łukowiska i innych. Rozpiętość parafii wynosiła około 55 kilometrów, a jej liczebność w roku 1924 opiewano na około 1300 wiernych.
W roku 1939 konsystorz prawosławny podawał liczbę 1950 parafian.
W roku 1922 pojawił się w wymienionych miejscowościach o. Nektariusz Wieliczko, który jako pierwszy sprawował posługi religijne dla prawosławnych mieszkańców. Rok później to samo zadanie spełniał ks. Jan
Kowalenko. Pierwszym stałym duszpasterzem został w roku 1924 ks. Jan
Waliński, który osiadł w Żerocinie. Kapłan ten doświadczał wraz ze swą rodziną skrajnej nędzy materialnej, wręcz głodu, który spowodował śmierć jego córki. Po pewnym czasie kapłan opuścił powiat radzyński. Dopiero
w roku 1929 został mianowany nowy proboszcz – ks. Konstanty Stachowski, zamieszkały początkowo w Witorożu, a potem w Worsach. W latach
1936-1938 posługiwał tu ks. Jan Samusionok, zaś w latach 1938-1939 – ks.
Aleksander Pańko. Funkcję psalmisty spełniał w latach 1931-1932 Szymon
Gawryluk, zaś w roku 1937 Włodzimierz Grycyk. Starostą cerkiewnym był
w roku 1932 Teodor Szymańczuk. Archiwalia z roku 1938 mówią o dwóch
starostach: Antonim Ołtuczyku w Worsach i Piotrze Kozaku w Strzyżówce.
Z tych samych archiwaliów wynika, że w roku 1937 planowano stworzyć
też placówkę nieetatową w Szóstce, jednak nie została ona obsadzona59.
59
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Zakończenie
Upadek II Rzeczypospolitej pociągnął za sobą serię wydarzeń, które
spowodowały radykalną zmianę położenia wyznawców prawosławia na terenie południowego Podlasia. Początkowo wydawało się, że będzie to zmiana korzystna. Okupant niemiecki okazywał zdecydowane poparcie działaczom ukraińskim, którzy zdominowali funkcjonowanie Kościoła Prawosławnego w Generalnym Gubernatorstwie. W roku 1940 powstała prawosławna diecezja chełmsko-podlaska, w skład której weszły tereny południowego Podlasia. Prawosławni odebrali katolikom większość z rekoncyliowanych przez nich od roku 1918 świątyń pochodzenia cerkiewnego.
Gwałtownie odradzała się mocno zredukowana w poprzedniej epoce sieć
parafialna. W roku 1943 istniało tu aż 51 prawosławnych parafii i filii,
zgrupowanych w kilku dekanatach: bialskim (14 placówek), kodeńskim
(10 placówek), lubieńskim (13 placówek), radzyńskim (7 placówek) i włodawskim (7 placówek)60. Cały ten proces dokonywał się w klimacie narastającego konfliktu polsko-ukraińskiego, który również na opisywanym terenie
nie obył się bez tragicznych zdarzeń i ofiar śmiertelnych.
Czas rozwoju nie trwał jednak długo. W roku 1945 dokonano deportacji dużej części wyznawców prawosławia na sowiecką Ukrainę, natomiast
niemal wszyscy z pozostałych zostali wysiedleni na Ziemie Odzyskane
w ramach akcji Wisła w roku 1947. W następstwie owych wydarzeń w roku
1951 pozostało na południowym Podlasiu zaledwie 6 parafii prawosławnych, zrzeszających w sumie około 1500 wiernych: Biała Podlaska (150 parafian), Kobylany (250), Kodeń (390), Nosów (200), Terespol (250), Jabłeczna (300)61.
W połowie lat pięćdziesiątych nastąpił powrót części wyznawców
prawosławia z ziem zachodnich do rodzinnych miejscowości. W ślad zaczęły stopniowo odradzać się kolejne prawosławne placówki. Zbudowano liczne nowe cerkwie i kaplice. Szczególnym impulsem w odrodzeniu się życia
religijnego Kościoła prawosławnego na południowym Podlasiu było restytuowanie prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej wiosną 1989 roku.
Obecnie na interesującym nas terenie istnieją następujące parafie i filie pra1292, Wykazy o rozebranych cerkwiach; APL, UWL WSP, sygn. 651, 3nn; APL, UWL
WSP, sygn. 679, 8nn; APL, UWL WSP, sygn. 703, 51.
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wosławne: Siedlce, Biała Podlaska, Kijowiec, Nosów, Zahorów (z kaplicami: Choroszczynka i Kąty), Międzyleś (z kaplicą w Bokince Pańskiej), Dobratycze, Holeszów, Kobylany, Kopytów, Kodeń (z kaplicą w Olszankach),
Kostomłoty, Sławatycze, Janówka, Zabłocie, Terespol, Włodawa, Uhrusk,
Horostyta (z kaplicami w Kaplonosach i Kodeńcu), Sosnowica, Hola. Placówki te zrzeszają jednak nieporównanie mniejszą liczbę wiernych prawosławnych, która obecnie nie przekracza rzędu kilku tysięcy dusz.
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Summary
The Uniat Diocese of Chełm, encompassing also the south part of
Podlasie, was closed down in 1875. The believers, all local structures,
churches and their wealth was included to the Russian Orthodox Church.
People who went against the government’s orders were cruelly persecuted.
Persecutions lasted to 1905, when old Uniats were allowed to enter the
Catholic Church of the Latin rite. In the interwar period in south Podlasie
there existed a few ten thousand community of believers of the Orthodox
Church. Parish structures of the Orthodox Church revived after the period of
complete disappearance which was a result of evacuation of Russian population to Russia during the I World War. Up to 1924 Polish authorities established the net of permanent parishes, i.e. parishes accepted and subsidized by the state. This number did not satisfy the orthodox believers, thus
in the following years they organized so called non-permanent parishes. In
1938 the net of orthodox posts reached its apogee. Yet in the spring of 1938
the state’s policy with respect to the Orthodox Church became exacerbated
(polonization-revindication action). In the result all non-permanent posts
were closed down and the parish net returned to the situation from 1924.
Ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak, kapłan Archidiecezji Lubelskiej,
urodzony w Siedlcach w 1971 roku, święcenia kapłańskie w roku 1995. Absolwent Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Habilitacja w roku 2010 na podstawie pracy: Diecezja lu-
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belska wobec prawosławia w latach 1918-1939. Od roku 2011 pracownik
Katedry Dialogu Kultur i Religii na Wydziale Filozofii KUL. Dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Lublinie, członek Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej.
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Wstęp
W kontekście refleksji dotyczącej problemów identyfikacji i tożsamości kulturowej oraz ich znaczenia w sytuacji dialogu kultur warto zwrócić uwagę na związek między tym, czy jesteśmy w stanie uświadamiać sobie naszą kulturową tożsamość i tym, jak rozumiemy czas. Warto zauważyć,
że nasze rozumienie czasu ma wpływ na kształt kultury, jaką tworzymy,
a także na to, jakie spotkania z tą kulturą jesteśmy zdolni realizować.
Kulturę odczytujemy ze śladów pozostawianych przez działających
ludzi w środowisku i przestrzeni człowieka. Zestawione ze sobą środowisko
i przestrzeń akcentują każde inny aspekt otoczenia człowieka. Środowisko
odnosi się do obiektywnego bycia otoczenia, przestrzeń do wyobrażania
i postrzegania środowiska oraz do doznawania go poprzez schematy rozumienia i wartościowania. Oba pojęcia − i środowisko i przestrzeń − pomagają zrozumieć sytuację człowieka, dostrzec relacje, w jakie jest uwikłany.
Implikują rozumienie człowieka w jego fizycznym i duchowym wymiarze
inspirują do refleksji na temat związków między tymi wymiarami.
Otoczenie jest ważne jako inspirujące lub prowokujące do odpowiedzi na możliwości bycia, jakich dostarcza. Otoczenie ma wpływ na to, ja-
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kim człowiek będzie się stawał. Ma wpływ, ale nie wyznacza człowieka automatycznie. Człowiek korzysta z szans, jakie daje otoczenie i z własnej potencjalności, tak jak chce i umie. O rozmiarach odpowiedzialności człowieka za siebie świadczy to, że jest on w stanie zmieniać otoczenie, wybierać
je, świadomie kształtować a nawet tworzyć. Środowisko zmieniamy wpływając na to, co zewnętrzne względem nas, przestrzeń zaś na dwa sposoby:
rozwijając lub niszcząc zdolności człowieka dotyczące doznawania i rozumienia środowiska albo zmieniając środowisko. Środowisko doznawane
poprzez schematy rozumienia i wartościowania staje się przestrzenią.
Środowisko i przestrzeń człowieka współbrzmią z kulturą. W XX
wieku pojawiła się propozycja kultury, w której rezygnuje się z ciągłości
czasu na rzecz jego punktowości. Taką kulturę można nazwać kulturą doraźności1. Warto przyjrzeć się wynikającym z tej kultury zagrożeniom dla
przestrzeni człowieka i w rezultacie także dla jego stawania się i dla tworzonego przez niego świata. Świadomość tożsamości kulturowej pojawia się
w wymiarze przestrzeni człowieka. Kształt tej przestrzeni może spowodować, że taka świadomość się nie pojawi.
1. Kultura doraźności a kultura ekologiczna
Kultura rezygnująca z założenia ciągłości czasu na rzecz jego punktowości wpisuje się w ten sam paradygmat myślenia, który skutkował wydarzeniami sprawiającymi, że trudno dziś kontynuować oświeceniową wiarę
w to, że oświata, powszechne kształcenie, rozwój wiedzy i możliwości
technicznych będą sprzyjać powstawaniu dostatniego świata i przyjaznych
relacji między ludźmi. Wiemy już, że wyrafinowany intelektualizm, artystyczna wirtuozeria i kunszt, znakomitość naukowa mogą aktywnie służyć
żądaniom totalitaryzmu, czy chociażby spoglądać obojętnie na szerzący się
wokół sadyzm2, że w racjonalnie zaplanowanych obozach śmierci może rozbrzmiewać wspaniała muzyka wielkich kompozytorów. W dodatku człowiek wymyślający zadziwiające rozwiązania techniczne i odkrywający
prawdy pozwalające na ingerencję w skomplikowane procesy natury nie po1

„Kultura doraźności” pojawiła się w tytule Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez profesora Andrzeja Góralskiego w Polskim Towarzystwie Uniwersalizmu, w Warszawie, w 2005 roku. Temat konferencji: Życie pełne, dobrze urządzone a kultura doraźności. Intelektualiści i młoda inteligencja w Europie przemian zainspirował mnie do zajęcia się specyfiką tej kultury. Przedstawiłam tam wystąpienie pt. Pułapka doraźności.
2
G. Steinem, Gramatyki tworzenia, tłum. Jerzy Łoziński, Poznań 2004, s. 10.
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trafi zatrzymać niszczenia własnego społeczno-przyrodniczego środowiska
i degradacji samego siebie. Źródłem tej bolesnej klęski oświeceniowych nadziei musi być jakiś fałsz w podstawowych założeniach i schematach myślenia. Fałsz, który doprowadził do powstania przestrzeni nieprzyjaznych
człowiekowi, przestrzeni zmuszających człowieka by przestał przeżywać
swoje istnienie jako trwanie zespalające doświadczenie wewnętrzne i zewnętrzne. By uczynił je zbiorem punktowych zdarzeń-przeżyć nagle dosięgających człowieka w postaci szoku, punktowych przeżyć, które przyjmujemy do wiadomości jako momenty nie mające wymiaru w czasie. Wypierają one doświadczenie, które tym się różni od szokowego przeżycia, że ma
związek z tradycją, wyróżnia się ciągłością i wzbogaca osobowość człowieka3. W kulturę doraźności wpisują się szokowe przeżycia, które nie mają
trwania. Nie sposób w oparciu o nie budować tożsamość czegokolwiek.
Spotkania zamieniają się tu w zderzenia i w rezultacie nie można prowadzić
dialogu.
Twórczą odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazł się współczesny
świat, jest kultura wyrastająca z myślenia porządkowanego przez metaforę
ugruntowaną w pojęciu ekosystemu. Ta metafora jest alternatywą dla nowożytnej metafory maszyny. Z perspektywy nowego, zarysowującego się coraz wyraźniej paradygmatu myślenia dostrzegamy i niepokojącą doraźność
niektórych zmian i wartość twórczego trwania.
Paradygmat ekologiczny w obszarze aktywności poznawczej
uwzględnia nie tylko rozum, ale także intuicję, doznawanie, doświadczanie.
Myślenie w paradygmacie ekologicznym jest holistyczne i wraca do czterech przyczyn Arystotelesa, relacje postrzega jako znacznie bardziej złożone
niż w schemacie podmiot – przedmiot, analogicznie do relacji ekosystemowej. Takie myślenie potrzebuje pojęcia sacrum i przywraca trwanie czasowi.
Kultura doraźności ma korzenie w paradygmacie redukcjonistycznego, analitycznego, antagonizującego myślenia nowożytnego, podobnie jak
świat, będący efektem wynikających z tego myślenia działań, który dostarczając nadmiaru wrażeń i bardzo skrótowych informacji implikuje doznawanie rzeczywistości, potwierdzające sens tej kultury. Z nowożytnego paradygmatu myślenia wyrastają dwa pojęcia czasu pozbawionego wymiaru
przyszłości: to zaproponowane przez Kartezjusza i to zaproponowane przez
Bergsona, które choć różne, współbrzmią z kulturą doraźności. Wymiaru
przyszłości pozbawiona jest zarówno teraźniejszość w bycie punktowym jak
3

K. Sauerland, Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa 1986,
s. 151.
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i pochłaniająca przeszłość, rozrastająca się wciąż teraźniejszość Bergsona.
W kulturze ekologicznej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją. W odniesieniu do ekosystemu możemy zrezygnować z punktowości teraz. Teraźniejszość nie musi być sprowadzana do punktu przejścia między
przeszłością a przyszłością. Zyskuje trwanie uwikłane zarówno w przeszłość jak i w przyszłość.
2. Rozumienie czasu i budowanie tożsamości
Pojęcie czasu inspirowało do rozważań filozoficznych już myślicieli
starożytnych. Z platońskiego Timajosa dowiadujemy się, że byt, przestrzeń
i powstanie istniały zanim powstał świat. Ten ostatni, Demiurg wykonał
według doskonałego wzoru, który zawsze jest taki sam a więc jest ponadczasowy, czy bezczasowy, wieczny. Świat-wszechświat będący żywym organizmem, a więc posiadający duszę został stworzony jako jeden i doskonały, co skutkuje tym, że nie może się zmieniać. Ma początek i wieczną teraźniejszość. Czas istnieje jednak wewnątrz tego świata i dotyczy stawania się
bytów będących odzwierciedleniem idei. Arystoteles, rozpatrywał czas jako
miarę ruchu i ukierunkowywał myślenie ujmujące czas jako atrybut lub
aspekt ruchu4. Dla arystotelików ruch pełni funkcję różnicowania materialnego, bezkształtnego podłoża a czas to miara ruchu. W Fizyce czytamy, że
czas jest ilościową stroną ruchu, że jest rodzajem ilości. Ruch-zmiana
sprawia, że pojawia się jakieś przed i po, zauważa Arystoteles i dodaje: także w czasie występuje „przed” i „po”, bo czas i ruch zawsze sobie wzajemnie odpowiadają. Zdaniem Arystotelesa ruch jest ciągły i proporcjonalny do
ruchu czas także. Czas składa się nie tylko z przed i po, ale też z tego, co po
środku, z teraz.
Na gruncie myśli teologicznej średniowiecza zrodziła się refleksja
nad czasem ujmowanym jako trwanie. Dla zrozumienia rozpatrywanych
w ramach tej refleksji zagadnień potrzebne okazały się specyficzne pojęcia
dotyczące czasowości. Jedno z nich to aeternitas – pojęcie graniczne równe
bezczasowości i przynależne tylko Bogu. Inne to aevum – pojęcie czasowości przysługujące bytom duchowym, oznaczające czas, który ma początek,
ale nie ma końca. W refleksji nad trwaniem czas przestaje być uniwersalną,
obiektywną miarą ruchu-zmiany staje się subiektywnym przeżywaniem
trwania. Subiektywne rozumienie czasu, siedliskiem którego jest ludzki
4

Physikē IV 11. 218b-219a-219b, tłum. B. Kupis, w: J. Legowicz: Teksty wybrane z historii filozofii. Filozofia Starożytna, Warszawa 1968, s. 212.
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duch zainspirowało Augustyna do zajęcia się problematyką świadomości
czasu i zagadnieniem teraźniejszości oraz przeszłości i przyszłości.
Augustyn rozpoczyna swoje słynne rozważania o czasie od paradoksu polegającego na tym, że jednocześnie wiemy i nie wiemy, czym jest czas.
Wiemy, bo go doświadczamy, nie wiemy, gdy próbujemy zrozumieć. Zdaniem Augustyna odpowiedzi na pytanie: Czym jest czas? powinniśmy szukać poprzez doświadczenie subiektywnego i modalnego czasu wewnętrznego. Ten czas można sprowadzić do trzech modeli obecności: 1) pamięci,
czyli istniejącej w duszy obecności przeszłości, 2) aktualnego spostrzegania,
czyli obecności teraźniejszości i 3) oczekiwania, czyli obecności przyszłości5. W koncepcji Augustyna teraźniejszość nie redukuje się do nieuchwytnego momentu między przeszłością, której już nie ma a przyszłością, której
jeszcze nie ma, trwa zawierając w sobie pamięć przeszłości i oczekiwanie
przyszłości.
Akcent na trwanie czasu stawia też Bergson, w koncepcji którego
przeszłość nie mija, lecz pozostaje składając się razem z teraźniejszością na
wciąż twórczo kontynuujące się trwanie. Metaforą takiego czasu jest tocząca się śnieżna kula. Bergsonowski czas nie potrafi jednak przekroczyć rozrastającej się wciąż teraźniejszości. Jest ona efektem twórczości, która polega na tym, że nasze działanie wypływa ze swych poprzedników na mocy
ewolucji „siu generis” w ten sposób, że odnajdujemy w nim poprzedniki,
które je tłumaczą, a (...) dodaje do nich coś zupełnie nowego stanowiącego
postęp, podobnie jak owoc stanowi postęp w stosunku do kwiatu6. Bergsonowski czas składa się z przeszłości dostępnej dzięki pamięci i teraźniejszości, czyli aktualnego bycia. Nie ma w nim obecności przyszłości, którą zastępuje nieustannie nowa teraźniejszość.
U Platona czas jest związany z porządkiem zachodzenia zmian. Dla
Arystotelesa czas jest atrybutem ruchu i miarą jego ilości. Dla Augustyna
i Bergsona czas jest atrybutem trwania i miarą bycia bytu. Wszystkie te czasy są realne. Zmienia się w istotny sposób rozumienie czasu u Kartezjusza.
Czas przestaje tu być ilością ruchu staje się liczbą ruchu. W Zasadach filozofii czytamy: (...) skoro odróżniamy czas od ogólnie branego trwania i skoro mówimy, że jest on liczbą ruchu, to jest on tylko modyfikacją myślenia.
Bo doprawdy nie pojmujemy w ruchu innego trwania aniżeli w rzeczach,
które się poruszają, skąd jasno widać, że jeśli dwa ciała, jedno powoli, dru-

5
6

Augustyn, Wyznania, księga XI, rozdział 14, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1994.
H. Bergson, Materia i pamięć, tłum. K. Bobrowska, Warszawa 1930, s. 170.
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gie szybciej poruszają się w ciągu godziny, nie wyliczymy więcej czasu
w jednym niż w drugim, choć o wiele więcej jest w nim ruchu7.
Kartezjusz inspiruje do abstrakcyjnego rozumienia czasu. Pisze:
Trwanie, porządek, liczbę rozumiemy też najwyraźniej, jeżeli tylko nie będziemy dokomponowywać do nich jakiegoś pojęcia substancji, a tylko sądzić
będziemy, że trwanie jakiejkolwiek bądź rzeczy jest wyłącznie modyfikacją,
poprzez którą pojmujemy samą tę rzecz, o ile ona utrzymuje się w istnieniu8.
Ponadto Kartezjański czas traci ciągłość: (...) jeśli uprzytomnimy sobie istotę
czasu, czyli trwania rzeczy; jest ona taka, że części czasu wzajemnie od siebie nie zależą ani nigdy nie współistnieją. Toteż z tego, że już jesteśmy, nie
wynika, że będziemy w najbliżej następującym czasie, o ile jakaś przyczyna,
ta mianowicie, która nas wpierw stworzyła, nie będzie nas jak gdyby wciąż
na nowo stwarzała, tj. zachowywała9.
Kartezjusz proponuje wyobrażenie i pojęcie czasu uniwersalnego:
Lecz by zmierzyć trwanie wszystkich rzeczy, porównujemy je z trwaniem
tych największych i najrówniejszych ruchów, przez które powstają lata
i dnie i to właśnie trwanie nazywamy czasem. Co zatem nie dodaje trwaniu
wziętemu ogólnie nic, prócz modyfikacji myślenia10. Czas uniwersalny, nieskończenie podzielny, równomiernie płynący, to wyobrażenie związane
z wizją niezmiennej wieczności. Taki czas jest niezbędny nauce, bo umożliwia dokładną powtarzalność i w efekcie koincydencję operacji badawczych przeprowadzonych w innym miejscu przestrzeni i czasu. Taki uniwersalny czas, jako punkt odniesienia, wprowadza porządek chroniący konstrukty rozumu przed pogrążeniem się w chaosie11. Z kulturą doraźności
współbrzmi abstrakcyjność i nieciągłość kartezjańskiego czasu. Kartezjańska teraźniejszość jest punktowa, nie ma ani przeszłości ani przyszłości.
Poczucie tożsamości możemy mieć z czymś, co trwa. W kulturze
doraźności nie odnajdujemy trwających punktów odniesienia. Uwięzioną
7

Descartes, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, Warszawa 1960, s. 35.
Tamże, s. 34.
9
Tamże, s. 17.
10
Tamże, s. 35.
11
U Newtona staje się bytem samoistnym, jednorodnym, ciągłym, jednowymiarowym
i biegnie, czy może lepiej upływa równomiernie. Możemy zobrazować go za pomocą prostej zakończonej strzałką. Jako anizotropowy, czas płynie od przeszłości do przyszłości.
Równolegle w fizyce funkcjonuje zasada izotropowości, która głosi, że prawa fizyki są symetryczne w czasie, że wszystkie procesy fizyczne są odwracalne (prosta bez strzałki) oraz
teoria struktur rozgałęzionych, która rezygnuje z ambicji opracowania teorii wyjaśniającej
anizotropowość czasu i podejmuje zadanie skromniejsze: wyjaśnienia faktycznego porządku czasowego zdarzeń w dostępnym człowiekowi obszarze wszechświata.
8
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w ciągłej teraźniejszości rzeczywistość usiłujemy ożywić sięgając po ciągłe
jej zaprzeczanie. W rezultacie myślimy, wartościujemy i działamy w perspektywie braku trwania czegokolwiek. Mamy problem nie tylko z tożsamością kulturową, ale z każdą tożsamością. Właśnie ten problem powoduje,
że tak łatwo traktujemy siebie jak środek do celu i tak trudno nam realizować imperatyw Immanuela Kanta, który postulował, by człowieczeństwo,
tak w sobie jak i w drugim człowieku traktować zawsze jako cel.
W kulturze ekologicznej czas ma wymiar trwania i związany zostaje
z twórczością. Twórczością jest inicjowanie jakiegoś nowego systemu bycia, nowej teraźniejszości. Kolejne teraźniejszości dokonują się na tle
wieczności, która ofiarowuje możliwość zaktualizowania kolejnego bycia
bytu. Ta wieczność stanowi odniesienie dla pomiarów długości kolejnych
teraźniejszości i usytuowania ich początków i końców. Ją usiłują odmierzać
kalendarze, klepsydry, zegary wodne, mechaniczne i elektroniczne. Okres
drgań atomu cezu, który współczesna nauka przyjęła za najbardziej ścisłą
miarę czasu i spalanie kadzideł na antycznym Oriencie to zestandaryzowane
w danej epoce historyczno-technicznej − kody pomiaru idealnego czasu matematycznego ściśle związanego z wizją wiecznej niezmienności, równomiernego, punktowego czasu-liczby. Czas matematyczny to jakby rytm metronomu stanowiący tło dla czasu − trwania, który można porównać do czasów utworów muzycznych, w których długość i krótkość, szybkość i powolność, są zarazem spętane rytmem metronomu i od niego wyzwolone12.
3. Tożsamość wpisana w ślady
Do specyfiki człowieka należy możliwość tworzenia. Powołuje on
do istnienia różnego rodzaju dzieła, które stają się śladem jego istnienia.
Ślad jest pojęciem z dziedziny ontologii zwracającym uwagę na istnienie
czegoś, z czym nie stykamy się bezpośrednio. Ślad odsyła do tego, czego
12

George Steiner tak pisze o tej ambiwalencji: Takie terminy jak „allegro” bądź „adagio”
są niezbywalnie historyczne, techniczne i subiektywne. Ciasne następstwo muzycznych konfiguracji daje wrażenie vivace; tam gdzie są mniej liczne czy bardziej rozciągnięte, pojawia
się odczucie powolności. Wszelako z każdym taktem kompozytor i wykonawca mogą odmienić zakładany efekt. Są miniatury Weberna niekiedy trwające mniej niż minutę „standardowego czasu”, które uchu wydają się powolne i przestronne. Są u Beethowena larga, których formalna powolność rodzi wrażenie niezwykłej gęstości w czasie. Słyszałem Richtera,
który szybki jak błyskawica tryl Liszta zagrał w sposób sugerujący nieskończoność. Nie ma
innej formy ludzkiego wyrazu, w której możliwość synchronni i niezgody pomiędzy czasem
i trwaniem byłyby tak różnorodne i płodne jak w muzyce. (G. Steinem, Gramatyki tworzenia, wyd. cyt., s. 216).

120

Krystyna Nader-Stefaniak

nie ma tu i teraz, inspiruje do transcendowania poza teraźniejszość i sytuację. Sugeruje istnienie rzeczywistości innej niż ta, w której jesteśmy aktualnie. Może mieć głębię, z której warto nauczyć się czerpać.
Umiejętność zauważania i rozpoznawania śladów sprawia, że podróże mogą kształcić. Poza tym, umiejętność ta ma pozytywny wpływ na nasze
bezpieczeństwo pozwalając na przykład w porę zauważyć możliwość spotkania się z drapieżnikiem. Pomaga też odkryć źródło wody, znaleźć drogę
do osady, upolować zwierzę itd. Są też ślady pozostawione przez doświadczenia w naszej pamięci, które wpływają na to jak myślimy, wartościujemy,
działamy. W książce Barbary Skargi Ślad i obecność czytamy: Cała historia
nie jest niczym innym niż odczytywaniem śladów. A czymże jest nauka, jak
nie próbą odsłonięcia przyczyn fenomenów, które zostawiły ślady w postaci
tych lub innych obserwowalnych wydarzeń? Wszystko jest śladem tego, co
już minęło, wszędzie mamy do czynienia tylko ze śladami, obecność bowiem
umyka13.
Nasuwa się pytanie, czy ślad nie jest jakąś formą obecności w sensie
francuskiego être présents (być obecnym). Dzięki śladom, jakie zostawia
obecność, może być ona w jakiejś mierze dostępna nawet wtedy, gdy
w znaczeniu anonimowego il y a (znajdować się w jakimś miejscu) znika jej
źródło.
By korzystać ze śladów niezbędna jest świadomość ciągłości czasu
i umiejętność poruszania się w jego trzech wymiarach. Ślad odsyła do minionej obecności. Pozwala odkryć przeszłość. Ślad pomaga też odkrywać
możliwość zaistnienia wydarzeń i spotkań. W tym drugim przypadku ma
wpływ na realizowanie przyszłości. Ślad może istnieć dzięki związkom teraźniejszości z przeszłością i przyszłością.
Budujemy naszą tożsamość kulturową i uczymy się uświadamiać ją
sobie korzystając ze śladów, które potrafimy odczytywać w naszym otoczeniu. Te ślady znajdujemy na przykład w architekturze, w książkach, w muzyce, w strojach, w zwyczajach i zasadach współbycia, w świętach i poezji.
Wpisując się w te ślady stajemy się częścią żyjącego systemu, który one
konstytuują, czujemy jak niezbędny jest on nam do poczucia własnej tożsamości. Zakorzenieni w takim systemie stajemy się silni i mamy poczucie
bezpieczeństwa, które sprawia, że możemy spotykać się i dialogować z innymi kulturami, że potrafimy być gościnni i chcemy twórczo wpływać na
losy własnej kultury.

13

B. Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2002, s. 73.
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Summary
The article outlines two possible human “responses” to the general
situation of today’s world. One, here named “provisional culture”, abandons
continuity for momentariness, the other – ecological culture – underscores
the benefits of duration. The first derives from the modern thought paradigm, the second from the paradigm of ecological thought. The author
points to the two culture models’ relation to different time concepts. She
notes that by resigning continuity between the past, present and future, humanity losing loses a sense of identity.
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Wychodząc z perspektywy pluralistycznej w interpretowaniu rzeczywistości społecznej uważam, że obecnie ma miejsce szczególna dynamika i nieprzewidywalność kształtujących się przestrzeni wielokulturowości. Współczesnej wielokulturowości nie można analizować tylko
perspektywy mniejszości, tak jak nie można uznawać za jedynie słuszną
perspektywę większości1. Wielokulturowość winna uruchamiać i podejmować próby realizacji współpracy i współdziałania na zasadach partnerskich, wspierając i wyrównując możliwości i szanse zróżnicowanych
grup. Wielokulturowość oznacza nieuchronność istnienia określonej polityki państwowej (lub samorządowej) regulującej stosunki międzykultu1

J. Mucha, Badania stosunków kulturowych z perspektywy mniejszości, w: Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, red. J. Mucha, Warszawa 1999, s. 11-25.
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rowe oraz że regulacje te dokonane zostaną (lub zostały) według reguł
demokratycznych2.
Przyjmując, że wielokulturowość jest faktem społecznym, a społeczeństwa wielokulturowe ideą i wyzwaniem państw zorientowanych na
wartości humanistyczne, za szczególnie ważne uważam ukierunkowanie
zróżnicowanych historycznie kultur na współpracę i ustawiczny dialog,
jako imperatyw zachowania i kształtowania pokoju. Marian Golka podkreślił, że wielokulturowość to: współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedztwie bez wyraźnego rozgraniczenia,
albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości, które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności
z różnymi tego skutkami3.
Tak rozumiana wielokulturowość nie wskazuje jednak na współpracę i dialog międzykulturowy, na dynamikę i zmienność, nawet na aktywność współwystępujących na określonej przestrzeni kultur, jak też na ilość
i jakość interakcji czy określonych form kontaktów, a więc nie zakłada
współpracy odmiennych grup kulturowych, interakcji między nimi, podejmowania i realizacji zadań kreujących dialog. Zauważa natomiast różnice
i skutki postrzegania odmienności. Uświadomienie różnic może mieć różne
skutki i nie musi prowadzić do podjęcia świadomych działań w zakresie
komunikacji społecznej i wymiany wartości. Do tego z pewnością niezbędne są działania różnego typu instytucji edukacyjnych w wykreowanej atmosferze partnerstwa społeczno-politycznego, określony system działań
samorządowych kształtujący postawy zrozumienia Innego, określający możliwości współpracy i wzajemnego doświadczania, co w efekcie może prowadzić do negocjacji stanowisk na bazie wzajemnego szacunku i dialogu
rozumianego jako warunek własnego rozwoju, kreowania kultury współistnienia, wzajemnych zapożyczeń i ustawicznego dialogu.
Poza tym uważam, że współczesna wielokulturowość winna być
ukierunkowana ku kreowaniu takich społeczeństw wielokulturowych,
w których istotne miejsce będzie przypisane polityce imigracyjnej. Są2

Szerzej na temat: A. Sadowski, Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki przemian (na przykładzie województwa białostockiego), w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym pod red. J. Nikitorowicza i M. Sobeckiego,
Białystok 1999, s. 33.
3
M. Golka, Oblicza wielokulturowości, w: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.),
U progu wielokulturowości, Warszawa 1997, s. 54-55.
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dzę, że w naszym kraju ciągle nie wypracowano takiej polityki, nie ma
także świadomości i poważnych dyskusji jak jest ona ważna, chociażby
w kontekście procesów demograficznych i emigracji Polaków, systematycznego odpływu emigracyjnego. Ukierunkowanie ku społeczeństwom
wielokulturowym wynika z dynamiki i jakości występowania odmienności kulturowej, nieprzewidywalnych zmian w reakcjach i interakcjach
wobec siebie. Może mieć miejsce zjawisko symetrycznej akulturacji,
przenikania wzajemnego, wzajemne uczestniczenie w życiu społecznokulturowym, podejmowanie i rozwiązywanie wielu problemów lokalnych, regionalnych, co może prowadzić do powstania uporządkowanych
struktur społecznych, jak wskazuje Grzegorz Babiński4. Może jednak nie
dochodzić do powyższego i wytworzona publiczna przestrzeń nie będzie
powodowała wyzwalanie pozytywnych interakcji, tym samym nie będzie
proponowała rozwiązań pluralistycznych. Idea społeczeństw wielokulturowych zakłada akceptację różnorodności, istnienie pojedynczych kultur
w sferze publicznej (prawo, ekonomia, polityka, edukacja) oraz prywatnej (zasady życia społecznego, wierzenia, moralność, obyczaje, zrzeszanie się, powoływanie stowarzyszeń, organizacji w kontekście ochrony
wartości, tradycji i realizacji własnych potrzeb). Należy jednak zauważyć, że granice akceptacji i tolerancji różnorodności mogą być
zmienne i może mieć miejsce sprzeczność w kontekście postrzegania
humanistycznego, a funkcjonującego prawa i powinności obywatelskich. Nie zawsze bowiem wielokulturowość ukierunkowana ku społeczeństwom wielokulturowym jest skutkiem wyboru. Może być często
wynikiem zaistniałej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej itp.
Związki i reakcje mogą mieć więc przekrój od pokojowego współistnienia do agresji, przemocy i terroryzmu, stąd wskazuje się na wagę kontaktów, wzajemne uczestnictwo w życiu szerszej zbiorowości, przenikanie
się wartości itp. Paweł Boski omawiając zjawisko wielokulturowości na
poziomie makrospołecznym zwrócił uwagę, że w miejsce życia obok
promowane jest aktywne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych
podmiotów, co wspierają i strzegą organy władzy państwowej5.
W kontekście powyższego problemem współczesnej wielokulturowości jest wzajemne postrzeganie się, aktywność i dynamika przechodzenia od reakcji do interakcji, ilość i jakość form kontaktów
4

G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność – zróżnicowanie religijne – tożsamość, Kraków 1997.
5
P. Boski, Wielokulturowość i psychologia dwukulturowej integracji, w: Czy klęska wielokulturowości pod red. H. Mamzer, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 165-205.
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w funkcjonujących strukturach, współpraca i współdziałanie w celu
świadomego poznania się, zrozumienia, współpracy, współdziałania, tolerancji, negocjacji i dialogu. Właśnie te przestrzenie wielokulturowości są
obecnie szczególnym wyzwaniem, których nie można pozostawiać nie rozwiązanych, na które nie możemy nie reagować, nie zauważać jako palących
problemów społecznych. Stąd winniśmy analizować i interpretować wielokulturowość w procesie − ku społeczeństwom wielokulturowym i rozpatrywać ten proces jako:
1. zachodzące ustawicznie od wieków zjawisko społeczne, jako fakt
współwystępowania na określonym terytorium, w danym społeczeństwie, zróżnicowania kulturowego w różnym zakresie,
2. zjawisko tożsamościowe, fakt świadomościowy, czyli samodefiniowanie
przynależności do jednej lub kilku kultur, uznawanie jej norm, wartości
i sankcji, jak też przewidywanie konfliktów przypisania do określonej
kultury, identyfikacji z określoną kulturą, związanych z tym problemów
wielolojalności itp.,
3. zjawisko ideologiczne, czyli fakt wykreowania określonej polityki i zasad współistnienia, określenie i podejmowanie zobowiązań etycznomoralnych wobec własnej kultury i innych kultur, wspieranie środowisk
opiniotwórczych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, w celu wzajemnego zrozumienia i porozumienia, współpracy i wychowania dla pokoju,
kształtowania i realizowania określonych idei, na przykład poprawności
politycznej, relatywizmu kulturowego, dialogu i tolerancji itp.,
4. zjawisko edukacyjne, czyli fakt oświatowy związany z kreowaniem systemu edukacyjnego ukierunkowanego na inicjowanie i realizowanie dialogu międzykulturowego poprzez przygotowanie strategii rozwoju kultur mniejszościowych, realizację projektów i programów kształtujących
postawy otwartości, zrozumienia i porozumienia z innymi kulturami,
doświadczanie inności kulturowej i uwrażliwianie na nią.
W kształtujących się społeczeństwach wielokulturowych mają miejsce niniejsze zjawiska i przebiegają jako procesy dynamiczne, zmienne
i nieprzewidywalne, będąc bardziej lub mniej zauważalne. Wobec narastających coraz wyraźniej w wielu krajach nastrojów antyimigracyjnych wyzwalane jest coraz częściej porównywanie się, uświadamianie różnic, próby odpowiedzi na pytania na trudne pytania tożsamościowe: kim jestem, kim chcę
być, kim powinienem być, jakie wartości z innych kultur są atrakcyjne, co
z nich zapożyczać, co odrzucać, jakie są dopuszczalne w kontekście uznawanego kanonu kulturowego, czy warto utrzymywać niniejszy kanon kulturowych wartości, jaką mam hierarchię potrzeb w tym zakresie, jakie autory-
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tety wspierają mnie w kształtowaniu tożsamości kulturowej, jak łączę wartości rdzenne − podstawowe z uniwersalnymi, globalnymi?
W tym kontekście powstawały i powstają zasady polityki, akty legislacyjne, co pozwoliło ukształtować w takich krajach jak Kanada czy Australia wielokulturowość oficjalną (zinstytucjonalizowaną) państwa. Oznaczała ona prowadzenie polityki przestrzegającej zasad pełnego równouprawnienia obywateli niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, religii itp.
Zauważono, że brak określonej polityki w tym zakresie może powodować
aktywność w kierunku narastania uprzedzeń warunkowanych odmienną kulturą, rasą, językiem czy religią, działania upominające się różnymi formami
o uznanie i prawa, jak też pasywność, ambiwalencję i bunt. W tym przypadku istotne okazywały się postulaty i działania w zakresie tolerancji, zrozumienia Innego, poprawności politycznej, relatywizmu kulturowego, uświadomienia współzależności, zapożyczeń, przenikania kultur itp. Jednak
w przypadku wielokulturowości żywiołowej powstawało i powstaje wiele
problemów i pytań, które pojawiają się z narastającą siłą w pewnych okresach i oczekują ich podjęcia i realizacji, wypracowania skutecznych strategii
w tym zakresie.
*
Chciałbym podkreślić, na co zwracałem uwagę wyżej, że rozwój
i kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych jest procesem złożonym i niekończącym się. W pierwszych etapach mają w nim miejsce
zróżnicowane reakcje na odmienne kultury, które najczęściej związane są
z narosłymi i funkcjonującymi lękami, uprzedzeniami, stereotypami, mitami, megalomanią, ksenofobią, etnocentryzmem, fanatyzmem itp.
W dalszej kolejności pojawiają się bardzo zróżnicowane interakcje z Innymi i elementami ich kultury, co przejawia się w mniej lub bardziej
świadomym przyjmowaniu i realizowaniu określonych wartości i adaptowaniu ich do własnego systemu kulturowego. Towarzyszy temu zainteresowanie Innością, doświadczanie jej, uznawanie idei i zasady tolerancji, wykreowana postawa tolerancji, otwarcie na ustawiczne negocjacje
i dialog, na zrównoważone współistnienie i współdziałanie na określonym obszarze geograficzno-politycznym.
Nieprzewidywalność i zmienność tego procesu możemy obserwować szczególnie w ostatnich latach w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich. Obok budujących interakcji i pozytywnych jej skutków,
modelowych rozwiązań w niektórych krajach, zauważamy rezygnację
z interakcji i powrót do reakcji na inne kultury z nawoływaniem do czystości kulturowej. Przykładów w tym zakresie jest wiele, a więc skupię
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się na kilku, rozpoczynając od regionalnych, dziejących się w ostatnim
okresie w województwie podlaskim (dewastacje, rasistowskie napisy,
podpalenia, zamalowywanie symboli itp.). Na murze synagogi w Orli pojawiły się hasła: Polska dla Polaków, Jude raus i swastyki. W Krynkach,
obok synagogi, napis – Żydzi do gazu. W gminie Puńsk zamalowano kilkadziesiąt tablic z polsko-litewskimi nazwami miejscowości, a na litewskim pomniku namalowano polską flagę i symbol falangi. W tym samym
czasie miała miejsce dewastacja Muzułmańskiego Centrum Kultury
w Białymstoku i podpalenie drzwi do mieszkania polsko-pakistańskiej
rodziny. Szczególnie niepokojące są symbole falangi, radykalnego obozu
narodowego powstałego w 1935 roku. Istniejąca dziś organizacja przejęła
ten symbol, jednak symbol falangi jest także w logo nacjonalistycznej
partii Narodowe Odrodzenie Polski (NOP). W Białymstoku działa, powiązana z podlaskim NOP, neofaszystowska grupa skinheadów IV Edycja.
Wśród wielu przyczyn eskalacji ksenofobicznych i nacjonalistycznych z pewnością są i te, związane z pogorszeniem stosunków polskolitewskich, negatywnym klimatem wobec Innych w Europie Zachodniej, jak
i te związane z przekazywanymi przez media nastrojami i wydarzeniami,
przedstawianie przez rządy wielu krajów informacji o klęsce wielokulturowości w państwach europejskich.
Zamiast prowadzić długofalową symetryczną politykę edukacyjną
niwelującą narosłe stereotypy i uprzedzenia, rząd nasz na przykład, bez
uzgodnienia z władzami litewskimi, zachęca ekonomicznie zasiłkiem w Euro obywateli litewskich narodowości polskiej do posyłania dzieci do polskich szkół. Podobne działania już były, chociażby znany problem Karty
Polaka. W efekcie obdarowywanie wybranych Polaków w społecznościach
lokalnych państwa litewskiego czy białoruskiego powodowało konflikty.
Darczyńcy zadowoleni z gestu wyjeżdżali, a obdarowanych pozostawiali
z dylematami funkcjonowania w swoich społecznościach lokalnych. Jakbyśmy się czuli gdyby na przykład rząd Niemiec zaczął wypłacać zasiłki na
Opolszczyźnie dla tych pierwszoklasistów, którzy podjęliby naukę języka
niemieckiego?
Może w kontekście takich zachowań należy tłumaczyć incydenty
w województwie podlaskim przeciwko mniejszości litewskiej, muzułmańskiej czy symbolom żydowskim. Uważam, że państwom, które po rozpadzie
ZSRR odzyskały niepodległość podkreślanie polskości tych ziem jest z wielu powodów przykre. Państwo polskie kojarzy się im często z szerzącymi
kulturę i budującymi kościoły i inne pomniki architektury, światłymi pana-
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mi, ciemiężycielami hamującymi rozwój ich narodowych kultur, niszczącymi ich tradycje. Wspierając Polaków w tych krajach należy pamiętać, że
są obywatelami innych państw, którym winni swą lojalność. Nie należy
podsycać nacjonalistycznych resentymentów ani zachowywać się tak jak
prawicowy rząd węgierski, który domagał się dla swoich rodaków w krajach
ościennych wyjątkowego traktowania. Winniśmy więc dokonywać ustawicznych refleksji i pytać:
• czy Litwy, Białorusi, Ukrainy nie traktujemy megalomańsko?
• czy nie lekceważymy prawo tych krajów?
• dlaczego nie uzgadniamy problemów wsparcia Polaków, a reagujemy
i narzucamy z pozycji silniejszego?
• dlaczego nie analizujemy konsekwencji wsparcia, obdarowania, darowizny, chociażby w kontekście więzi społecznych i systemu podatkowego?
• czy pewnymi działaniami nie rozbudowujemy wzajemnych niechęci
i nie powodujemy narastania wzajemnych nacjonalizmów?
• czy stać nas tylko na taką niedźwiedzią przysługę i czy będziemy trwać
w tym nadal, nie zauważając megalomanii i poczucia wyższości?
Z drugiej strony musimy reagować zdecydowanie i nie możemy tolerować haseł i reakcji nacjonalistycznych i ksenofobicznych Litewskiego
Związku Młodzieży Narodowej. Zdaniem tej młodzieży na Wileńszczyźnie
mieszkają spolonizowani Litwini, a więc trzeba nawracać ich na prawdziwą
narodowość. Jedno z haseł obozu młodzieży, który odbywał się w okresie
wakacyjnym bieżącego roku w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim,
w którym większość mieszkańców stanowią Polacy brzmiało: Szarym mydłem umyć usta tym, którzy rozmawiają w językach słowiańskich i germańskich a napisy na koszulkach głosiły Nie dla Wschodu czy Zachodu − Litwa
dla litewskich dzieci.
*
W kontekście powyższego chciałbym zauważyć, że fenomenem
współczesnych czasów staje się powrót do więzi i resentymentów terytorialnych, tożsamości miejsca, a nawet plemiennych (na przykład Ukraina,
Białoruś, Litwa). Zauważam, że w tych krajach coraz wyraźniej odżywa zła
pamięć kresów wschodnich. W Polsce natomiast funkcjonuje nieprzerwanie mit kresów wschodnich, jednak głównie w kontekście podejmowania
prób rewitalizacji dobrej pamięci w tym zakresie. Współczesnym problemem jest jednak to, że ten mit obecnie nie łączy naszych narodów, tak jak to
było w warunkach panowania ZSRR. Wówczas byliśmy zintegrowani wobec wspólnego hegemona i podejmowaliśmy wspólne działania mające na
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celu odzyskanie niezależności i pełnej suwerenności. Po upadku wielkiego
imperium w 1991 roku polityczne elity Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji,
a także Białorusi stanęły przed wyzwaniem przeobrażenia się w niepodległe
państwa i kreowania nowej tożsamości zbiorowej, odmiennej od radzieckiej
i jednocześnie jednoczącej społeczeństwa o zróżnicowanej historii, języku,
religii, kulturze, losach, przeżyciach. W kontekście powyższego wydaje się
być zasadna teza, że za czasów ZSRR Litwini, Ukraińcy, Białorusini,
Czesi, Słowacy, Polacy wspólnie myśleli o przyszłości swoich krajów
i wydawali się być zintegrowani i zdeterminowani zdążaniem ku niezależności i niepodległości. Kiedy jednak to się stało każdy z wymienionych
narodów zaczął kształtować tożsamość w opozycji do drugiego, a polskość stała się problemem i zaczęła odżywać nacjonalistyczna niechęć do
Polski, która była niejednokrotnie mentorem, liderem, inspiratorem przemian ukierunkowujących zdążanie ku samodzielności wymienionych narodów. Obecnie powstają i tworzą się obawy i lęki, jakby miało dojść do
Rzeczpospolitej wielu narodów powtórnie. W tym kontekście na Litwie,
Białorusi czy Ukrainie odżywa zła pamięć kresów wschodnich, narastają
nacjonalizmy, nieporozumienia i konflikty w zakresie szacunku do podstawowych wartości kreujących tożsamość narodową i poszukiwanie wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Należy także zauważyć drugą stronę współczesnego fenomenu, czyli
świat zdominowany przez ponadnarodowe korporacje i skomputeryzowane
sieci informatyczne, w którym to celem i wartością staje się konsumpcja,
funkcjonowanie poza Ojczyzną, rezygnacja z tradycyjnego patriotyzmu na
rzecz szeroko rozumianego obywatelstwa i kosmopolityzmu. W tym kontekście pojawia się problem godzenia powyższego z więziami i resentymentami etnicznymi. Stąd międzykulturowość staje się najbardziej istotnym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. W tym procesie podstawowym problemem wydaje się być przepracowanie funkcjonujących mitów, stereotypów, uprzedzeń w celu uwolnienia się od ich negatywnego, niszczącego
wpływu. W takim procesie edukacji zawsze będzie miał miejsce problem
wyborów, ryzyka, wolności i odpowiedzialności za wybór itp. Problem ten
dotyczy szczególnie, z jednej strony świadomej obrony tradycji swojej grupy – dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś korzystania z wielu ofert, potrzeb i możliwości kraju-państwa, kontynentu czy planety, na której żyjemy.
Uważam, że w dzisiejszej dobie istotnym problemem jest wielopłaszczyznowe kreowanie tożsamości, czyli jednoczesne wyzwalanie poczucia więzi z własną grupą etniczną lub narodową, więzi z państwem,
z kulturą i cywilizacją europejską i planetarną. To w efekcie kształtuje toż-
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samość obywatelską, przejście od tradycji pochodzenia, od wspólnoty plemiennej, wspólnoty zintegrowanej terytorium, językiem, dziedzictwem
przodków do wspólnoty prawno-polityczno-kulturowej. Należy także zwrócić uwagę na kosmopolityzm (kosmos jako rdzeń kosmopolityzmu) oznacza nie tylko świat, ale i ład, porządek, w znaczeniu moralnym i społecznym, oświeceniową Wolterowską ideę równej życzliwości dla wszelkich ojczyzn z jednoczesnym zachowaniem więzi z małą ojczyzną. Brak uznania
ze strony Innego to życie obok, na marginesie, dezorientacja, dezorganizacja, patologia rozwoju. Aby do takich sytuacji nie dochodziło niezbędne jest
godzenie zakorzenienia w ojczyźnie i szacunku do dziedzictwa kulturowego
z nabywaniem umiejętności interakcyjnych z innymi swoimi i obcymi,
funkcjonowanie obywatelskie. Przynależność narodowa – nation − odnosiło
się także do ludów plemiennych, nie zorganizowanych w związki polityczne. Narodami mogą być i były wspólnoty rodowe, zintegrowane wspólnym
terytorium, jak też wspólnotą języka, obyczajów, tradycji; nie musiała istnieć polityczna forma państwowości. Naród można więc traktować jako
wspólnotę pochodzenia, ale także należy go widzieć jako podmiot suwerenności, w którym to w miejsce więzi etnicznych pojawia się demokratyczna
wspólnota woli, lub inaczej, na bazie więzi etnicznych pojawia się struktura
polityczna. Mieliśmy więc do czynienia z narodami danego państwa i obywatelstwem państwowym, jako nabywanym (naród jako naród obywateli,
a nie pierwotna wspólnota oparta na jedności etniczno-kulturowej). Istotne
wówczas były działania członków oparte na zrozumieniu, zaufaniu, uznaniu, inicjatywach, twórczości, komunikacji, korzystaniu z demokratycznych
praw, ale także lojalność, wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność narodowa. Tak więc dzięki Inności i obczyźnie dochodzi do obywatelstwa, do
przejścia od tradycji pochodzenia, od wspólnoty plemiennej, wspólnoty zintegrowanej terytorium, językiem, dziedzictwem przodków do wspólnoty
prawno-politycznej i obywatelskiej.
W kontekście powyższego powstaje problem samoświadomości
kulturowej, jej percepcji, uwarunkowań społecznych, istniejących alternatywnych sposobów życia, pokoleniowego i sytuacyjnego konfliktu. Stąd
Stanisław Ossowski wskazywał, że Ojczyzna istnieje tylko w rzeczywistości
subiektywnej grup społecznych, które są wyposażone w pewne elementy kulturowe. Cechy jakiegoś terytorium nie zależą od tego, co kto o nich myśli.
Cechy ojczyzny są zawsze funkcją obrazów, które z jej imieniem łączą
członkowie pewnej zbiorowości6. W tym właśnie kontekście wskazywałem
6

S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s. 18.
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na obywatelstwo jako osiąganie poziomu postkonwencjonalnego, na którym
człowiek oceniając zachowania jest świadomy, że dokonuje ocen subiektywnych, a reguły proponowane przez społeczeństwo nie mają statusu autotelicznych, są względne. Można powiedzieć, że jednostka uznaje moralny
i prawny punkt widzenia lub inaczej humanistyczny i normatywny.
Jan Józef Lipski zwracał uwagę, że miłość ojczyzny musi być stale
uzupełniana duchowymi wartościami, gdyż czysto etniczna przynależność
nie konstruuje jeszcze patriotyzmu. W przypadkach skrajnych członkowie
wspólnoty etnicznej mogą nawet należeć do innych ojczyzn. Dopiero w powiązaniu z wolnością i godnością ludzką miłość do własnego kraju nabiera
sensu − patriotyzm konstytucyjny. Z tego powodu potępiał on antysemickie
ekscesy w Polsce, jakie miały miejsce wiosną 1968 roku, opowiadał się
przeciwko obiegowym sformułowaniom, takim jak Polak-katolik, podkreślał znaczenie mniejszości żydowskiej, jej wielowiekowe zrośnięcie z polską kulturą. Z uczuciem wstydu wspomina całkowicie nie umotywowane,
oparte na megalomanii i manii wielkości, uczucie wyższości Polaków wobec Rosjan. Podkreśla, że naród, który wydał Dostojewskiego i Tołstoja, nie
może być określany jako mało wartościowy. Lipski wyraża szacunek wobec
Sacharowa i rosyjskich bojowników o wolność, których sytuacja jest trudniejsza od naszej. W swoich pracach Lipski opowiada się przeciwko czarnobiałym schematom w traktowaniu stosunków między Polakami i Niemcami.
Oczekuje, że Polacy mimo wszystkich cierpień zrezygnują z uczuć odwetu
wobec Niemców, zechcą uznać wartość kształtowanej przez stulecia kultury
niemieckiej i odpowiednio ją pielęgnować. Zauważa, że kochać swoją ojczyznę to potrafić rozróżniać pomiędzy godnymi sławy i ciemnymi okresami polskiej historii. Miłość do własnego kraju wymaga rezygnacji
z upiększania i ukrywania niewygodnych prawd. Europa nie jest dla niego niwelacją różnorodnych kultur narodowych i regionalnych, ale barwną
wielością tradycji i powiązań. Jedynie tam, gdzie nie szuka się praw tylko
dla własnego narodu, a zła tylko w cudzym, można mówić o tolerancji
i gotowości do pokoju7.
Jan Nowak-Jeziorański, kierując się własnymi doświadczeniami
i spostrzeżeniami, zauważył, że nacjonalizm jest matką nieszczęść, które je
ściąga także na własny naród. Dotyczy to także postępowania kolejnych
rządów w okresie międzywojennym wobec mniejszości narodowych. Gdy
odbywał służbę wojskową na Wołyniu i w czasie ćwiczeń nocował w ukraińskich chałupach zauważył, że Ukraińcy na Wołyniu, w przeciwieństwie
7
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do Ukraińców ze Lwowa, mieli z początku bardzo słabe poczucie tożsamości etnicznej. Obudziło się ono, gdy rząd polski zaczął kolonizować Wołyń,
sprowadzając polskich osadników i obdarzając ich ziemią pochodzącą
z parcelacji majątków ziemskich. Miejscowi Ukraińcy nie mogli w praktyce
korzystać z dobrodziejstwa reformy rolnej. Poczucie krzywdy i niezaspokojony głód ziemi obudziły dziki nacjonalizm, wyrosły z nienawiści do polskich rządów. Kto sieje wiatr, ten zbierze burzę − głosi ludowe porzekadło.
Nienawiść posiana przed wojną przyniosła ponury owoc, jakim była bestialska rzeź ludności polskiej na Wołyniu. Nic nie usprawiedliwia zbrodni, ale
nasuwa się myśl, czy dzisiejsza rzeczywistość nie byłaby inna, gdyby
Rzeczpospolita nadała autonomię ziemiom wschodnim zamieszkanym
w większości przez Ukraińców i Białorusinów, choćby taką autonomię,
z jakiej korzystała polska ludność Galicji pod zaborem austriackim.
Jan Nowak-Jeziorański w swoich wypowiedziach wielokrotnie
zwracał uwagę, że patriotyzm jest uczuciem a nacjonalizm światopoglądem.
Patriotyzm jest uczuciem miłości do wspólnoty duchowej i materialnej
wszystkich pokoleń przeszłych, żyjących i przyszłych, miłości wspólnoty
ludzi osiadłych na tej samej ziemi, używających wspólnego języka, złączonych wspólną przeszłością, tradycją, obyczajem i kulturą. Słowa patriota
i patriotyzm budzą zawsze ciepło. Patriotyzm lokujemy na szczycie hierarchii wartości doczesnych. Oznacza on gotowość do ofiary, wyrzeczeń, poświęceń, nie wyłączając ofiar z własnego życia, a także, co najtrudniejsze,
życia najbliższych − rodziców, małżonków, dzieci. Temperatura patriotyzmu spada, gdy nie ma zagrożenia z zewnątrz, i podnosi się, gdy państwo
i naród znajdą się w niebezpieczeństwie. Na co dzień w warunkach normalności dominuje troska o rodzinę i samego siebie. Jest to naturalne i ludzkie.
Budując własne szczęście, budujemy siłę i pomyślność swego kraju i ludzkości. Większość emigrantów, przeżywając nostalgię za utraconym, niejednokrotnie na zawsze, krajem ojczystym, bardziej odczuwa potrzebę demonstrowania swoich uczuć patriotycznych aniżeli ludzie, którzy rzadko opuszczają miejsce stałego zamieszkania. Jako emigrant, jak podkreślał Jan Nowak-Jeziorański, który nie mógł nawet marzyć, żeby zakończyć życie we
własnym kraju, poznał dobrze uczucie nostalgii, tęsknoty za widokiem
przydrożnego krzyża, uliczek i zakątków rodzinnego miasta, a przede
wszystkim uczucie otaczającej zewsząd atmosfery swojskości. Tego poczucia swojskości, którego nie można niczym zastąpić i którego zawsze będzie
brakować na obczyźnie. Patriotyzm jest wysoką wartością moralną, bo
uczucie przywiązania do własnego kraju nie idzie w parze z nienawiścią czy
wrogością do innych. Patriotyzm mieści w sobie szacunek i sympatię wobec
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patriotyzmu innych. W przeciwieństwie do nacjonalizmu patriotyzm nie jest
konfliktogenny. Wręcz przeciwnie, towarzyszy mu często, choć nie zawsze,
poczucie solidarności z ruchami patriotycznymi innych narodowości.
Nacjonalizm jest taką ideologią, która w oczach jego wyznawców
uwalnia ich dążenia od hamulców natury etycznej. Własny naród stoi ponad
wszelkimi innymi wartościami. Jest celem nadrzędnym, któremu należy
podporządkować wszystko inne, a więc własne dążenia, ambicje i plany, interesy osobiste, partykularne i klasowe. Określenie interesu narodowego jako celu nadrzędnego uwalnia od norm etycznych i moralnych w dążeniu do
niego. Korzenie takiej orientacji tkwią w pojmowaniu postępu jako nieustannej walki gatunków. Zwycięża w niej silniejszy, niszcząc słabszego.
Dążąc do prymatu własnych interesów kosztem innych, nacjonalizm stał się
źródłem konfliktów prowadzących do wojen i tragedii ludzkich, jak działo
się wielokrotnie w historii. W Polsce przedwojennej nacjonalizm szedł
w parze z antysemityzmem. Polskie uprzedzenia wobec mniejszości żydowskiej nigdy nie przybrały jednak zbrodniczej postaci masowej i systematycznie zaplanowanej eksterminacji Żydów. W XIX wieku Polska ukazywała się światu jako naród szlachetny i odważny, który bohatersko walczy
o niepodległość pod hasłem: Za Wolność Waszą i Naszą, a więc o odzyskanie i zachowanie wolności nie tylko dla siebie, ale i dla innych narodów,
które o nią walczą. Ten wielki atut, jakim były sympatia i poparcie dla polskich aspiracji, został zniszczony jeszcze w okresie międzywojennym przez
oskarżenie o dyskryminację mniejszości narodowych i antysemityzm. Wrogowie, a mieliśmy ich niemało, usiłowali przypiąć nam etykietkę najbardziej antysemickiego narodu w Europie. Oczywiście była to nieprawda. Antysemityzm objawił się nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, i w Europie
Środkowowschodniej, a przede wszystkim w Rosji. I nie był w Polsce zjawiskiem powszechnym. Znaczna część inteligencji zwalczała objawy antysemityzmu. Mówiąc o szkodach, jakie w przeszłości wyrządził dobremu
imieniu Polski antysemityzm, idący w parze ze skrajnym nacjonalizmem,
należy uznać, że jego przeciwstawieniem był patriotyzm, przejawiający się
w bezprzykładnej gotowości do największych ofiar i poświęceń, jaką Polacy
okazali w ciągu dwóch stuleci walki o odzyskanie i zachowanie wolności.
Nie ma na świecie innego narodu, który dążyłby do tego celu z takim uporem i odwagą. Moc polskiego patriotyzmu sprawiła, że Polska własnymi siłami, wbrew wszelkim ludzkim przewidywaniom i wbrew okrutnym realiom, odzyskała wolność8.
8
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Problemem szczególnie istotnym obecnie wydaje się słabnięcie naturalnej, domowej, środowiskowej i szkolnej edukacji patriotycznej. Niepokojące jest to, że patriotyzm utracił najwyraźniej prawo obywatelstwa w kulturze masowej, a więc tym większa odpowiedzialność za prowadzenie edukacji patriotycznej ciąży na państwie, a przede wszystkim na szkole, mediach
publicznych i instytucjach kultury. Sensowna edukacja patriotyczna nie może ignorować zmian zachodzących w ludzkiej świadomości, nie może sięgać do zwietrzałego arsenału anachronicznych środków. Edukacja patriotyczna wymaga nowoczesnych metod, choćby takich, do jakich sięgnęli
twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego czy też autorzy nowatorskich
projektów edukacyjnych, których zasadniczą ideą jest pobudzenie aktywności uczniów, aby sami stali się w miarę możności badaczami historii.
W kontekście powyższego za niebezpieczne w edukacji uważam pomysły
wprowadzenia do szkół lekcji patriotyzmu, wychowania w duchu miłości
i szacunku do mitów dydaktycznych, wykreowanych w historii ku pokrzepieniu serc lub uwiecznienia nienawiści do wrogów. Należałoby także
w tym kontekście zapytać: czy patriotyzm to zacieranie śladów po tym, co
naprawdę było, a co według chciejstwa nie powinno być? co czynić z dobrym i złym, chcianym i wstydliwym dziedzictwem narodowym? czy pokolenie następne nie będzie chciało znać tajemnicy PRL?
Uważam, że w dzisiejszej dobie istotnym problemem jest kreowanie
tożsamości narodowo-państwowej, wdrażanie do odczuwania ponadplemiennego dobra wspólnego, jak też wykraczanie poza plemienny horyzont
poprzez kształtowanie więzi z abstrakcyjną wspólnotą, czyli jednoczesne
wyzwalanie poczucia więzi z własną grupą etniczną lub narodową (patriotyzm narodowy), więzi z państwem, w obrębie którego funkcjonuje grupa
etniczno-narodowa (patriotyzm państwowy), więzi z kulturą, cywilizacją
europejską powstałą w przypadku naszego kontynentu na bazie judaizmu,
chrześcijaństwa, kultury greckiej i rzymskiej (patriotyzm cywilizacyjny,
europejski).
Należy także zwrócić szczególną uwagę na procesy kreowania się
tożsamości ponadnarodowej – kosmopolitycznej, wychodzącej poza tożsamość narodową, wdrażać do umiejętności wchodzenia w rozproszoną autonomiczną tożsamość kulturową charakteryzująca się nieskończonością, wielowariantowością, dynamiką. Może mieć tu więc miejsce zarówno ucieczka
od tożsamości regionalnej czy narodowej, rezygnacja z wartości wcześniej
uznawanych, jak też i łączenie wszystkich warstw – etapów tożsamości
w jeden spójny system i bycie człowiekiem z uznawaną i akceptowaną Ojczyzną prywatną, regionalną, narodową, państwową, kontynentalną i plane-
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tarną. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że konsumpcja, która jest częścią kondycji ludzkiej, może stać się celem i wówczas może mieć miejsce
zagubienie człowieczeństwa. Kiedyś kapitalizm produkował towary i dobra,
które odpowiadały na ludzkie potrzeby, natomiast obecnie celem kapitalizmu jest kreowanie u ludzi potrzeb, dzięki którym firmy mają co sprzedawać, wpędzając w konsumpcję bez sensu i ograniczeń (konsumeryzm niebezpieczny). Mogą być także inne możliwości, takie na przykład
o których pisze Antonina Kłoskowska analizując śląskie dylematy narodowe przedstawione w autobiografiach. Na przykład Kosmopolita odrzuca
identyfikację zarówno ze śląską jak i z polską ojczyzną. Patriotyzm uważa
za głupotę i sądzi, że należy żyć tam, gdzie najlepiej. Formalnie przyznaje
się do polskości, lecz ma skrajnie negatywny stereotyp Polaków, lubi Niemców, gardzi Rosjanami i jednocześnie usprawiedliwia ich nienawiść do
Niemców. Ma więc tu miejsce negacja wartości poszczególnych narodów,
a nie akceptacja różnych kultur narodowych. Inny z kolei akceptuje wszystkie podwójne identyfikacje narodowe i deklaruje otwartą postawę narodową. Jego horyzont odniesienia życiowych spraw ukształtowały podróże zagraniczne i ojczyznę określa jako miejsce, w którym czuje się najlepiej,
a inność jest dla niego przedmiotem fascynacji, chociaż podkreśla trwały
związek swojej rodziny z najbliższą okolicą9.
*
W wyniku prowadzonych badań w rodzinach zróżnicowanych kulturowo na Białostocczyźnie i dalszych badań nad młodzieżą pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wypracowałem koncepcję człowieka
pogranicza10, która wydaje się być istotna edukacyjnie w procesie kształtowania się społeczeństw wielokulturowych. Wyodrębniając typologię rodzin w kontekście socjalizacji i wychowania rodzinnego11 (typ socjalizujący
i wychowujący etnocentrycznie, dualistycznie, nieukierunkowany, asymilacyjny) zauważyłem, że w procesie przekazu kulturowego na pograniczu kultur powstają specyficzne warunki i mechanizmy socjalizujące i wychowujące człowieka pogranicza. Funkcjonowanie w zróżnicowanym kulturowo
9

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 274 i nast.
Jerzy Nikitorowicz, Pogranicze − Tożsamość − Edukacja międzykulturowa, Białystok
1995., tenże, Edukacja wobec problemu kształtowania „człowieka pogranicza”, Test nr
1/1996., tenże, Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie
wielokulturowym a edukacja międzykulturowa, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna.
Konteksty edukacji międzykulturowej, pod red. J. Nikitorowicz, M. Sobeckiego, D. Misiejuk, t. 1, s. 15-35.
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J. Nikitorowicz, Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie
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środowisku sprawia, że przyjmujemy charakterystyczny styl życia czerpiąc
więcej niż z jednego źródła kultury, przyswajając mniej lub bardziej świadomie różne wartości, bezpośrednio doświadczając innej kultury i wchodząc
w bezpośrednie interakcje z jej reprezentantami. Posiadając możliwość korzystania z własnego dziedzictwa kulturowego, nie mając ograniczeń w tym
zakresie, człowiek pogranicza posiada także szczególne możliwości i szanse
rozwojowe w procesie kształtowania tożsamości poprzez wybór elementów
z innej kultury i włączanie ich a także integrowanie z własnymi elementami
i w efekcie tworzenie własnego systemu, często nie spójnego, rozproszonego a nawet rozszczepionego. Sytuacja pogranicza dynamizuje ten proces,
pozwala na odkrywanie i kształtowanie motywacji do coraz to bogatszych
form wyrażania swojej osobowości w układach z innymi i ich kulturą.
Człowiek pogranicza jest więc osobą dokonującą ustawicznych zmian i modyfikacji w sobie, ustawicznie wychodzącą lub funkcjonującą nieustannie
na pograniczu świadomościowym, podejmującą próby empatycznego widzenia i interpretowania kultury dominującej. Człowiek pogranicza posiada
więc także większe możliwości poznawcze, podejmuje wyzwania zrozumienia i porozumienia z innymi, ich racjami i zachowaniami wobec czego
uczy się akceptacji, szacunku dla odmienności, życzliwości, tolerancji
i otwartości. Nie kieruje się lękiem, gdyż nadając wartość swojej kulturze
wykreował nowy typ tożsamości wielopłaszczyznowej, na którą składają się
ukształtowane warstwy.
Człowiek pogranicza uczestniczy w niekończącym się procesie komunikacji, w przejściu od monologu do dialogu kultur, od dominacji stereotypów i uprzedzeń do wzajemnego zrozumienia, negocjacji i dbałości
o wspólny spadek kultury pogranicza12. Na bazie wartości własnej kultury tworzy się więź ze wspólnym dorobkiem i dziedzictwem kulturowym,
gdyż życie w kulturze mierzy się zdolnością bycia pogranicznego na progu,
wobec granicy, która stawia przed nami problem - gdzie, jak i dlaczego warto być13. Wzrastanie i tworzenie odbywa się od wymiaru własnego, niepowtarzalnego świata ojczyzny prywatnej, grupy familijnej, lokalnej, językowej, wyznaniowej, parafialnej, etnicznej, regionalnej aż do narodowej, europejskiej i światowej. Życie wobec konieczności pokonywania tych pograniczy, życie na skrzyżowaniach kultur, pozwala wykraczać poza obszar
uwarunkowany osiadłością i zasiedziałością, gdyż usytuowanie terytorialne
12
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L. Witkowski, W stronę edukacji (dla) pogranicza (pedagogiczne „Bachtinalia”), Kwartalnik Pedagogiczny, 1990, nr 4, s. 52.
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uruchamia skale porównawcze, które działają jako bodźce. W efekcie może
mieć miejsce dwuwartościowość stanów uczuciowych wobec swoich i obcych, niemożność jednoznacznej samoidentyfikacji. Pogranicze stwarza
więc szanse, przedstawiając oferty wyboru, natomiast kultura pogranicza stawia trudne zadania kształtowania, przygotowywania do wyborów i wspólnego budowania.
Anna Szyfer analizując ludzi pogranicza z różnych regionów pogranicza, prezentując typologie z tego zakresu, przedstawia własną typologię
pozwalająca na ukazanie sylwetek ludzi pogranicza. Zauważa i zwraca
szczególną uwagę na typ aktywny, który charakteryzuje się podobnymi cechami jak w przypadku moich badań człowiek pogranicza. Jest to aktywność prowadząca do akceptacji inności i postaw otwartości na inność grup
żyjących w danej zbiorowości terytorialnej i prezentujących inne światy
kulturowe. Aktywność ta prowadzi także do przyzwolenia na zapożyczanie,
czemu towarzyszy refleksja i tolerancja. Aktywność związana jest z czynnikiem wykształcenia, co powoduje funkcjonowanie w organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych. Poza tym charakteryzują się wychodzeniem poza
krąg uprzedzeń i schematów, podejmowaniem nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, nie rezygnując z zachowania własnej kultury, co nie przeszkadza na uznanie inności wokół siebie i współpracę z innością14.
Andrzej Sadowski podkreśla nieuchronność przenikania wzorców
kulturowych i kształtowanie się specyficznego typu człowieka. Podkreśla,
że duża część mieszkańców wschodniego pogranicza Polski wywodzi się ze
wsi, a więc często uważa się po prostu za miejscowych. Człowiek pogranicza jest więc niepewny swojej tożsamości i podatny na wpływy, często musi
wybierać między wykluczającymi się grupami15. Człowiek pogranicza jest
inny (…) człowiek pogranicza nie ma i nie może mieć jednoznacznej tożsamości. Zawsze będzie „nie taki”, zawsze „pomiędzy” (…)16. Ludziom, których świadomość narodowa nie jest rozwinięta, formowanie jej na pograniczu przychodzi z trudem. To właśnie na pograniczu, w tych warunkach
szczególną rolę w życiu społecznym odgrywa możliwość podziału, rozpoznania grupy własnej oraz grupy obcej. Podział jest podstawą naszej tożsamości, ale także życiodajnym tlenem dla stereotypów. Zaistnienie silnej potrzeby wyróżniania się, wykazywania swej przynależności do grupy, odróż14
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niania grupy własnej od obcej jest z jednej strony czymś naturalnym dla
mieszkańców pogranicza. Może więc sprzyjać pojawieniu się i uporczywemu trwaniu pewnych kategorii wyobrażeń zbiorowych, szczególnie stereotypów narodowych współorganizujących identyfikację grupową17. Z drugiej
jednak strony specyficzny klimat pogranicza sprawia, że właśnie na nim
mamy wiele pozytywnych przykładów współpracy oraz kontaktów między
narodami, co jednak jest wynikiem realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych, które są szczególnie niezbędne obecnie.
Nieuniknione są różnego rodzaju problemy, drażliwe problemy, które są immanentnie wpisane w pogranicze i gdyby nie występowały trudno
byłoby wskazywać na jego płodność. Uważam, że wielowiekowe funkcjonowanie pogranicza przejściowego, splot wartości kultury Zachodu z dziedzictwem Wschodu jest szczególnym bogactwem. Kultura polska wiele zawdzięcza temu cywilizacyjnemu pograniczu, gdzie przez wieki czerpano ze
spuścizny łacińskiej i bizantyjskiej w otoczeniu i współpracy z Żydami
i Muzułmanami, którzy obok budowali swoje świątynie i modlili się w nich.
Przez wieki Polacy modlili się po łacinie do ruskiej ikony, a system wartości, sposób bycia i wojowania sprawiły, że od końca wieku XVI elity w Moskwie zaczęły ubierać się i mówić po polsku. Zamieszkiwanie w Rzeczypospolitej wielu narodów przyczyniło się do ukształtowania naturalnej tolerancji. Rozbiory Polski dodały do polskiej spuścizny kulturowej nowe elementy wschodnie, a na terenach między Polską a Rosją kształtowała się
w XIX wieku świadomość narodowa Litwinów, Białorusinów, Ukraińców
i nowoczesnego narodu żydowskiego z literackim językiem jidysz. W Polsce międzywojennej, w granicach II Rzeczypospolitej wiedza o Litwinach,
Białorusinach, Ukraińcach, którzy zamieszkiwali niemal połowę terytorium
państwa polskiego była znikoma i trudno było o poprawne stosunki z tymi
narodami. Obecnie narosłe problemy uprzedzeń, stereotypów możemy podejmować na innej płaszczyźnie, wolnej od nacisków i nakazów silnych sąsiadów. Istnieje możliwość dokonania rzetelnej analizy wspólnego dziedzictwa kulturowego, dokonania bilansu mocnych i słabych stron naszej
sytuacji w zakresie znajomości kultury sąsiadów, ich planów i aspiracji. Istnieje szansa przedstawiania wzajemnych ofert w różnych dziedzinach życia,
korzystania i przekazywania takich wartości, które będą sprzyjać kształtowaniu postaw otwartości, porozumienia i współpracy z zachowaniem własnej tożsamości. Głównym problemem wydaje się być interpretacja dążeń
narodów z odrzuceniem nacjonalistycznej optyki i z uwzględnieniem kwe17
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stii różnych kompleksów, fobii, megalomanii. Stąd za szczególne zadania
edukacyjne w kształtujących się społeczeństwach wielokulturowych uznałbym:
1. Pogłębianie poczucia tożsamości narodowej z jednoczesnym wytwarzaniem świadomości współodpowiedzialności za losy Europy i globu
ziemskiego. W warunkach pokoju tożsamość narodowa nie wymaga
obrony, ale warunków do rozwoju, podejmowania wyzwań współczesności, a więc przyciągania innych swoją kulturą, czynienia kultury
własnej atrakcyjnej dla innych, a nie ograniczania się do postaw podejrzliwości i nieufności.
2. W przypadku państwa polskiego utrzymanie więzi z ziemiami historycznie polskimi, ludźmi i kulturą I i II Rzeczypospolitej w duchu szacunku i przyjaźni do narodów tam zamieszkujących, mając przede
wszystkim na uwadze odpowiedzialność za wspólny spadek pogranicza
kultur. Unia Lubelska była pierwszą w Europie, która podjęła na tak
wielką skalę próbę utworzenia państwa opartego na zasadzie pomocniczości, w którym współżyły społeczności różniące się etnicznie, wyznające różne religie, będące różnych wyznań i mówiące wieloma językami. Obecnie można i należy ten dorobek wykorzystać i rozwijać. Stąd,
za pilne zadanie edukacji regionalnej uznałbym inwentaryzację dóbr
kulturowych regionów, aby kolejne pokolenia mogły z tego dorobku
czerpać i kreować wartości zapewniające rozwój.
3. Zapewnienie dynamiki i kreatywności narodów i społeczności w wyniku
otwartości na wymianę. Nie ma praktycznie krajów homogenicznych etnicznie. Każda kultura może znaleźć sobie miejsce w społeczeństwie.
Kultury zamykające się, okopujące i funkcjonujące w odosobnieniu
zawsze zmierzały do samounicestwienia, natomiast kultury kreatywne,
otarte na zapożyczenia i wymianę rozwijały się dynamicznie. Stąd
w procesie edukacji należy nawiązać i wykorzystać czynnik solidarności, gdyż jego korzenie sięgają do staropolskich tradycji równości szlacheckiej i współodpowiedzialności obywateli za Rzeczpospolitą, co może stać się istotnym składnikiem solidarności narodów wspólnoty europejskiej.
4. Promowanie rozwiązań integracji imigrantów z określoną społecznością
przy zachowaniu równowagi w zakresie praw i obowiązków. Proces integracyjny działa w obie strony. Nie można obdarować imigrantów prawami, nie wymagając akceptacji norm i zasad określonych wielowiekowymi tradycjami. Nie można mówić o obywatelstwie, kiedy nie nastąpi-
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ła integracja ze środowiskiem społecznym, które sami, z dobrej nieprzymusowej woli wybrali.
Summary
The author presents current multiculturalism in a process, noticing
its approach towards multicultural societies. Multiculturalism is introduced
as a historical social phenomenon, identity problem, ideological fact connected with specific policy and as an educational phenomenon.
In the text it is indicated that developing and shaping multicultural
societies is a complex and long lasting process. The examples of unpredictable xenophobic and nationalistic reactions are given as well as deep analyses concerning the problems of nationalism, patriotism and cosmopolitanism.
As a result of the above, the author presents the concept of borderland man, which shows its value in the process of realizing and cultivating
common cultural heritage and simultaneously develops multicultural societies.
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Wstęp
Spotkania i intensyfikacja wzajemnych relacji pomiędzy zróżnicowanymi kulturami są dzisiaj znakiem czasów. Nie można rzecz jasna powiedzieć, iż relacje pomiędzy ludźmi reprezentującymi rozmaite kultury są
czymś zupełnie nowym. Międzykulturowe spotkania towarzyszyły od wieków zwłaszcza wymianie handlowej, ale nasilały się także w okresach konfliktów zbrojnych, w których po przeciwnych stronach stali przedstawiciele
odmiennych kręgów kulturowych. Spotkania i konfrontacja kultur towarzyszyły także działalności kolonizacyjnej krajów europejskich, które – z różnym skutkiem – starały się narzucić nieeuropejskiej ludności właściwe Europie wzorce postępowania i myślenia. Dzisiaj jednak oczywiste jest, że
wielokulturowość nieuchronnie towarzyszy przemianom globalizacyjnym.
Co więcej – w przeciwieństwie do kulturowej wymiany z czasów europejskiej kolonizacji – nie jest to ruch wyłącznie w jednym kierunku: z Europy.
Współcześnie wydaje się wręcz, iż właśnie społeczeństwa europejskie przeżywają kryzys własnej kultury, zarazem doświadczając coraz bardziej zauważalnej obecności imigrantów odmiennych etnicznie i kulturowo.
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Chociaż chrześcijaństwo – w swojej własnej świadomości – nie zamyka się w jednej przestrzeni kulturowej, lecz trwa w przekonaniu, że głoszona przezeń Ewangelia jest aktualna dla ludzki każdej epoki i każdego
kontekstu kulturowego, to jednak – co również nie ulega wątpliwości
– przez wiele wieków rozwijało się zasadniczo jedynie w warunkach kultury śródziemnomorskiej, czy też europejskiej. We właściwych dla tej kultury
kategoriach myślowych, języku, artystycznych i literackich środkach przekazu chrześcijaństwo przez wieki zawierało treści swojego z założenia ponadkulturowego orędzia. Ponadto – co również trzeba zauważyć – właściwie do XX wieku przedstawiciele różnych chrześcijańskich Kościołów
i Wspólnot, docierając z Ewangelią do krajów misyjnych, na ogół mniej czy
bardziej świadomie wraz z głoszeniem prawd chrześcijańskiej wiary propagowali także europejską kulturę. Ruch ekumeniczny zapoczątkowany w XX
wieku był inspirowany między innymi potrzebą nadania większej wiarygodności świadectwu chrześcijańskiemu przez zakorzenienie go w kulturze
narodu, do którego świadectwo to jest kierowane1. O ile na początku XX
wieku taka konieczność była zadaniem misjonarzy chrześcijańskich głównie
w Afryce i Azji, to dzisiaj refleksja nad związkiem kultury z Ewangelią jest
konieczna dla chrześcijan żyjących w krajach Zachodu, nierzadko już postchrześcijańskich.
Konfrontacja z kulturami innymi niż śródziemnomorska stawia
chrześcijaństwu ciągłe wyzwania i zasadnicze pytania o treść głoszonego
orędzia: Czy przynależy ono tylko do jednej kultury i tylko w kategoriach
myślowych tej kultury może być rozumiane? Czy bogactwo kultur jest zagrożeniem dla orędzia chrześcijańskiego, czy też może – przeciwnie – wyrażanie prawd chrześcijańskiej wiary w innych niż europejskie kategoriach
myślowych może ukazać autentyczne bogactwo chrześcijaństwa? A wreszcie – w jaki sposób Kościół, będąc rzeczywiście podmiotem kulturowym,
posługującym się doktryną sformułowaną w pojęciach i ideach właściwych
konkretnej rzeczywistości geograficznej i czasowej, może przekraczać,
przemieniać i wzbogacać wszystkie ludzkie kultury, nie niszcząc ich, lecz
wydobywając z nich to, co prawdziwe, dobre i piękne?

1

Por. L. Górka, Działalność misyjna chrześcijan w dialogach ekumenicznych, Roczniki
Teologiczne 52:2005 z. 7, s. 145; J. Urban, Ekumenizm a ewangelizacja niechrześcijan,
w: Chrystus światłem ekumenii. W drodze na Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu, red. R. Porada, Opole 2006, s. 99.
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1. Chrześcijaństwo w konfrontacji z bogactwem kultur
Koniec XX i początek XXI wieku odznaczają się wielorakimi zmianami w życiu i aktywności ludzkiej. Są to nie tylko przeobrażenia o charakterze technicznym, lecz też towarzyszące im nieodłącznie – transformacje
społeczne i kulturowe. Wiele ugruntowanych struktur społecznych – takich
jak wspólnota religijna, narodowa, rodzinna – wydaje się tracić na znaczeniu, przynajmniej jeśli chodzi o cywilizację zachodnią. Jednocześnie współistnienie na jednym obszarze przedstawicieli różnych kultur wcale nie układa się pokojowo. Dramatycznym znakiem współczesnych konfliktów kulturowych jest terroryzm, który od czasu zamachów w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 września 2001 roku stał się trwałym elementem życia ludzkiego2, wyrażając w jaskrawy sposób to, co – za Samuelem Huntingtonem
– nazywa się zderzeniem cywilizacji, w którego realiach kultura i tożsamość
kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują
wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej
wojnie3. Współistnienie na jednym obszarze ludzi przynależących do odmiennych kręgów kulturowych oraz kryzys struktur społecznych wcale nie
muszą prowadzić do kryzysu czy zacierania się odmienności kulturowych
ani też do powstania jakiejś nowej kultury globalnej4. Przeciwnie, wydaje
się, iż w rzeczywistości doświadczanej wielokulturowości więzy kulturowe
łączące określone grupy ludzkie nabierają większego znaczenia5. Niekiedy
właśnie przez kulturową izolację oraz akcentowanie własnej przynależności
do określonej kultury ludzie żyjący w wielokulturowej rzeczywistości chcą
znaleźć poczucie pewności, bezpieczeństwa i przynależności6.
W takich realiach funkcjonuje także chrześcijaństwo – zarówno
w krajach określanych niegdyś jako misyjne, jak i w Europie czy Ameryce
Północnej. Osłabienie albo nawet rozpad niektórych struktur społecznych na
Zachodzie oraz obecność przedstawicieli innych kultur na obszarach, które
2

Por. W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność,
Poznań 2004, s. 30.
3
S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2005,
s. 15.
4
Por. M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 41-42; I. Borowik, Rolanda Robertsona wizja przemian religii i społeczeństwa w warunkach globalizacji, w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Kraków 2007, s. 22-23.
5
Por. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, s. 200.
6
Por. J. Baradziej, Zakorzenienie i alternacja: tożsamość jednostki w społeczeństwie tradycyjnym i w społeczeństwie nowoczesnym, w: Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P. K.
Oleś, A. Batory, Lublin 2008, s. 224-225.
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przynajmniej do niedawna uważano za tradycyjnie chrześcijańskie, rodzi
pytania o to, czy chrześcijaństwo przynależy tylko do jednej kultury i tylko
w kategoriach myślowych tej kultury może być rozumiane. Gdyby tak właśnie było, wówczas głosiciel Ewangelii musiałby być zawsze również głosicielem wartości reprezentowanych przez określoną kulturę – i chodziłoby tu
raczej o kulturę zachodnioeuropejską, czy (szerzej) śródziemnomorską. Bez
wątpienia w przeszłości chrześcijańskiej działalności misyjnej takie tendencje były widoczne: wraz z głoszeniem Ewangelii niesiono ewangelizowanym, a zarazem kolonizowanym krajom określony zestaw wartości świata
zachodnioeuropejskiego, które – z dzisiejszej perspektywy – wcale nie muszą być autentycznym i niezaprzeczalnym dobrem całej ludzkości. Dzisiaj
natomiast chrześcijanie zauważają, iż dostrzegana coraz bardziej wielokulturowość krajów zachodnich jest szansą, aby wyzwolić orędzie ewangeliczne z koniecznego związku z kulturą europejską. W ten sposób spotkanie
z nieeuropejskimi kulturami – traktowanymi już nie jako marginalne i podrzędne – staje się dla chrześcijaństwa okazją do pokazania prawdziwego
uniwersalizmu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, która choć została wyrażona w języku i zestawie pojęć należących do określonej epoki i określonego kręgu kulturowego, to jednak w żadnych ludzkich pojęciach i kategoriach nie może się wyczerpywać.
2. Kościół jako podmiot kulturowy
Kościół, głosząc Ewangelię, zakorzenia się w świecie. Nie może zatem zupełnie uniknąć, jako ludzka wspólnota i instytucja, oddziaływania
czynników kulturowych i społecznych7. Chociaż misja Kościoła jest uniwersalna i jako taka zmierza do przepojenia każdej kultury Ewangelią8, to
jednak sam Kościół w wymiarze ludzkim jest także częścią kultury. Analizując dzieje konfliktów w łonie samego chrześcijaństwa i ich kontekst,
można dojść do wniosku, iż – wbrew powołaniu Kościoła do jednoczenia
wszystkich ludów, języków i kultur (por. Mk 16, 5; Ga 3, 28; Ap 5, 9)9
7

Por. The Evangelical – Roman Catholic Dialogue on Mission (1977-1984), w: Growth in
Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level
1982-1998, red. J. Gros, H. Meyer, W. G. Rusch, Geneva – Grand Rapids (Michigan) 2000,
s. 427.
8
Por. Consiglio Ecumenico delle Chiese, Servizio, w: Enchiridion Oecumenicum, t. 5:
Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998, red. S. Rosso, E. Turco,
Bologna 2001, nr 242.
9
Wszystkie odnośniki biblijne na podstawie wydania: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], Poznań 2002.
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– zróżnicowanie kulturowe chrześcijan wielokrotnie przyczyniało się
w dziejach także do podziałów samego chrześcijaństwa, a przynajmniej podziały te nasilało i umacniało10.
Ścieranie się wpływów kultur i nowości Ewangelii, która sama zrodziła się w konkretnym kontekście dziejowym i kulturowym, istnieje
w Kościele od początku. Chrześcijaństwo jest religią historyczną. Pojawiło
się w kręgu kultury śródziemnomorskiej i – mimo intensywnej działalności
misyjnej – w nim przez długie wieki miało największe oparcie. Co więcej,
niektóre grupy chrześcijan – takie jak część Kościołów wschodnich, narażonych najbardziej na konfrontację z islamem – w kulturowej izolacji odnalazły sposób na obronę własnego dziedzictwa i tożsamości chrześcijańskiej.
Niemniej jednak mimo zauważalnych w części Kościołów oznak
izolacji dzisiejsze chrześcijaństwo jest obecne w wielu kulturach. Kultury te
nadają też chrześcijaństwu specyficzne zabarwienie, wnosząc doń lokalne
zwyczaje, obrzędy, tradycje będące niekiedy schrystianizowanymi elementami zwyczajów pogańskich, lecz służące współcześnie do wyrażenia silnego związku wiary chrześcijańskiej z dziedzictwem kulturowym określonej
społeczności. Niekiedy jednak to głębokie kulturowe zakorzenienie chrześcijaństwa nabiera wartości negatywnej, służąc do wzmocnienia antagonizmów między poszczególnymi krajami czy grupami etnicznymi. W takiej
konfrontacji uniwersalizm orędzia Ewangelii schodzi na dalszy plan wobec
napięć związanych z kulturowym zakorzenieniem chrześcijaństwa w życiu
i tradycji określonego narodu czy regionu. Sytuacja ta widoczna jest chociażby w podziale chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. Często, poza
izolacją, wyraża się on we wzajemnych oskarżeniach, czego wymownym
przykładem są częste ataki przedstawicieli chrześcijaństwa wschodniego
– zwłaszcza rosyjskiego – wymierzone w kulturę zachodnią, oskarżaną
o zepsucie, utratę wymiaru duchowego czy też zapomnienie o tym, co nadaje sens życiu ludzkiemu. Tego typu oskarżenia wyraźnie obecne są w myśli
rosyjskiej od czasów słowianofilstwa11, znajdowały podatny grunt w propagandzie komunistycznej, a obecnie nasilają się jako odpowiedź na ekspansję
kultury zachodniej w krajach wschodnioeuropejskich. Z tego powodu wiele
dokumentów współczesnego dialogu ekumenicznego wskazuje, iż wiele
przeszkód w pojednaniu międzychrześcijańskim ma źródła kulturowe, przy
czym przeszkody te mają często większe znaczenie niż zagadnienia doktry-

10
11

Por. The Evangelical – Roman Catholic Dialogue on Mission (1977-1984), s. 429.
Por. T. Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 2000, s. 76.
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nalne czy etyczne, tak iż nawet w przypadku rzeczywistych zbieżności czy
porozumienia doktrynalnego uniemożliwiają one prawdziwe zbliżenie12.
Kulturowe uwikłanie chrześcijaństwa widać zwłaszcza w związku
konkretnego sposobu urzeczywistniania się wiary chrześcijańskiej w określonym Kościele czy Wspólnocie kościelnej z tradycjami narodowymi czy
wzorcami społecznymi właściwymi dla danego miejsca i czasu. Ponieważ
wiara, o ile jest żywa, przenika każdą dziedzinę ludzkiego życia, nie da się
jej oddzielić od tradycji narodowej konkretnej grupy wierzących. W wielu
wypadkach chrześcijaństwo kształtowało przez wieki tę tradycję, tak iż
współcześnie dla wielu grup narodowościowych elementy chrześcijańskie
mają istotny charakter narodowotwórczy. Chociaż chrześcijaństwo nie zacieśnia się nigdy do jednej tradycji, to jednak żywego związku określonej
kultury z chrześcijaństwem, wyrażającego się w charakterystycznym przyswojeniu sobie i przekazywaniu nauki chrześcijańskiej, nie można uznać za
negatywny czy niepożądany. Ten związek może zapewnić tradycji religijnej
żywotność i siłę, wiążąc ją z żywą i wciąż rozwijającą się tradycją narodową. Jednak w niektórych wypadkach taki związek – o ile tradycja narodowa
odgrywa w nim dominującą rolę – może prowadzić do wypaczeń. Ukształtowana przez kryteria etniczne grupa wyznaniowa może doświadczyć samoizolacji wobec innych grup do tego stopnia, że elementy życia kościelnego
pochodzące ze sfery świeckiej zaczynają być traktowane jako istotne prawdy chrześcijańskiej wiary i życia. Niekiedy tego typu podziały stają się
przyczyną nieprzezwyciężalnych niechęci między wierzącymi należącymi
do różnych grup etnicznych13.
Związek chrześcijaństwa z tradycją narodową występuje zarówno
w przypadku narodów, w których dziejach chrześcijaństwo obecne jest od
wielu wieków, jak też i w krajach misyjnych, gdzie szuka ono swojego
głębszego zakorzenienia. W każdym przypadku zagadnienie inkulturacji
stawia przed chrześcijanami dwa problemy: prowincjonalizm i synkretyzm,
stwarzające zagrożenie izolacji określonej grupy wierzących. O ile Kościoły
i Wspólnoty są na ogół świadome zagrożenia synkretyzmem, rozumianym
jako przenikanie do treści chrześcijańskiej nauki elementów obcych, o tyle
prowincjonalizm jest trudniej zauważalny, zwłaszcza w przypadku małych
grup wyznaniowych. Tymczasem właśnie on sprawia, iż określona grupa do
12

Por. Druga Światowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła, Raport końcowy, Studia
i Dokumenty Ekumeniczne 20:2004 nr 1, s. 146.
13
Por. Commissione Fede e costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Rapporto,
w: Enchiridion Oecumenicum, t. 6: Fede e Costituzione. Conferenze mondiali 1927-1993,
red. S. Rosso, E. Turco, Bologna 2005, nr 1789.
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tego stopnia wiąże się z konkretną społecznością lokalną, że uznaje wyrażanie wiary chrześcijańskiej w kategoriach myślowych innej grupy etnicznej
za nieuprawnione. Takie przywiązanie do własnej tradycji narodowej prowadzi nie tylko do izolacji wspólnot chrześcijańskich, ale też do zaistnienia
i utrwalenia rzeczywistych, głębokich podziałów14.
Zarówno w historii, jak też wciąż we współczesnej sytuacji części
Kościołów i Wspólnot podziały te wyrażają się w dwóch negatywnych zjawiskach – nacjonalizmie i rasizmie. Wprawdzie Kościoły czy Wspólnoty
zdają sobie sprawę z tego, że kryteria narodowe czy rasowe nie mogą stanowić kryterium chrześcijaństwa15, to jednak nacjonalizm czy też rasizm
boleśnie naznaczyły dzieje części z nich16. Chociaż żadne z tych zjawisk nie
powstało na gruncie chrześcijańskim i nie mają one oparcia w doktrynie
chrześcijańskiej17, zaważyły one na losach grup chrześcijańskich, stając się
niekiedy przyczynami pogłębienia niezgody między wierzącymi18. Zdarzało
się też, że czy to dla ułatwienia sobie działalności, czy też w celu osiągnięcia przewagi nad innymi wyznaniami Kościoły czy Wspólnoty stawały się
narzędziami w polityce państwowej prowadzącej do powstania wyizolowanego spośród innych grup chrześcijańskich Kościoła narodowego, względnie państwowego, cieszącego się uprzywilejowaniem w życiu publicznym
i ekonomicznym19. W tym kontekście jako wyraźna przestroga dla wspólnot
chrześcijańskich brzmią słowa dokumentu Światowej Rady Kościołów
z konferencji w New Delhi, wskazujące, iż chrześcijanie nigdy nie udzielą
państwu ostatecznej wierności. Kościół nie może nigdy zapominać, że pań14

Por. The Evangelical – Roman Catholic Dialogue on Mission (1977-1984), s. 429.
Por. Chiesa di Norvegia – Unione Battista di Norvegia, Un solo Signore, una sola fede,
una sola chiesa. Il desiderio di un solo battesimo. Rapporto delle conversazioni bilaterali
1984-1989, w: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico
interconfessionale, t. 8: Dialoghi locali 1995-2001, red. G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna
2007, nr 2613.
16
Por. Comitato misto cattolico-protestante in Francia, Scelte etiche e comunione
ecclesiale, w: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico
interconfessionale, t. 4: Dialoghi locali 1988-1994, red. G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna
1999, nr 848.
17
Por. B. Milerski, Kościół a narody. Ekumenia w obliczu nacjonalizmu
i internacjonalizmu, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 11:1995 nr 2, s. 14.
18
Por. Consiglio Ecumenico delle Chiese, La chiesa e il disordine della società,
w: Enchiridion Oecumenicum, t. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali
1948-1998, red. S. Rosso, E. Turco, Bologna 2001, nr 30.
19
Por. J. Gadille, L’expansion chrétienne et l’inculturation. Questions posées par l’histoire
de l’extension mondiale du christianisme et son incarnation dans les cultures, Revue
d’Histoire Ecclésiastique 95:2000 nr 3, s. 393.
15
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stwo, jak i naród, zostały poddane sądowi i miłosierdziu Bożemu objawionym w Chrystusie. Kościoły muszą być gotowe, aby wejść w konflikt z państwem w jakimkolwiek kraju i w jakimkolwiek systemie politycznym20.
Jeszcze bardziej bolesnym i negatywnie odzwierciedlającym się na
relacjach międzychrześcijańskich – zwłaszcza w przypadku Wspólnot poreformacyjnych – jest uwikłanie chrześcijan w rasizm. Już w 1948 roku
w Amsterdamie Światowa Rada Kościołów wskazała, że Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie nierzadko utrwalały istniejące uprzedzenia narodowe
i rasowe, przyczyniając się w ten sposób do jeszcze większego pogłębienia
podziału samych chrześcijan. Problem ten bynajmniej się nie zdezaktualizował. Chociaż chrześcijanie świadomi są, że dyskryminacja rasowa nie
tylko otwarcie sprzeciwia się Ewangelii, lecz również jest czynnikiem podziału wierzących w Chrystusa, to jednak wciąż istnieją lokalnie grupy zorganizowane według kryterium rasowego21.
Nierzadko przynależność do grupy wyznaniowej wiąże się z identyfikacją ze szczególną warstwą społeczną, stylem życia czy sytuacją ekonomiczną22. Społeczne uwarunkowania widoczne są w pierwszym rzędzie
w przypadku Kościołów wolnych, nie mających własnej wielowiekowej
20

„I cristiani non accorderanno mai allo stato la loro definitiva fedeltà. La chiesa non deve
mai dimenticare che lo stato, come la nazione, sono posti sotto il giudizio e la misericordia
di Dio rivelati in Cristo. Le chiese devono essere pronte ad entrare in conflitto con lo stato,
in qualsiasi paese e sotto qualsiasi regime politico” (Consiglio Ecumenico delle Chiese,
Servizio, w: Enchiridion Oecumenicum, t. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee
generali 1948-1998, red. S. Rosso, E. Turco, Bologna 2001, nr 245). Warto wskazać na
Dietricha Bonhoeffera, zaangażowanego w obronę chrześcijaństwa przez niebezpieczeństwem uwikłania w nacjonalizm czy uzależnienie od ideologii państwowej. Bogusław Milerski pisze, że dla Bonhoeffera Słowo Boże, które nie jest własnością jakiejś konkretnej
jednostki bądź określonego narodu, lecz które pielęgnuje cały Kościół Powszechny jako
ekumeniczna i ponadnarodowa społeczność różnych wspólnot chrześcijańskich, uprawomocnia zarówno sprzeciw Kościoła wobec nacjonalizmu jak i jego stanowcze opowiedzenie
się za pokojem i pokojowym współistnieniem narodów (…). Jeżeli Kościół zrezygnuje z poszukiwania swojej racji bytu w tym świecie, czy to w przesłankach narodowych, jako
obrońca tradycji narodowej, czy w politycznych, jako reprezentant jakiejś opcji, a zamiast
tego otworzy się na obecność Chrystusa i wsłucha się w Jego słowo, to paradoksalnie nie
zatraci związku z doczesnością, lecz stanie się dla niej błogosławieństwem. Innymi słowy:
tylko wtedy Kościół pozytywnie może wpływać na sprawy tego świata, gdy będzie w posłuszeństwie urzeczywistniał wolę Boga, a nie jakiś konkretny interes narodowy, państwowy
czy ideologiczny (B. Milerski, Kościół a narody. Ekumenia w obliczu nacjonalizmu
i internacjonalizmu, s. 11-12).
21
Por. Czwarta Światowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła, Raport, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 21:2005 nr 1-2, s. 214-215.
22
Por. tamże, s. 215.
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tradycji i opierających się zasadniczo na wolnej decyzji ich członków23.
Problemy związane z umiejscowieniem w społeczeństwie bezpośrednio
przekładają się na relacje z innymi grupami chrześcijańskimi, niekiedy
uniemożliwiając porozumienie i współpracę, a nawet przyczyniając się do
powstawania wzajemnej nieufności, przy czym istniejące konflikty
i napięcia społeczne przekładane są na sferę religijną.
3. Ewangelia – w kulturach i ponad kulturami
Papież Benedykt XVI jeszcze jako kardynał odpowiedzialny za czystość przekazu doktryny przez Kościół katolicki zauważał, iż Kościół jest
podmiotem kulturowym charakteryzującym się własną historycznie ukształtowaną i wielowarstwową interkulturowością. Wejście przez konkretnego
człowieka do Kościoła oznacza wobec tego pewnego rodzaju wyjście
z ograniczeń własnej kultury i otwarcie się na nowość chrześcijaństwa, będącego ludem Bożym gromadzącym narody o odmiennym dziedzictwie kulturowym24. Ratzinger pisał: Nie można zostać chrześcijaninem, nie dokonując pewnego exodusu, przełomu życiowego, z wszystkimi jego znamionami.
Wiara nie jest bowiem prywatną drogą do Boga, lecz wprowadza człowieka
w Lud Boży i w jego historię25. Nie ma zatem innej, pozakościelnej, możliwości realizacji wiary w Jezusa Chrystusa. Kościelny charakter chrześcijaństwa sprawia, że chrześcijanie wyznają swoją wiarę w określonej wspólnocie. Wiara, choć dotyka najbardziej osobistych spraw ludzkich, ma wymiar
wspólnotowy. Odzwierciedla to przekonanie zasadniczego nurtu chrześcijaństwa (z wyjątkiem wspólnot wyizolowanych, a przez to bardzo zamkniętych i nieufnych wobec wszystkiego, co mogłoby pochodzić z zewnątrz), iż
chrześcijaństwo może wnieść swoją nowość do każdej kultury, a zarazem
w żadnej z nich się nie zamyka, podobnie jak nie ogranicza się do żadnego
szczególnego języka wyrazu prawd wiary. Chrześcijaństwo nie może być
nigdy identyfikowane z jakąkolwiek kulturą, ponieważ przekracza warunki
społeczne, polityczne i kulturowe, w których istnieje26.
23

Por. H. Obendiek, I fattori non teologici nella divisione delle chiese, w: Enchiridion
Oecumenicum, t. 6: Fede e Costituzione. Conferenze mondiali 1927-1993, red. S. Rosso,
E. Turco, Bologna 2005, nr 1578.
24
Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce
2004, s. 58-59.
25
Tamże, s. 58.
26
Por. Światowa Rada Kościołów, Jedność Kościoła – założenia i wymogi, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 4:1988 nr 4, s. 103.
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Jedność Kościoła realizuje się w różnorodności i zmienności kultury.
To jest przyczyną wielości form życia i działania jednego Kościoła, a zarazem przejawem jego katolickości. Wiąże się to z myślą, iż jedność i różnorodność w Kościele ma swoje źródło w samej tajemnicy trynitarnego życia
Bożego. Międzynarodowa Komisja Teologiczna przypomina, iż katolicka
nauka o jedności i różnorodności jest zakorzeniona w nauce o Trójcy
– w rozróżnieniu Osób Boskich i zachowaniu jedności Bóstwa27. Jedność
Kościoła jest darem Ducha Świętego. Jako taka nie jest ani jednością totalitarną, niszczącą istniejące odmienności, ani też nie dopuszcza takiej różnorodności, która zagrażałaby organicznej jedności Kościoła Chrystusowego28. Stąd chociaż jedność – jako Boży dar i ludzkie zadanie – winna manifestować się w widzialny sposób, nie prowadzi to z konieczności do odrzucenia wszelkiej różnorodności wewnątrz chrześcijańskich wspólnot29. Jedność w Chrystusie nie sprzeciwia się różnorodności, lecz trwa z nią i w niej,
jednocząc różne członki jednego Ciała bez zniszczenia ich odrębności30.
Taka współistniejąca z różnorodnością jedność jest dynamiczna, podobnie
jak całe życie chrześcijańskie31.
Sama misja Kościoła sprawia, że jego katolickość wyraża się w różnych formach w zależności od różnych miejsc i czasu, w którym głoszone

27

Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii, w: Od
wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków
2000, s. 214.
28
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, nr 4,
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 2002,
s. 105-106. Światowa Rada Kościołów przypomina nawet, że negowanie różnorodności
może być zaprzeczaniem działaniu Ducha Świętego, który różnymi sposobami działa wśród
chrześcijan: „Poszukiwanie katolickości stawia nas przed problemem, czy przez zanegowanie różnorodnego działania Ducha Świętego nie wzgardzamy czasem darami Boga” (Światowa Rada Kościołów, Duch Święty i katolickość Kościoła, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 4:1988 nr 4, s. 95).
29
Por. Anglican – Lutheran International Commission, Pullach Report, nr 53, w: Growth in
Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World
Level, red. H. Meyer, L. Vischer, Ramsey (New York) – Geneva 1984, s. 20.
30
Por. Komisja Wspólna Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterańska, Drogi do wspólnoty,
nry 34-35, w: Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. K. Karski,
S. C. Napiórkowski, Lublin 2003, s. 207.
31
Por. Anglican – Roman Catholic International Commission, Authority in the Church
I (Venice Statement), w: Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, red. H. Meyer, L. Vischer, Ramsey (New York)
– Geneva 1984, s. 88-89.
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jest orędzie ewangeliczne32. Ewangelia konkretyzuje się w szczególnych
kontekstach kulturowych i historycznych33. Według dokumentu Komisji
Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów różnorodność w jedności i jedność w różnorodności są darami Boga dla Kościoła34. Istotnie, różnorodność
cechuje życie chrześcijan przez całe dzieje Kościoła35. Katechizm Kościoła
Katolickiego przypomina, że jeden Kościół Chrystusowy od samego początku wyraża się w różnorodności, wynikającej zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak też z wielości samych otrzymujących te dary osób. Jedność
Kościoła jako ludu Bożego dopuszcza istnienie różnorodności darów, zadań, sytuacji czy sposobów życia36. Już od Pięćdziesiątnicy jeden Kościół
wyraża swoją wiarę na różnorodne sposoby. Różne Kościoły, żyjące w odmiennych warunkach geograficznych i kulturowych, pozostają oryginalne
– zwłaszcza w dziedzinie tradycji duchowych, modlitewnych, liturgicznych.
Nie da się tych elementów oddzielić od rozwoju doktrynalnego, który także
nie jest jednorodny, tak jak nie można radykalnie oddzielić wiary chrześcijańskiej od kultury37.
Skoro powszechność i jedność Kościoła nie wykluczają uprawnionej
różnorodności, a jednolitość (uniformizm) nie może być ideałem życia kościelnego, jako że Kościół składa się z ludzi o różnej przynależności kulturowej, to Ewangelia musi być głoszona z uwzględnieniem koniecznych różnic. Światowa Rada Kościołów mówi, że tylko takie różnice, które są prze32

Por. Commissione Fede e costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, La natura
e lo scopo della chiesa: Una tappa sulla strada di una dichiarazione comune, w: Enchiridion
Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 7: Dialoghi
internazionali 1995-2005, red. G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna 2006, nr 3082.
33
Por. L. Górka, Działalność misyjna chrześcijan w dialogach ekumenicznych, s. 153.
34
Commissione Fede e costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, La natura e lo
scopo della chiesa: Una tappa sulla strada di una dichiarazione comune, nr 3081.
35
Por. Raport z konsultacji Światowej Rady Kościołów w Ronde przypomina, iż od dawna
znane były i zrozumiałe odmienne sposoby wyrażania wiary apostolskiej w związku z różnorodnością sytuacji kulturowych. Już w pierwotnym Kościele wiara apostolska istniała
w wielu kulturach i językach oraz wyrażała się przez bardzo nieraz różne zwyczaje, teksty
liturgiczne i środki wyrazu. Jak pokazuje Nowy Testament, tego rodzaju różnorodność może rzeczywiście prowadzić do konfliktu. Koinonia w strukturach koncyliarnych umożliwiała
przezwyciężenie kontrowersji w miłości i odpowiedzialności. Tak też może stać się i dzisiaj.
Nikt nie wątpi, że różnorodne zwyczaje, liturgie i sformułowania teologiczne są uprawionymi formami chrześcijańskiej wiary i praktyki oraz że wewnątrz wspólnoty spór może być
pożądany i twórczy (Kosztowna jedność. Konsultacja Światowej Rady Kościołów na temat
„Koinonia a sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia”, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 10:1994 nr 1, s. 65.
36
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 814.
37
Por. H. de Lubac, Kościoły partykularne w Kościele powszechnym, Kraków 2004, s. 52.
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szkodą dla powołania i misji Kościoła, mają charakter grzeszny. Różnorodność zatem jest nieuprawniona, kiedy uniemożliwia wspólne wyznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz zbawienia i ostatecznego przeznaczenia ludzkości, tak jak jest ono głoszone w Piśmie Świętym i przez
wspólnotę apostolską38.
Zakończenie
Chrześcijaństwo odkrywa – dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – że wielość i bogactwo kultur nie są przeszkodą w głoszeniu Ewangelii ani też chrześcijanom reprezentującym różne kultury nie utrudniają dawania wspólnego świadectwa wobec świata. Zakorzenienie chrześcijaństwa
w różnorodnych tradycjach i możliwość wyrażania prawd wiary w językach
i symbolice ludzi tworzących różniące się kultury są dowodem dowód bogactwa i ciągłej aktualności wiary chrześcijańskiej. Na to wzbogacające oddziaływanie zakorzenionych kulturowo i historycznie chrześcijańskich tradycji zwracał uwagę Jan Paweł II w liście Orientale lumen: Jeśli chcemy
uniknąć partykularyzmów, a także radykalnych nacjonalizmów, musimy zrozumieć, iż głoszenie Ewangelii winno być głęboko zakorzenione w specyfice
kultur i równocześnie otwarte na włączenie się w powszechność, która polega na wymianie darów dla wzajemnego wzbogacenia39.
O ile własna tradycja kulturowa nie jest dogmatyzowana, absolutyzowana i uznawana za jedyną dopuszczalną dla prawowierności chrześcijańskiej, odmienności kulturowe wśród chrześcijan świadczą o bogactwie
chrześcijaństwa i jego otwarciu na zróżnicowany świat. Z tego powodu Kościoły i Wspólnoty kościelne powinny podejmować działania zmierzające
do tego, aby różnice istniejące i doświadczane na co dzień przez chrześcijan
żyjących w odmiennych kontekstach kulturowych i społecznych nie były
elementem pobudzającym ich wzajemną wrogość czy umacniającym podziały. Do tego konieczne jest wszakże przezwyciężenie kulturowego, społecznego czy politycznego lub narodowego wyizolowania grup chrześcijańskich w duchu szacunku do innych tradycji. Kluczowe jest tu uświadomienie sobie przez chrześcijan doświadczających kulturowej różnorodności
ograniczeń własnej perspektywy i kontekstu życiowego. Jeżeli czynniki
społeczne i kulturowe będą powodem wzajemnego izolowania się chrześci38

Por. Światowa Rada Kościołów, Duch Święty i katolickość Kościoła, s. 95.
Jan Paweł II, List apostolski „Orientale lumen”, nr 7, w: Ut unum. Dokumenty Kościoła
katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, red. S. C. Napiórkowski, K. Leśniewski,
J. Leśniewska, Lublin 2000, s. 301.
39
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jan albo też kiedy określona tradycja myślowa zostanie uznana przez Kościół czy Wspólnotę za jedyną, w której można wyrazić wiarę chrześcijańską, budowana nieustannie tożsamość wyznaniowa zawsze będzie funkcjonowała jako nieprzezwyciężalny element podziału i niezgody. Świadomość
ograniczeń własnego kontekstu społeczno-kulturowego oraz absolutnej
przewagi orędzia ewangelicznego nad wszelkimi świeckimi elementami
i środowiskami jego przekazywania może z kolei sprawić, że tożsamość
wyznaniowa straci swój polemiczny charakter, stając się sposobem wyrazu
wierności wobec własnej tradycji oraz właściwym dla poszczególnych Kościołów i Wspólnot bogactwem składającym się na jeden depozyt wiary,
strzeżony i przekazywany przez wieki (por. 1 Tm 6, 20).
Summary
Meetings and intensification of relations between diverse cultures
are today “sign of the times”. Intercultural meetings between people are not
something completely new. Meetings and confrontation of cultures was accompanied by activity of colonizing European countries, which tried to impose European standards of thinking. Today, however, it is clear that multiculturalism is inevitable in the globalization era. What is more, nowadays it
seems that European societies are experiencing some crisis of their own cultures.
Christianity is not confined to a single cultural space. Christian believe that the Gospel preached by the Church is valid in every cultural context. But in fact, Christian thought was developed generally in the European
cultural and social context – it is evident in Christian theological thinking,
language and moral rules. In the era of colonization representatives of various Christian Churches and Communities not only preached the Gospel, but
also promoted European cultural values. That “cultural” and “colonialist”
mission might compromise the Christian witness. One of the most important
inspirations of the ecumenical movement was the need to give greater credibility to that witness by separating the Christian mission from any kind of
cultural or colonialist activities.
Nowadays it seems more clear that the Christian witness cannot be
inseparably attached to any cultural context or social system. The Church is
a unique cultural and social reality: it can fulfill its mission at any time, in
every culture and in every ethnic reality. At the same time the Gospel of
Christ is always important: it can change every culture and every society according to the God’s word.
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Zygmunt Bauman (ur. w 1925 roku w Poznaniu) jest socjologiem, filozofem, eseistą, komentatorem kondycji współczesności. Jego dorobek naukowy to ponad 50 książek i artykułów polsko- i anglojęzycznych, z czego
do najważniejszych prac można zaliczyć: Nowoczesność i Zagłada (1989),
Wolność (1995,) Etyka ponowoczesna (1996), Socjologia (1996), Ponowoczesność jako źródło cierpień (2000). Najnowsza książka Baumana, Kultura
w płynnej nowoczesności (2011) została wydana z okazji Europejskiego
Kongresu Kultury, który odbył się we Wrocławiu w 2011 roku. Profesor
Bauman był gościem specjalnym Kongresu.
W swoich badaniach obecnie koncentruje się na koncepcji ponowoczesności. Jego analizy i komentarze oddziaływają i prowokują do dyskusji
nie tylko w kręgach akademickich. Jest uważany za specjalistę w dziedzinie
komunikacji, nauk humanistycznych, ruchów społecznych, oraz polityki.
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1. Wstęp
Ponowoczesny świat jest kreowany poprzez heterogeniczną kulturę
i polistrukturalne społeczeństwo tworzone przez konsumentów – dzisiejszych obywateli. Ponowoczesność jest programowo opozycyjna w stosunku
do swojej poprzedniczki – nowoczesności. Kultura w swoim tradycyjnym
rozumieniu – obecna w nowoczesności – jest przede wszystkim czynnikiem
ładotwórczym1. Jest jednak oceniania przez Baumana negatywnie, ponieważ
upatruje w niej zarzewie wszelkich totalitaryzmów. Kulturę nowoczesną
stanowił suwerenny system, posiadał on strukturę, u szczytu którego znajdowały się wartości naczelne. Był to również proces promujący spójne
i niesprzeczne normy2. Nowoczesność odznaczała się kultem jedności. Ową
jedność próbowano realizować również w nauce, filozofii, sztuce, polityce3.
Ogromne nadzieje pokładano w k o n t r o l o w a n i u , p o s k r a m i a n i u ,
u l e p s z a n i u i p r z e r a b i a n i u natury4, gdyż wiązało się to z pokusą kontroli nad samym sobą, oraz nad innymi. Człowiek sam w sobie stanowił potęgę, dzięki intelektowi i rozumowi mógł sprawnie kontrolować oraz zarządzać niemal wszystkimi aspektami życia.
Jednak scjentyzm doprowadzony do tak radykalnej formy zamiast
oczekiwanego nowego, wspaniałego świata, przyniósł z a g ł a d ę . Była to
typowo nowoczesna praktyka, istota polityki i intelektu, która polegała na
wysiłku wyeliminowania ambiwalencji. Wymagano precyzyjnego określenia i ukrycia lub usunięcia wszystkiego, co nie mogło być lub nie zostało
precyzyjnie zdefiniowane5. W celu osiągnięcia tych założeń zastosowano
dwie strategie. Pierwsza, s t r a t e g i a a n t r o p o f a g i c z n a polegała na pożeraniu obcych i przekształcaniu ich. Bauman tłumaczy – za Levi-Straussem
– że owa strategia w czasach nowoczesnych odrodziła się w postaci asymilacji – kanibalizmu kulturowego6. Druga to s t r a t e g i a a n t r o p o e m i c z 1

Kultura jest działaniem mającym na celu dokonywanie rozróżnień: klasyfikowanie, segregowanie, wyznaczanie granic. W efekcie dzieli ludzi na kategorie ze względu na zewnętrzne różnice i łączy poprzez wewnętrzne podobieństwa. Kultura równoważy również „wachlarz zachowań” ludzi należących do odmiennych kategorii (Zob. Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, przekł. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2008, s. 43).
2
Zob. Tenże, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 185, 186.
3
Zob. J. Mizińska, Ponowoczesność – nuda nadmiaru, [online], [dostęp:14.03.2012]
http://www.femmeinfo.pl/index.php/Swiatooglad/socjologia/Ponowoczesnosc-nudanadmiaru.
4
Zob. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2009, przekł. T. Kutz, s. 57.
5
Zob. Tenże, Modernity and Ambivalence, Cambridge 1991, p. 7-8.
6
Tenże, Ponowoczesność jako źródło cierpień, dz. cyt., s. 39.
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n a , polegająca na wydalaniu i izolowaniu obcych. Była to praktyka stosowana głównie w tzw. państwach ogrodniczych7 w XIX wieku. XXwiecznym skutkiem homogenizacji i unifikacji wszystkich i wszystkiego
był Holocaust i formy totalitaryzmu.
Opamiętanie (a wraz z nim krytyka totalna) nadeszło, kiedy świat
zobaczył skutki tak zaawansowanej monomani8. Nowa jakość, która nadeszła po nowoczesności, musiała zaproponować program zupełnie odmienny.
Tak więc głównymi hasłami ponowoczesności były i są: pluralizm, odmienność, różnica, ambiwalencja, chaos – przeciwstawiony uporządkowaniu. Zerwano również z racjonalistycznym fundamentalizmem, scjentyzmem, poznawczym absolutyzmem, progresywizmem.
Stąd ponowoczesność będzie charakteryzować się radykalnym relatywizmem, krytyką pojęć sensu, porządku, autorytetu, sceptycyzmem wobec uniwersaliów, historyzmem.
2. Konsumpcjonizm – nowa jakość życia?
Drugie imię ponowoczesności to konsumpcjonizm. Zjawisko to jest
efektem rozwijającego się kapitalizmu, którego początki sięgają XIX wieku,
okresu rewolucji przemysłowej. Początkowo ludzie skupiali się na samym
procesie produkowania, a ich sposób życia określała etyka protestancka
i hasło działania dla działania. Protestantyzm bardziej niż inne religie, popiera prywatną przedsiębiorczość, nie negując wartości dóbr materialnych.
Max Weber (1868-1920) w swoim dziele Etyka protestancka a duch kapitalizmu9 argumentuje, że ciężka praca jest wykonywana na chwałę Boga, rzetelność, uczciwość, sumienność to cechy które ułatwiają pracę, lenistwo,
bezczynność jest grzechem, a bogactwo nie zwalnia z obowiązku pracy.
Jednak intensywny rozwój i produkcja na wysoką skalę spowodowały odrzucenie postawy skromności, i zwrot ku hedonistycznemu materializmowi.
W efekcie zaowocowało to zmianą określenia homo faber – człowiek wytwórca – na konsument10.
7

Państwa ogrodnicze koncentrowały się na uprawie i produkcji jednakowych jednostek,
poprzez eliminację lub ujednolicanie niedopasowanych.
8
Opanowania intelektu wyłącznie jedną ideą, tu: powszechnego ujednolicenia.
9
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 1905. Wydanie polskie 1994,
ss. 326.
10
Zob. IX Kongres Tematyczny poświecony Konsumpcji „Ewangelizacja postawy konsumpcyjnej” [online], [dostęp: 04.04. 2009],
http://www.kongresruchów.pl/pliki/IX_Kongres_Konsumpcja.pdf, s. 2.
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Przez konsumpcję można rozumieć pragnienie zdobywania, gromadzenia dóbr materialnych, duchowych i kulturowych. Charakteryzując
współczesne społeczeństwo jako społeczeństwo konsumentów, Bauman
podkreśla nie tylko fakt oczywistego upodobania czynności konsumpcyjnych, oraz zaangażowania całej energii życiowej na urozmaicaniu i pomnażaniu konsumpcyjnych przyjemności. Syndrom konsumencki11 i jego ofiary
to c a ł o ś c i o w y o b r a z ś w i a t a w r a z z j e g o r e g u ł a m i ż y c i a
i drogami postępowania.
Jak pokazała ponowoczesność, niepewność i ulotność z głównych
zagrożeń, stały się filarami porządku społecznego. Politykę opartą na normach i trwałych zasadach zastąpiła polityka kreowania niepewności12. Lęki
i niepewność jutra okazały się trwałym spoiwem ładu społecznego. Racjonalność jest tu pozorna, wskazuje na fakt, że społeczeństwo nie opiera się
(i nawet nie ma takiego zamiaru) na uniwersalnych i racjonalnych zasadach
postępowania i myślenia.
Jednak obecna forma konsumeryzmu, jak mówi Bauman za
Harvie’m Fergusonem, nie opiera się na kontroli (stymulacji) p o ż ą d a n i a ,
tylko na uwolnieniu fantazji na temat zachcianek13. Pożądanie było siłą elastyczną i płynną, jednak nie wytrzymało tempa życia dzisiejszego konsumenta. Dlatego jego miejsce zajęła zachcianka, która jest najczęściej bezpodstawna, spontaniczna, przypadkowa i niespodziewana. Obecnie, tzn.
w czasach ponowoczesnych, z a c h c i a n k a jest siłą napędową społeczeństwa i raz na zawsze uwolniła zasadę przyjemności. Nabywanie staje się
impulsem, który ma nieokreśloną motywację i cechuje się natychmiastowością, spontanicznością i nieoczekiwaniem14. Jest dowodem porażki nowoczesnych ambicji zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa.
Według definicji Baumana konsument to osoba, która konsumuje,
a konsumowanie oznacza zużywanie rzeczy: spożywanie ich, noszenie ich na
sobie, bawienie się nimi i zaspokajanie w inny sposób naszych potrzeb
i pragnień15. Aby być konsumentem nie trzeba być starannie wykształco-

11

Z. Bauman, Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Łódź 2007, s. 6.
Tenże, Konsumując życie, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red.
A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2005, s. 24.
13
Tamże, s. 21.
14
Zob. Tamże, s. 22.
15
Tenże, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przekł. S. Obirek, Kraków 2006, s. 53.
12
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nym, wybitnie utalentowanym, wyjątkowo przedsiębiorczym. Wystarczy
być przebojowym, agresywnym, pozbawionym skrupułów16.
Konsument świata ponowoczesnego to zupełnie nowy typ człowieka, który w niczym nie przypomina poprzednich postaw. Czy konsumuje by
żyć? Czy żyje by konsumować? Czy potrafi odróżnić konsumpcję od życia?
Czy w ogóle odczuwa intelektualną potrzebę, aby prowadzić namysł nad
powyższymi pytaniami? W idealnej sytuacji powinien zając się jedynie konsumpcją, choć nie robić tego ze zbytnim zapałem. Nie może przecież osiągnąć spełnienia, sytości, czy zadowolenia. Każda czynność, obietnica, zobowiązanie, przyrzeczenie winno się kończyć stwierdzeniem: Do następnego razu17.
Ważne jest to, że konsumentów, podobnie jak towary konsumpcyjne,
trzeba produkować. Dodatkowo konsumenta trzeba szkolić i ciągle doskonalić, aby należycie realizował się w życiu. I dlatego rynek nieustannie podsyca żądzę nabywania, wystawia człowieka ponowoczesności na coraz
nowsze pokusy i utrzymuje w permanentnym stanie gotowości i wyczekiwania na impuls ze strony rynku. Oczywiście nie wystarczy zgłosić chęci
bycia konsumentem, aby automatycznie zostać włączonym do tego elitarnego klubu. Wybrakowany, połowiczny konsument może zostać potraktowany
jak złoczyńca. Dobry konsument to aktywa społeczeństwa konsumentów,
natomiast defektowy i niepełnowartościowy konsument to uciążliwe i kosztowne pasywa18.
3. Rynek – odpowiedź na potrzeby konsumenta
Między rynkiem konsumenckim, a społeczeństwem ponowoczesnym istnieje idealne dopasowanie. Wynika ono z właściwości oferowanych
towarów i racjonalności społeczeństwa. Dopasowanie to wynik nonsensowności rynku konsumentów i niedorzeczności zadania, które jednostki mają
spełnić na własna rękę, czyli obowiązku samodzielnego wytworzenia ciągłości, której społeczeństwo nie umie już obiecać ani dostarczyć19.

16

Zob. J. Mizińska, Ponowoczesność – nuda nadmiaru, [online], [dostęp:14.03.2012]
http://www.femmeinfo.pl/index.php/Swiatooglad/socjologia/Ponowoczesnosc-nudanadmiaru
17
Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Warszawa 2000, s. 97.
18
Tenże, Życie na przemiał, przekł. T. Kunz, Kraków 2006, s. 66.
19
Tenże, Konsumując życie, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red.
A. Jawłowska, M. Kempny, dz. cyt., s. 31.
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Ale czy społeczeństwo rzeczywiście przeszło tak niewyobrażalną
transformację, w trakcie kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu lat (powraca tu
problem wyznaczenia konkretnej daty końca nowoczesności i początku ponowoczesności), że jego głównym zadaniem jest tylko, czy głównie wytwarzanie jakiejś ciągłości? Ciągłość wytwarzania jest istotna w produkcji, wytwarzaniu towarów, w fabryce, czy wytwórni. Co się więc stało z podstawowymi funkcjami (takimi jak: funkcja edukacyjna, komunikacyjna, partycypacyjna, socjalizacyjna, czy aktualizująca) i obowiązkami społeczeństwa
wobec jednostek? Obowiązkiem społeczeństwa XXI wieku winna być troska i ochrona środowiska naturalnego, czy natychmiastowa reakcja na łamanie prawa człowieka. Ale obowiązek wytwarzania ciągłości? Mało powiedzieć, że może nasuwać pewne skojarzenia ze znużeniem, które prędzej
czy później odczuje takie społeczeństwo, ale również przymusem, czy formą nacisku, wymogiem nieustannej, żmudnej pracy.
Ten osobliwy rodzaj związku ma sprawić według Baumana, że nieracjonalności ze sobą współpracują, działają i reprodukują paradoksalnie,
dzięki racjonalności, kalkulacji sprzedawców i racjonalnej strategii przetrwania konsumentów20. Rynek dodatkowo gwarantuje równość wszystkich
konsumentów, którzy mogą swobodnie wybierać (jak towar w supermarkecie) swój status społeczny. Jednak owa równość jest bardzo pozorna, ponieważ w rzeczywistości rynek podkreśla (oczywiście niejawnie) nierówność, która wynika z bardzo zróżnicowanej swobody i dostępnych opcji
wyboru. Rynek jest odpowiedzią na potrzeby konsumenta, ale ta odpowiedź
jest dwustronna. Rynek oferuje wolność, nieskrępowany wybór, pewien styl
życia21. Staje się on bodźcem i ograniczeniem zarazem. Rodzi poczucie niedostatku i obniża samoocenę. Z drugiej strony jest namiętnością, która ma
pobudzać do działania, dalszej walki o byt na konsumenckim polu. Chodzi o
poszerzenie możliwości człowieka jako konsumenta, aby mógł jak najszybciej zareagować na propozycje rynku22.
Społeczeństwo ostatecznie jest zdominowane przez rynek, który napędza się różnicami dochodów, bogactwa, a jedynym stałym wyznacznikiem w świecie handlu jest c e n a . Konsument poddaje się złudnej nadziei,
że rynek jest gwarantem jego wolności i bezpieczeństwa. Jednak dzieje się

20

Zob. Tamże.
Zob. M. Matysek, Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? Propozycja
Zygmunta Baumana, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2005, s. 48.
22
Zob. Z. Bauman, Socjologia, Poznań 2004, s. 228-229.
21
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tak do chwili, w której ludzie z tzw. upośledzonych grup23 dowiadują się, że
mimo osiągniętego sukcesu finansowo-rynkowego, pewne style życia, czy
elitarne kluby są dla nich nadal niedostępne, ze względu na c z y n n i k i p o z a f i n a n s o w e . Dowiadują się, że na przekór rynkowej obietnicy nie
wszystko można nabyć za pieniądze, a o miejscu w społeczności, o pomyślności i godności decyduje nie tylko pasja zarabiania pieniędzy i ich wydawania24. Tak kończy się sen o rynku, który miał być gwarantem konsumenckiej wolności.
4. Tożsamość konsumenta
Konsumpcjonizm to kultura opakowań, ludzie-towary stylizują się
pod dyktando panującej mody rezygnując tym samym z tożsamości, na
rzecz popytu25. Czy rzeczywiście całkowicie rezygnują, czy to panująca kultura zwalnia ich z tego obowiązku? Bauman stwierdza, że w czasach współczesnych człowiek aby mieć możliwość bycia kimkolwiek, musi zrozumieć,
że najpierw musi być konsumentem. A aby stać się konsumentem musi uzależnić swoje codzienne sprawy, a nawet kwestie przetrwania od rynku konsumenckiego. Więc kiedy człowiek jest (o)sobą? Człowiek staje się osobą
poprzez spożycie seryjnie produkowanych towarów26. Dlaczego? Ponieważ
kiedy życie zostało rozdzielone na pracę zawodową i czas wolny, człowiek
po spełnieniu swoich zawodowych obowiązków, mógł być sobą tylko
w czasie wolnym. A że czas wolny według Baumana jest przeznaczony na
regenerację sił witalnych – czyli spożywanie i konsumpcję – to tylko wtedy
będąc sobą-osobą wyraża swoją osobowość27. Stąd wniosek, że człowiek
wyraża się poprzez to co gromadzi, a nie wytwarza. Dlatego ideologia konsumpcjonizmu nie jest wytworem umysłów niedokształconych, ale normalną i silną tendencją własnej kultury.
Osoba we współczesnej filozofii to pojęcie kluczowe dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego personalizmu, mającego źródła w chrześcijańskim r o z u m i e n i u c z ł o w i e k a j a k o b y t u o d r ę b n e g o o d ś w i a t a r z e c z y , przyrody, oraz zwierząt. Wedle jednej z pierwszych definicji
23

Osoby dyskryminowane ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, dochody, pochodzenie (Zob. Tamże, s. 231).
24
Tamże.
25
Zob. J. Mizińska, Ponowoczesność – nuda nadmiaru, [online], [dostęp:14.03.2012]
http://www.femmeinfo.pl/index.php/Swiatooglad/socjologia/Ponowoczesnosc-nudanadmiaru
26
Z. Bauman, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, Warszawa 1966, s. 439.
27
Zob. Tamże, s. 438-439.
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osoby np. Boecjusza28 osobą określamy substancję indywidualną natury rozumnej. John Locke utożsamił osobę z istotą posiadającą świadomość i pamięć swoich czynów, która pozwala na kontynuację swojej tożsamości. Personalistyczny filozof Emmanuel Mounier definiował osobę jako podmiot,
który współżyje z innymi w społeczeństwie nie zatracając tym samym swojej podmiotowości i indywidualności. Widzimy zatem, że takie cechy jak
podmiotowość, indywidualność, rozumność powtarzają się w tych definicjach już od początku średniowiecza (a nawet wcześniej jeżeli włączymy
definicję człowieka według Arystotelesa akcentującą racjonalność).
Zatem założenie, że tylko w czasie wolnym może być (o)sobą i na
dodatek tylko wtedy konsumuje może wydawać się apriorycznym, albo po
prostu przesadnym. Ponieważ nie o konsumpcję tu idzie a o niezbywalne
cechy jakie człowiek posiada z racji b yc i a c z ł o w i e k i e m , a nie z racji
tego, co przetwarza.
Bauman kontynuuje, że stąd wynika zafascynowanie konsumpcją,
które doprowadziło do redukcji osobowościowej ekspansji do gromadzenia
rzeczy. W społeczeństwie typu Htht29 człowiek nie jest właścicielem tego,
co wytwarza, ale tego co nabywa, więc nie może powiedzieć moje o rzeczy
wytworzonej przez niego, jedynie o nabytej, w drodze transakcji handlowej.
Stąd wniosek, że źródeł osobowości odzwierciedlonej, odbitej, czy też urzeczowionej należy doszukiwać się w owej odwróconej relacji konsumpcja
– produkcja30.
Zygmunt Bauman twierdzi, że pytanie o tożsamość było aktualne
w nowoczesności, natomiast w ponowoczesności stanowi już centralny problem. Tożsamość ma bardzo osobisty charakter i nie jest z góry przeznaczona31, to znaczy nie ma odgórnej zasady, która miałyby ją tworzyć czy nadawać. Nowoczesność charakteryzowała się tym, że dała jednostce swobodę
procesie kreowania tożsamości. Jednak tożsamość w czasach współczesnych
jest o tyle problematyczna, że nie jest dana wprost, nie wynika z pozycji społecznej, czy pochodzenia. Nowoczesny człowiek musiał zatem konstruować
siebie dzień po dniu, cały czas siebie wymyślać, przechodzić przez kolejne

28

Myśliciel rzymski z przełomu V/VI wieku naszej ery.
Jest to społeczeństwo heterogenne o kulturze heterogennej. Inne typy to: Hmhm – społeczeństwo homogenne i homogennej kulturze, Hmht – społeczeństwo homogenne o heterogennej kulturze, oraz Hthm – społeczeństwo heterogenne o homogennej kulturze. Zob.
Tamże, s. 163.
30
Zob. Tamże, s. 441.
31
Zob. Tenże, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1993, s. 10.
29
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etapy, by na końcu drogi życiowej stać się sobą32. Był on p i e l g r z y m e m ,
cel i kres jego wędrówki był wyznaczony na początku, zanim postawił
pierwszy krok. Ten model był wspierany przy religijne wierzenia i pobożną
postawę, wyrażającą się na przykład w przywołanej wcześniej etyce protestanckiej i haśle działania dla działania. Zwieńczeniem tej pielgrzymki było
zbawienie duszy, oraz wypełnianie Bożych nakazów. W swojej świeckiej
postaci natomiast służył za wzór strategii życiowe, w której celem było
spełnienie powołania33, konsekwentna i doprowadzona do końca konstrukcja własnej tożsamości.
Tożsamość konsumencka jest charakterystyczna dla społeczeństwa
o heterogennej kulturze (Htht). Przypisuje się jego członkom typ osobowości egzoaksjalnej34. Kształtujemy własną osobowość poprzez w y b ó r . Oferowane propozycje są gotowymi konstrukcjami, wybierając dane rzeczy
człowiek przyswaja sobie ich własności jako własne. Poprzez wybór rzeczy
człowiek doznaje złudnego poczucia, że wybiera siebie. Bauman stwierdza,
że w pewnym sensie jest to prawda, bowiem człowiek wybiera siebie jako
kombinację różnych towarów, usług, poglądów politycznych, filozoficznych
w konsekwencji jego tożsamość staje się zestawieniem cech przedmiotowych. Próba samookreślenia rozpoczyna się od ustalenia własnej pozycji
w świecie.
Bauman określa ten proces mianem rewolucji ekspresywistycznej35.
Ponowoczesność zawiesza, a nawet zwalnia człowieka z obowiązku kreowania własnej tożsamości. Narzuca natomiast obowiązek utożsamiania się
w znaczeniu procesu, co jest przeciwne do tożsamości rozumianej jako stan.
Dodatkowo Bauman wskazuje na proces indywidualizacji, który określoną
tożsamość zamienia na zawsze z danego stanu w zadanie, a jego realizacją
i ewentualnymi skutkami obciąża jego twórców.
Według Baumana, pojęcie tożsamości kulturowej uwolniło się zatem
od konotacji rasowych, narodowych, mniejszościowych, choć wydaje się
oczywistym, że nie jest i nie może być od nich wolne i niezależne. Dlatego
32

M. Matysek, Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? Propozycja Zygmunta
Baumana, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska,
M. Kempny, dz. cyt., s. 40.
33
Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1993, s. 12.
34
Jaźń egzoaksjalna („odzwierciedlona”) jest skierowana na zewnątrz jednostki, na to, co
jest jej prezentacją, czyli na wygląd, ubiór, dodatki, gadżety itp. Zob. M. Matysek, Kim jest
człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym?, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji
kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, dz. cyt., s. 43.
35
Zob. Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, w: Tożsamość w czasach zmiany.
Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1995, s. 11.
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sens współczesnych kultur nie jest nadawany przez kontekst społeczny,
a dominujące, indywidualne style życia.
Tożsamość więc jest całkowicie uzależniona od konsumpcji, ponieważ zmieniając religię, poglądy, czy klub sympatyków, jednocześnie ulega
przedefiniowaniu. Etap przygotowania własnego ja już kończy istnienie tożsamości. Bauman mówi, że chodzi o wybieranie z różnych dziedzin różnych
identyfikatorów tożsamości; w ten sposób konstruuje się niepowtarzalną,
zindywidualizowaną jednostkę36.
Człowiek ponowoczesny znalazł się więc w beznadziejnej sytuacji.
Zyskał wolność, która tak naprawdę go zniewoliła37. Jego tożsamość to proces budowy, który nigdy się nie kończy, jest płynny. Taki stan rzeczy jest
konsekwencją przyjęcia wizji świata, w którym nie ma trwałych wartości.
Podobnej nietrwałości uległ upływ czasu, który przestał być procesem, zachodzącym w linii prostej. Obecnie stanowi zbiór epizodów, sekwencji,
fragmentów następujących po sobie. Jednak z równym powodzeniem sekwencje mogłyby występować obok siebie, ponieważ kolejność chronologiczna jest zbędna i nie ma żadnego wpływu na następny epizod38.
Wraz z poszerzeniem się zakresu swobód, wyborów, możliwości
i kombinacji, pojawiają się nowe, wcześniej nieznane zagrożenia39: ale jeśli
tak łatwo można wchodzić i wychodzić z epizodów – wyjaśnia Bauman – jeśli nie wywołują one konsekwencji na przyszłość, to zamiast stać się kim się
chce, łatwo jest zostać nikim40. Dla ponowoczesnego człowieka trudnym
doświadczeniem psychologicznym jest tempo zmian, szybkość zachodzących wydarzeń, natłok informacji, przez co otaczający świat może jawić się
jako groźny, nieprzyjazny i nieprzewidywalny41.
Efektem wpływu powyższych czynników na proces kształtowania
jest tożsamość, która wyraża się w rzeczach, a sam człowiek staje się
przedmiotem. Jest to proces alienacji, w którym rodzi się tożsamość egzoaksjalna.
36

Zob. M. Matysek, Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym?, w: Konsumpcja
– istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, dz. cyt., s. 46.
37
Z. Bauman, Wolność, przekł. J. Tokarska-Bakir, Kraków, 1995, s. 125.
38
Zob. Tenże, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, dz. cyt., s. 14-15.
39
E. Tarkowska, Niepewność i kultura, w: Powroty i kontynuacje: Zygmuntowi Baumanowi
w darze, red. E. Tarkowska, Warszawa 1995, s. 152.
40
M. Matysek, Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? Propozycja Zygmunta
Baumana, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska,
M. Kempny, dz. cyt., s. 41.
41
E. Tarkowska, Niepewność i kultura, w: Powroty i kontynuacje: Zygmuntowi Baumanowi
w darze, red. E. Tarkowska, dz. cyt., s. 153.
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5. Indywidualizm a wielokulturowość
Pozostawienie określenia własnej tożsamości przedmiotom konsumpcji, jest pozbawieniem tej kreacji kontroli. Ponieważ rola określenia
przypada przedmiotowi zamiast podmiotowi. Ale – z drugiej strony – kreacja ta jest silnie indywidualistyczna, przez co cała kultura społeczeństwa
Htht zyskuje tę szczególną cechę. Szczególną, ponieważ jest to indywidualizm egoistyczny42. Narastający proces indywidualizacji sprzyja promocji
wielokulturowości. Brak jednolitego kanonu, powoduje, że na pierwszy plan
wysuwa się nie tyle pluralizm kultur, co obojętność na różnicę, którą wspiera multikulturalizm43. Według Baumana u podstaw idei multikulturalizmu
leży postulat liberalnej tolerancji i troska o prawo wspólnot do samostanowienia, oraz publiczna akceptacja wybranej przez nie tożsamości. Tak wygląda teoria, jednak w praktyce chodzi o zdobycie powszechnej aprobaty dla
zjawisk mających znikomą szansę na akceptację. Tak więc nierówności społeczne zyskują miano zróżnicowania kulturowego, czyli zjawiska wymajającego poważania, pielęgnacji i opieki. Innym słowem mówiąc, moralna
brzydota nędzy dzięki drobnemu zabiegowi lingwistycznemu zamienia się
w estetyczną urodę kulturowej różnorodności44. Wcześniejsze tłumaczenie
deprywacji45 danej rasy tłumaczono jej wrodzoną niższością i wynikającym
z tego upośledzeniem. Obecnie wielokulturowość określa zaistniałą nierówność jako wynik zróżnicowania wyborów sposobu życia będących niezbywalnym prawem każdej wspólnoty46. Zatem sytuacja przedstawia się następująco: albo uznajemy nierówność za fakt, którego przekroczenie pozostaje
poza ludzkimi możliwościami, albo nierówność jest faktem kulturowym,
którego naruszenie deprecjonuje jego wartość.
Kolejną cechą kultury heterogenicznej jest relatywizm, niejednoznaczność i nieskoordynowanie. Normy kulturowe stają się częścią rynku,
więc można je nabyć, a potem z nich zrezygnować jeżeli nie spełniają
pragmatycznych oczekiwań47. Kultura ta jest pragmatyczna zatem i promuje
utylitarne kryteria oceniania.

42

Zob. Z. Bauman, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, dz. cyt., s. 441.
Zob. Tenże, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 63.
44
Zob. Tamże, s. 63.
45
Stan permanentnej niemożliwości zaspokojenia pewnej potrzeby, np. materialnej, duchowej.
46
Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 64.
47
Zob. Tenże, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, dz. cyt., s. 444.
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Przedstawiony wcześniej model rynku konsumenckiego jest tyglem,
który waży pojęcie ilości48, które w kulturze społeczeństwa Htht stanowi naczelne kryterium kulturowej oceny. Zatem dobrze oznacza dużo, a lepiej
– więcej. Dlatego cechą charakterystyczną owej kultury jest dążenie do wyrażania ocen w liczbach, jest to zatem swoisty kult miary.
6. Podsumowanie
Kultura w procesie transformacji traciła swoje funkcje i zadania, które zostały przejęte przez inne narzędzia i środki, lub traciły na ważności.
Dziś wyzwolona z misjonarskich i homeostatycznych funkcji49, nie ma misji
do spełnienia wobec społeczeństwa, ani nie utrzymuje w go równowadze.
Skupia się na indywidualnych potrzebach. W czasach płynnej nowoczesności jest ona skrojona na miarę jednostki, staje się jej atrybutem, a nie grupy.
Dlatego współczesna kultura nie jest wytworem społecznego pochodzenia,
a pewną hybrydą, stanowiącą zbiór produktów. Normy stanowiące elementy
składowe kultury uległy dezaktualizacji. Ich miejsce zajęły oferty i propozycję rynku. Dlatego zadaniem kultury jest kuszenie konsumentów roztaczanymi pokusami. Po raz kolejny widać nierozerwalny związek kultury
z rynkiem: kultura obsługuje w pewien sposób rynek konsumencki, który
ukierunkowany jest na ciągłe przyspieszanie obrotu dóbr konsumenckich50.
Także społeczeństwo konsumentów pojmuje kulturę jako kolejny przeznaczony do spożytkowania produkt, który konkuruje z innymi o uwagę i zainteresowanie klientów.
Stopniowa transformacja pojęcia kultura była i jest uzależniona od
tych samych sił, które sprzyjały rynkowi, kiedy ten uwalniał się spod wpływów (przede wszystkim społecznych, politycznych, etnicznych) nieekonomicznej natury51. Dodatkowo mieszanie się, nakładanie, ścieranie obszarów
kultur prowadzi do wyłonienia kolejnych, powstałych w wyniku integracji
tożsamości pluralistycznych. A powszechna dostępność różnorodnych wytworów kulturowych doprowadziła do zjawiska hipermarketu kulturowego
gdzie obowiązuje zasada wszystkożerności.
Na drodze tych przemian w społeczeństwie o tak zróżnicowanej kulturze doszło do sytuacji, w której rzeczywistość tak bardzo odchyliła się od
ram wyznaczonych przez tradycyjne normy, że straciły one swój walor po48

Tamże, s. 447.
Zob. Tenże, Kultura w płynnej nowoczesności, dz. cyt., s. 26.
50
Zob. Tamże, s. 28.
51
Zob. Tamże, s. 30.
49
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znawczy i przywilej bycia przewodnikiem. Zatem kultura w płynnych czasach nie posiada ludu wymagającego ukulturalnienia, uszlachetnienia, dziś
są oni klientami do uwodzenia. To uwodzenie jest stałym procesem, a nie
jednorazowym zadaniem. Jej funkcją zaś stwarzanie nowych pokus i zachcianek, niż zaspokajanie realnych potrzeb.
Dwie naczelne troski dzisiejszej kultury to: (1) zapobieganie poczuciu satysfakcji, która w sposób pełny i kompletny wyeliminowałaby potrzebę dalszych uzupełnień, nowszych i coraz wymyślniejszych pożądań i zachcianek52; (2) uczenie konsumentów by zapominali, a nie uczyli się nowych rzeczy53. Obecnie zatem los człowieka jest w stopniu niespotykanym
do tej pory determinowany przez zewnętrzną rzeczywistość, a nie wewnętrzne motywacje54. Niepewność doświadczenia jednostki i zbiorowości
dotyczący przyszłości i przeszłości, konsekwencji i następstw wczorajszych
czynów jest znakiem współczesnego świata i ponowoczesnej kultury.
Wydaje się, że ta kultura o której mówi Zygmunt Bauman, to zupełnie inna kultura od tych dotychczas znanych.
Podstawowy zarzut: nie ma kultury bez racjonalnie działającego
twórcy, ponieważ kultura wtedy nie będzie mogła spełniać swojej podstawowej funkcji jaką jest racjonalizacja natury. Człowiek ponowoczesny
– Baumanowski konsument – nie jest w stanie działać racjonalnie skoro jego wyborami kierują emocjonalne i spontaniczne zachcianki, które z intelektualnym namysłem i racjonalną decyzją nie mają kompletnie nic wspólnego. Dlatego opisywanego powyżej zjawiska nie da się i nie można nazwać kulturą ponieważ ona wymaga racjonalności, a racjonalność to cecha
z której programowo rezygnuje człowiek i całe społeczeństwo w Baumanowskim świecie. Jednak z drugiej strony, jest zadaniem niezwykle trudnym, albo nawet niemożliwym, aby mówić o postkulturze, czy wręcz świecie bez kultury z którym mamy do czynienia w tej koncepcji. Jest to przykład tego przed czym Arystoteles słusznie przestrzegał. Mianowicie, że mały błąd na początku jest wielkim błędem na końcu. Błędne odczytanie
prawdy o człowieku spowodowało, że utracił on swój wyróżniony status
w świecie, ale ponadto, że ten świat utracił rację bytu. Bo o jakim świecie
można mówić, skoro brak w nim racjonalności i rządzi nim przypadek i fanaberia?
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Zob. Tamże, s. 30-31.
Tenże, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, dz. cyt., s. 97.
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Zob. Tenże, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, dz. cyt., s. 449.
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Summary
This text presents culture in postmodernity in Zygmunt Bauman’s
view. Author presents short history of postmodernity and consumerism.
This introduction constitutes a background for main issues. Central point of
text concerns: human as culture creator, and theoretical and practical description of culture. Final part of text contains summary of deliberations and
attempt of estimation. The estimation concerns on Bauman’s conception of
human and person, which is devoid of attribute of rationality.
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Wstęp
Wielokulturowość jest współcześnie, jednym z bardziej dynamicznie
zmieniającym się zjawiskiem społecznym. Narastająca wielopłaszczyznowa
migracja wielu nacji i ras, doprowadziła do przenikania się kultur, kształtując nowe oblicza kultury (globalnej), łącząc często bardzo odległe wątki
kulturowe. Obserwowane w tych okolicznościach od pewnego czasu odradzanie się mniejszości narodowych i grup etnicznych (pragnących zamanifestować własną odrębność) jest naturalną implikacją społecznych zmian
wspieranych postępującym procesem demokratyzacji życia. Skutkiem tych
zmian w międzynarodowym prawodawstwie uwzględniono zapisy sankcjonujące prawo człowieka do odmienności, w tym do zachowania kultury
przodków1.
Wielokulturowość jako termin jest trudny do zdefiniowania. Koncepcje wielokulturowości ujmują niektóre formy tego zjawiska. W zależno1

K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2005,
s. 13.
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ści od regionu świata, wielokulturowość przybiera różną postać. Zdeterminowana jest wzajemnymi stosunkami społecznymi i kulturowymi. Powszechnie pod pojęciem wielokulturowości rozumie się pewne standardy,
będące konsekwencją zjawiska unifikacji kultury, prowadzącego do wypierania obrazu świata wspólnot narodowych wraz z reprezentowaną przez nie
kulturą na rzecz świata bez granic. Z drugiej strony pozwala na ujmowanie
jednostki lub zbiorowości poprzez ich przynależność do więcej niż jednego
kręgu kulturowego. Definicja M. Gołki postrzegająca wielokulturowość
w aspekcie socjologicznym jako współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedztwie bez wyraźnego rozgraniczania)
dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności
z różnymi tego skutkami2, nie pokazuje jego dynamiki oraz zróżnicowania
form. Ujmuje on zjawisko, jakim jest wielokulturowość, kładąc akcent na
subiektywizm jego odbioru. Postrzeganie odmienności odbywa się w relacji
jednostek, niewielkich grup lokalnych, rówieśniczych czy, sąsiedzkich. Istnieją również inne wymiary wielokulturowości w przekrojach: rasowym, językowym, religijnym, pokoleniowym, subkulturowym3.
Wielokulturowość stanowi niejedną płaszczyznę wzajemnych relacji, jest wypadkową różnych elementów kulturowych. Kontakty kulturowe
reprezentantów różnych kręgów kulturowych są trudne do przewidzenia. Ich
wzajemne relacje społeczne, tworzą możliwość nowych co do charakteru
i intensywności doświadczeń kontaktów między grupami i jednostkami, [ale]
wymuszają one niejako rozpoznanie i praktyczne wykorzystanie własnych,
faktycznych zasobów kulturowych jednostki4.
Świadome swojego bogactwa, społeczeństwa wielokulturowe potrafią wykorzystywać to i czerpać z tego różnorodne korzyści. Jednocześnie
szybki i bezwzględny proces unifikacji społecznej, zacierający pewne różni2

M. Golka, Oblicza wielokulturowości, w: Red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński,
U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997,
s. 54-55; K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa
2005, s. 13.
3
M. Golka, Oblicza wielokulturowości, w: Red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński,
U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997,
s. 54-55; K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa
2005, s. 13.
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U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Red. M. Kempny,
A. Kapciak, S. Łodziński. Warszawa 1997, s. 15; K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2005, s. 14.
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ce kulturowe, doprowadza do ożywienia kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych. Co wobec tego mają czynić społeczeństwa, które doświadczają zjawiska wielokulturowości jedynie powierzchownie, a jej
wpływ jest jeszcze słabo odczuwalny, chociaż narasta powoli i systematycznie?
Przeobrażenia społeczne których nieodłącznym elementem jest wielokulturowość, od lat stanowią przedmiot rozważań. Zagadnienia dotyczące
wielu aspektów wielokulturowości można odnaleźć w różnych źródłach.
Jedni, by znaleźć prapoczątki wielokulturowości, szukają ich w zapiskach
historycznych, inni wskazują na migracje ludności jako podstawę narastania
określonych zjawisk społecznych pochodnych wielokulturowości.
Wielokulturowość w ostatnich dziesięcioleciach nabrała pewnej
dwuznaczności. Z jednej strony nadal określa stan społeczny współistnienia
wielu kultur w obrębie jednej społeczności. Z drugiej zaś strony jest konkretnym projektem polityki społecznej5. Dwoistość wielokulturowości
wskazuje kierunki działań, które należy podjąć, gdy z etapu będącego
przedmiotem rozważań teoretycznych, przyjmuje sukcesywnie realną postać. W konsekwencji jednym z elementarnych zadań edukacji jest się wypracowywanie obiektywnej oceny zachodzących pod wpływem wielokulturowości przemian oraz ich akceptacja. Rodzi to potrzebę modyfikacji programów edukacyjnych lub tworzenia nowych, uwzględniających na bieżąco
okoliczności. Właściwa edukacja już na poziomie przedszkola to pewien
rodzaj łącznika danego dziecka z tym, co zyskuje ono poprzez kontakty
z przedstawicielami innych kultur. Jednak wydaje się, że to nie różnice
tkwiące w elementarnych szczegółach kultury powinny być motywacją do
kreowania nowych treści programów edukacyjnych, lecz proces akceptacji
wielokulturowości. Celem tej edukacji raczej powinno być poszukiwanie
wspólnego mianownika lub łagodzenie konturów pomiędzy kulturami. Bowiem istotą szeroko rozumianej wielokulturowości jest wskazanie tego, co
wspólne, a nie unifikowanie elementów innych kultur. Zacieranie granic
często odległych kultur, nie może prowadzić do dominacji tej silniejszej.
Jest pewnym ciągłym poszukiwaniem podobieństw w różnicach. Celowym
jest więc w trakcie edukacji dążyć do kompromisu między kulturą reprezentowaną przez daną jednostkę (zwłaszcza w okolicznościach formowania się
tożsamości etnicznej i religijnej) a dominującą kulturą. Przenikanie wzajemne elementów kulturowych, szeroko rozumiana transkulturacja skutkuje
wzbogacaniem każdej z kultur dając im nową jakość. Nie oznacza to nega5

Dylematy wielokulturowości. Red.: W. Kalaga, Kraków 2004, s. 6, 7; K. Kamińska,
W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2005, s. 14.
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tywnego zatracania rdzennych wartości, ale inicjuje swoisty dialog kulturowy. Kultura pełni rolę pośrednika w jakże istotnym procesie edukacji uruchamiając w niej elementy wychowawcze i katalizatora wskazując na zakres
doboru treści.
Wielokulturowość w Polsce
Polska jest przykładem przeobrażenia się państwa wielonarodowościowego do niemal pełnej jednolitości etnicznej w wyniku zmiany przebiegu polskich granic w XX wieku6. Jednak pod koniec lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku coraz wyraźniej zarysowuje się tendencja ponownej przemiany w państwo niejednolite pod względem narodowościowym. Wielonarodowość i wielokulturowość Polski to jednak jeszcze sprawa odległa, choć
wiele wskazuje na to, że nieunikniona.
Przemiany geopolityczne, jakie miały miejsce w Europie w latach
90-tych ubiegłego wieku przyczyniły się do zmian gospodarczych i społecznych. Cudzoziemcy posługujący się obcym językiem, łamaną polszczyzną lub nawet o innych rysach twarzy czy kolorze skóry przestali być postrzegani jako osoby egzotyczne a świat ich kultury poznajemy przez różne
mass media.
Imigranci
Obcokrajowcy napływający w ostatnich latach do Polski to z jednej
strony grupa wykwalifikowanych pracowników firm zagranicznych lub ludzi młodych pragnących rozwinąć w Polsce swój własną firmę a z drugiej
ludzie szukający pracy jako tania siła robocza, nie mający często uregulowanego statusu prawnego w odniesieniu do pobytu w Polsce. Zjawisko to
od samego początku wykazuje tendencję wzrostową. Najwięcej można znaleźć tu obywateli byłego ZSRR, Rumunii, Bułgarii. Zaczynają napływać
imigranci nieraz odległych kontynentów. Coraz więcej cudzoziemców melduje się w Polsce na pobyt stały.
Polska jako nowe miejsce ich osiedlenia stanowi pewien swoisty
ośrodek nowych relacji społecznych. Zdarza się, że stosunek niektórych Polaków do cudzoziemców i ich kultury stanowi odbicie uprzedzeń i stereotypów ukształtowanych przez lata w świadomości społecznej. Sytuacja ta
6

A. Maryański, Narodowości świata, Warszawa 1998, s. 22; K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2005, s. 15.
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skutkuje potrzebą wprowadzania nie tyle nowych programów edukacyjnych, ile zmieniających nieelastyczne stereotypy.
Przedstawiciele mniejszości narodowych i grup etnicznych
Po upadku bloku wschodniego gwałtownie wzrosła ilość swobód
obywatelskich. Wyraźnie można zaobserwować ożywienie kulturowe grup
etnicznych i mniejszości narodowych, od wieków zamieszkujących ziemie
polskie. Niektóre z nich mieszkają nieprzerwanie na swoich terenach etnicznych inne znalazły się tu z przyczyn ekonomicznych, politycznych lub
religijnych.
Liczba ludności o niepolskim rodowodzie na przestrzeni dziejów
ulegała zmianie. Niektóre mniejszości narodowe czy grupy etniczne zanikały, a w ich miejsce pojawiały się inne, rozwijając się bardziej dynamicznie.
Obecnie łączny udział ludności określanej mianem niepolskiej w kraju wynosi w przybliżeniu od 2 do 3% ogółu społeczeństwa. Najliczniejsze mniejszości narodowe i etniczne to Ślązacy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy. Zamieszkują oni najczęściej obszary na ziemiach, w okolicy których ze względu na uwarunkowania historyczne zmieniały się granice.
Głównymi elementami charakteryzującymi mniejszości narodowe
w Polsce jest odrębność językowa oraz wyznaniowa (prawosławie, grekokatolicyzm, protestantyzm).
Wielokulturowość i jej implikacje w edukacji
Polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane pod
względem struktury rasowej, etnicznej oraz wyznaniowej. Często wskazuje
się na konieczność ścisłej relacji edukacji z realiami teraźniejszości, by procesy społeczne w płaszczyźnie polityczno-ekonomicznej były dostrzegane
i rozsądnie akceptowane a społeczeństwo było na nie w sposób świadomy
przygotowywane. Już na poziomie przedszkola, potem szkoły właściwa
edukacja jest swoistym elementem integrującym przedszkolaka, ucznia
z tym, co może zyskać w wyniku kontaktu z przedstawicielami innych kultur.
Najistotniejszą powinna być tendencja mająca priorytet wychowania
małego Europejczyka świadomego swej tożsamości narodowej oraz własnych korzeni. Rzetelne wiadomości i umiejętności nabyte w procesie każdego etapu edukacyjnego mają wyposażyć w odpowiednią wiedzę, służącą
afirmacji wartości w nowych realiach.
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W tym kontekście edukacja przedszkolna jak i szkolna to nie tylko
identyfikacja kulturowa dziecka – ucznia w różnym wieku, ale też rozwój
jego zainteresowań oraz przede wszystkim otwartość na inne kręgi kulturowe poprzez zabawę i naukę oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej skierowanej w stronę szeroko rozumianego świata. Wychowanie, które już
w przedszkolu a potem pogłębiane w szkole na dalszych etapach kształcenia
promuje szacunek dla ludzi z odmiennych kręgów kulturowych, jest kreatorem pluralizmu kulturowego.
Bardzo istotną rzeczą dla dzieci w wieku przedszkolnym jak i młodzieży w wieku szkolnym jest przeciwdziałanie stereotypom związanym
z określonym kontekstem kulturowym.
Koniecznym wydaje się wprowadzenie zmian w dotychczasowym
zakresie treści wychowania i kształcenia w edukacji. Nowe treści związane
z wielokulturowością są koniecznym elementem wprowadzanym na kolejnych poziomach kształcenia. Jednak ze względu na psychikę młodego
człowieka i jego percepcję, trudnym jest określenie, które z nich są właściwe do wprowadzania na danym etapie. Kwestią budzącą szczególną wątpliwość jest to, czy są w stanie zrozumieć niektóre problemy współczesnego
świata zwłaszcza w odniesieniu do tworzącej się wielokulturowej przestrzeni społecznej?
Sztuka w edukacji może pełnić pewien rodzaj pomostu pomiędzy
kulturą macierzystą dziecka a wpływami innych kultur. Nowa świadomość,
zwłaszcza u dzieci powinna być kształtowana w wyniku edukacji, w której
sztuka będzie pośrednikiem kreując treści oraz ich interpretację. Kultura
ulega przemianom nieustannie, tworząc nowy swój obraz nieograniczony
żadnymi ramami. Każda z nich jest otwarta na kontakt i wpływy innej kultury, co stanowi podstawę do jej zrozumienia.
Biorąc pod uwagę perspektywy pluralistycznej w interpretowaniu
rzeczywistości należy przyjąć, że społeczeństwa są i w konsekwencji będą
coraz bardziej wielokulturowe.
Współczesne społeczeństwo wielokulturowe powinno uruchamiać
i realizować współdziałania na zasadach partnerskich, podejmować działania ograniczające napięcia i konflikty, a także wspierać i wyrównywać możliwości i szanse mniejszości. Często spotyka się grupy społeczne charakteryzujące się różnymi programami, jednak uznające wartości ponadczasowe
i ponadnarodowe, przestrzegające równouprawnienia i dążące do konstruktywnego dialogu. Utożsamianie się z grupą kulturową, jest podstawą widzenia i opisywania siebie w perspektywie wielu płaszczyzn.

Wielokulturowość w szkole

179

Kumulujące się różnice mogą doprowadzić do różnego rodzaju konfliktów kulturowych, jednak konflikty mogą być łagodzone w wyniku postępujących procesów demokratyzacji, którym towarzyszy wzajemne poznawanie się, zrozumienie oraz dialog. Skutkiem tych relacji powstają uwarunkowania do własnego rozwoju. Można założyć, że im więcej kumuluje
się różnic i próbuje się tworzyć nowe znaczenia związane z wymaganiami
interakcji, tym częściej dochodzi do konfliktów kulturowych. Dlatego
w edukacji powinno dostrzegać się perspektywę międzykulturowości i paradygmat współistnienia, negocjacji i dialogu, podkreślając równowartościowość kultur, transkulturowość potrzeb, dążeń i celów ludzkich. W społeczeństwie wielokulturowym zachodzą zmiany polegające na przejściu od
reakcji na inność do interakcji, czyli świadomego i czynnego poznania,
współdziałania oraz dialogu, powstaje międzykulturowość.
Wychodząc z założenia, że wielokulturowość jest faktem, a międzykulturowość celem, bardzo istotnym zadaniem edukacji jest wypracowywanie wspólnych wartości we wszystkich możliwych płaszczyznach. Celem
edukacji jest więc poznawanie siebie w kontekście zmieniającego się otoczenia oraz pomoc innym w znalezieniu wspólnych korzystnych relacji.
Wielokulturowość jest obecnie wielopłaszczyznowa i można ją postrzegać
terytorialnie oraz procesualnie.
Edukacja wielokulturowa
Edukacja wielokulturowa została zapoczątkowana przyjmowaniem
do szkół dzieci imigrantów. Zainicjowało to wprowadzaniem szeregu zmian
w treści programowe, formy oraz metody kształcenia. W konsekwencji powstały nowe programy nauczania, w których brano pod uwagę, różnorodność religijną, kulturową i rasową społeczeństw. Jednym z pierwszych
państw gdzie już na początku XX wieku starano się wprowadzić do oświaty
elementy zmierzające do poszanowania innych kultur i zrównania praw
obywatelskich były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nie zawsze
jednak osiągano oczekiwany rezultat, często zamiast jedności wielokulturowej pojawiały się tendencje separatystyczne.
W Europie ideę wielokulturowości rozpoczęto realizować w latach
70-tych XX wieku, zwracano głównie uwagę na zapewnienie edukacji ludności z byłych kolonii i imigrantom z państw słabszych ekonomicznie. Edukację wykorzystywano głównie na działania adaptacyjne i przewidywano,
że ludność napływowa wróci kraju pochodzenia. Jednak niedawno okazało
się, że ludność napływowa często pozostaje na stałe, tworząc społeczeństwa
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wielokulturowe z nowymi problemami, a rozwijająca się demokracja akceptująca pluralizm i umożliwiająca realizację oczekiwań poszczególnych grup,
nie jest w stanie stworzyć warunków, w których różnorodność kulturowa
będzie się bez przeszkód rozwijać. Również mniejszości narodowe zaczęły
dążyć do respektowania swoich praw i poszanowania własnego dziedzictwa
kulturowego.
Teoria socjalizacji zakłada, że człowiek jest istotą zdolną do społecznego działania w wyniku przystosowania się do otaczających go wielopłaszczyznowych okoliczności, które potrafi w pewnym zakresie aktywnie
modyfikować. Zatem edukacja wielokulturowa to model działań edukacyjnych biorących pod uwagę oczekiwania różnych grup kulturowych w określonym środowisku, motywujących do aktywności.
Szczególną uwagę zwracano na rolę szkoły, w której powinno posługiwać się programami nauczania i wychowania uwzględniającymi poszanowanie zróżnicowania kulturowego.
Początkowo wiara w przewidywane możliwości reformowania
szkolnictwa coraz częściej spotykała się z krytyką i trudnościami na tle różnic ograniczających szanse dzieci na odniesienie życiowego sukcesu. Wydaje się, że zbyt duży nacisk kładziono na elementy tożsamości kulturowej
a zbyt mały na praktyczne relacje między grupami. Dzieciom z grup mniejszościowych przypisywano w praktyce mniejszy potencjał skutkujący niskimi osiągnięciami. Zakładano, że źródłem niskich wyników jest odmienność językowa i kulturowa, więc najlepszym środkiem do osiągnięcia równowagi jest narzucanie dominującej kultury i języka. W tym kontekście
mniejszości posługujące się innym językiem i charakteryzujące inną kulturą
nie powinny być zauważane w szkole. Zachęcano by o ich język i kulturę
dbano jedynie w domach.
Problemy wielokulturowości w aspekcie edukacji
Problemy dotyczące wielokulturowości związane są z zasadami
równości obywateli, zachowaniem tożsamości i poczucia przynależności do
grupy etniczno-kulturowej.
Wielokulturowość, jest w pewnym sensie stanem posiadania, wymagającym uznania i legalizacji przez otoczenie, co nie dokonuje się bezproblemowo. Proces ten polegający na wewnętrznych przemianach wielokulturowego społeczeństwa zawsze spotyka się z problemami. Czynności innowacyjne lub wprowadzanie nowych wzorów kulturowych są akceptowane
przez różne grupy w zależności od okoliczności, regionu, czasu, funkcjonu-

Wielokulturowość w szkole

181

jących stereotypów oraz doświadczeń historycznych. Niechęć do innowacji
rodzi się często z poczucia zagrożenia grup dominujących i kontrolujących
aktualny stan społeczny. Jest ona również indywidualnym oporem w stosunku do nowości zmieniających tradycje, utarte wzorce a wymagających
pewnego wysiłku i otwartości.
Andrzej Sadowski zauważa, że kulturowa różnorodność społecznego
świata trwa od zarania dziejów, a jej przejawami są głównie zjawiska i procesy dominacji oraz podporządkowania kulturowego7. Wraz z uzyskiwaniem poczucia podmiotowości i tożsamości kulturowej jednostek i grup nastąpiło wyraźne zróżnicowanie w tym zakresie. W społeczeństwach demokratycznych okazało się, że w obrębie jednej organizacji politycznej mogą
istnieć różne grupy i kategorie kulturowe, co stało się istotnym wyzwaniem
edukacyjnym kształtowania świadomości w tym zakresie. Zagadnienie to
stało się szczególne istotne u schyłku XX stulecia, gdy inność postrzegana
w kategoriach narodowych doprowadziła do głębokich przemian społecznopolitycznych między innymi w Europie Środkowo-wschodniej. Jednakże
Andrzej Sadowski podkreśla, że wielokulturowość jako instytucjonalne
współżycie oparte na zasadach demokratycznych w obrębie państwa jednostek, wspólnot i innych form zbiorowości cechuje się wyartykułowaną społecznie tożsamością kulturową. Według autora ze zjawiskiem tym mamy do
czynienia dopiero wówczas, gdy dochodzi do trwałych form kontaktów
międzykulturowych powodujących wytworzenie się kulturowo różnorodnej
całości, powstałych na zasadach demokratycznego układu kulturowego, który obok istotnego zróżnicowania cechują elementy spójności pozwalające
na podjęcie wspólnych działań. Tak pojmowana wielokulturowość oznacza
nieuchronność jednoznacznej polityki państwowej regulującej stosunki
międzykulturowe oraz dokonywanie tych regulacji według reguł demokratycznych8.
Z pewnością wielokulturowość wyzwala porównywanie, uświadamianie sobie różnic. Prowokuje też pytania: Kim jestem? Kim chcę być?
7

A. Sadowski, Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki
przemian (na przykładzie województwa białostockiego), w: Edukacja międzykulturowa
w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999, s. 34;
J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej,
Gdańsk, 2003, s. 33.
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A. Sadowski, Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki
przemian (na przykładzie województwa białostockiego), w: Edukacja międzykulturowa
w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999, s. 34;
J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej,
Gdańsk, 2003, s. 33.
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Kim powinienem być? Jakie wartości dopuszczane są w kanonie kulturowym? Jaką mam hierarchię potrzeb w tym zakresie? Jakie autorytety wspierają mnie w kształtowaniu tożsamości kulturowej? Jak łączę wartości
rdzenne (podstawowe) z uniwersalnymi (globalnymi)?
Można mówić o wielokulturowości jako zjawisku powszechnym.
Czy tego chcemy, czy też nie, mamy i będziemy mieli społeczeństwa wielokulturowe, czyli takie, w których nie tylko żyją różne grupy kulturowe, ale
które artykułują pluralizm kulturowy, w których się współpracuje i promuje
kultury regionalne, opracowuje programy współistnienia według reguł demokratycznych, wzmacnia ich rdzeń regionalny, prowadząc tym samym do
złagodzenia napięć na pograniczach kultur.
Według Wojciecha Burszty doświadczenie zróżnicowania kultur
świata jako równoprawnych jest tożsame z utrwaleniem się całościowej
koncepcji kultury. Pojęcie kultury uzyskuje przez to walor operacyjny
i uniwersalny, dzięki czemu rozumienie różnicy kulturowej wynika
z uprzedniego ustalenia, że wielokulturowość świata jest faktem, a zadaniem nauki jest jego opisywanie i wyjaśnianie9. Jest to zadanie trudne do
wykonania nie tylko ze względu na złożoność i interdyscyplinarny charakter
problematyki, ale również z uwagi na obiektywne okoliczności. Kwestie
wzajemnych stosunków różniących się między sobą jednostek czy grup stanowiły i stanowią zazwyczaj obszar drażliwy i rzadko do niedawna eksponowany w badaniach naukowych. Poza tym bardzo trudno o obiektywizm
i pełne, całościowe poznanie problemów społeczności zróżnicowanych kulturowo.
Współczesna wielokulturowość jest wieloczynnikowa i wielozakresowa. Można ją ujmować terytorialnie, w kontekście zasiedziałości, lub
procesualnie, w kontekście ujawniających się odrębności, ożywiania ruchów
etnicznych i narodowościowych, powstawania nowych, niepodległych
państw, oraz w kontekście migracji i dokonujących się procesów demokratyzacji. To powoduje wielość form i metod radzenia sobie z wielokulturowością. Wojciech Burszta podkreśla, że współczesne niedookreślenie i wieloznaczność pojęcia wielokulturowość zawiera w sobie dwie zasadnicze konotacje: odwołuje się do jakiegoś bliżej nieokreślonego pojęcia kultury oraz
nadaje temu pojęciu liczbę mnogą, pociągając za sobą stwierdzenie, że

9

W. Burszta, Wielokulturowość. Pytania pierwsze, w: U progu wielokulturowości. Nowe
oblicza społeczeństwa polskiego red. M. Kempny, S. Łodziński, Warszawa, 1997, s. 25;
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przeciwieństwem wielokulturowości jest monokulturowość (jednokulturowość)10. Wielokulturowość można więc rozpatrywać jako:
• obiektywną rzeczywistość społeczną ujawnianą przez fakt współistnienia różnorodnych kultur w danym społeczeństwie;
• ideę, doktrynę czy ruch społeczny, znajdujący odzwierciedlenie między
innymi w treściach programów edukacyjnych i opierający się na założeniu, że grupy mniejszościowe powinny mieć równe szanse funkcjonowania w danym społeczeństwie, z prawem do zachowania własnej kultury, uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym kraju;
• praktykę społeczno-polityczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym, polegającą na uwzględnianiu i realizowaniu zasad wielokulturowości, a przejawiającą się w działaniach powołujących do życia instytucje, których celem jest zaspokojenie potrzeb,
oczekiwań i aspiracji społeczności mniejszościowych.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na różną politykę państw
wobec zjawiska wielokulturowości:
• polityka konserwatywna, która charakteryzuje się przyzwoleniem na
wielokulturowość ze strony grupy dominującej; mniejszości językowe,
etniczne czy religijne są traktowane jako dodatek do większościowej
i dominującej kultury (wielokulturowość kontrolowana);
• polityka liberalna, która zakłada naturalną równość między rasami, narodami, religiami, choć wskazuje jednocześnie na niemożliwość realizacji idei równości ze względu na nierówny dostęp do oświaty, możliwości edukacyjne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, psychiczne, samorealizacyjne i tym podobne;
• polityka lewicowo-liberalna, która kieruje się uniwersalnym humanizmem stanowiącym podstawę ideologii równości, jednak w tym wypadku powstaje problem drugorzędności podstawowych różnic kulturowych
i problem miękkiej, atrakcyjnej asymilacji kulturowej;
• polityka policentryczna, zmierzająca w kierunku konstruowania polityki
demokratycznej, otwartej wobec różnic i odmienności kulturowych,
afirmująca fakt zróżnicowania kulturowego, uwzględniająca go w pracy
socjalnej.
10

W. Burszta, Wielokulturowość. Pytania pierwsze, w: U progu wielokulturowości. Nowe
oblicza społeczeństwa polskiego red. M. Kempny, S. Łodziński, Warszawa, 1997, s. 23;
J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej,
Gdańsk, 2003, s. 34.
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Problemy wielokulturowości najczęściej wiążą się z walką o prawa
obywatelskie w Stanach Zjednoczonych i realizacją ideologii tygla. Koncepcja ta zakładała, że wszystkie grupy etniczne, narodowościowe, religijne
mają jakieś pozytywne strony, a ich kultury zmieszane w tyglu połączą się
w nową, wyższą kulturę, stanowiącą źródło siły i integracji nowego narodu.
W rozpalonym tyglu wszystkie narodowości są równe, nabierają innych kształtów i stają się czymś nowym11.
Tak rozumiana wielokulturowość zdobyła akceptację głównie
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, ale też i w krajach europejskich. Różne konteksty etniczne, narodowościowe i religijne, odmienna polityka rządowa i polityka społeczna – wszystkie te elementy przyczyniały
się do bardzo zróżnicowanego obrazu wielokulturowości, który obejmował
zarówno harmonijne współżycie i kooperację, aktywną, świadomą tolerancję, jaki życie obok, obojętność, formalną tolerancję w ramach ustalonych
granic terytorialnych, klasowych i innych oraz wzajemną niechęć, odrzucenie, marginalizację i otwarte konflikty. Zwolennicy tej idei, nawiązując do
koncepcji relatywizmu kulturowego, zwracali szczególną uwagę na heterogeniczność kulturowo - etnicznego obrazu społeczeństw i problem wielości
tożsamości. W latach osiemdziesiątych XX wieku koncepcje wielokulturowości znalazły zastosowanie w krajach Europy Zachodniej, co było konsekwencją ich etnicznego zróżnicowania i pojawienia się grup etnicznych dominujących i podporządkowanych (np. Walijczycy, Baskowie, Bretończycy) oraz migracji ludności z byłych kolonii do metropolii, czego efektem
było powstanie skupisk imigranckich.
Marian Golka podkreśla, że kultura w aspekcie dystrybutywnym
obok tendencji do scalania ma również skłonność do powielania różnorodności, a jedną z jej postaci stanowi właśnie wielokulturowość. Jej nosiciele
i użytkownicy żyją obok siebie, przy sobie, przeciw sobie i tak dalej12. Można zjawisko to uznać za naturalny efekt przemian ekonomicznych, transformacji i globalizacji. Autor twierdzi, że wielokulturowość przyjmuje różną skalę odmienności, wyrażając się nie tylko w liczbie obecnych składników kulturowych, ale także w różnych ich proporcjach i formach strukturalnych, w których to odmiennie mogą się przejawiać relacje między jej nosi11

M. Krug, The Melting of the Ethnics, Bloomington 1976, s. 12; J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2003, s. 35.
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cielami. Zwraca uwagę, że z jednej strony wielokulturowość można interpretować jako motor procesu transformacji, przechodzenia do wzmożonej
różnorodności, z drugiej zaś strony ujawnia ona podziały i dystanse.
Wielokulturowość przedstawiana jest także w kategoriach statycznego stanu społeczeństwa, gdy do relacji pomiędzy kulturami dochodzi
rzadko i na zasadzie przypadku. Kultury mogą się nawet od siebie izolować
lub pozostawać w konflikcie. Takie wielokulturowe społeczeństwo funkcjonuje w postaci wielu różnych kultur na tym samym terytorium i w tym samym państwie. Jest to jednak społeczeństwo, w którym inność jest często
postrzegana jako coś negatywnego, niecenionego i nieakceptowanego, co
usprawiedliwia obojętność, brak zainteresowania, a nawet dyskryminację.
Wielokulturowość jako zjawisko i stan wymaga uznania i legalizacji.
Aby charakteryzowała je trwałość i bezkonfliktowość, powinny zostać spełnione następujące warunki:
• powszechna i wzajemna świadomość walorów kultur składowych
w procesie kształtowania całości;
• sprawna i obustronna komunikacja międzygrupowa;
• trening interakcji międzykulturowych, wymiany kulturowej;
• przyzwolenie i otwartość grupy większościowej na współwystępowanie
i rozwój grupy (grup) mniejszości;
• troska o traktowanie wielokulturowości jako wartości.
Szkolnictwo wyższe w dobie wielokulturowości
Poniższe rozważania dotyczą najbardziej spektakularnej próby wykorzystania edukacji do egalitaryzacji społeczeństwa − w kontekście problemu wielokulturowości. Związana jest ona z tak zwanymi działaniami
afirmatywnymi w Stanach Zjednoczonych, których celem była zasadnicza
zmiana struktury dostępu − na korzyść grup mniejszościowych − do edukacji i rynku pracy (a w konsekwencji do pozycji społecznej i prestiżu, dobrobytu i władzy). Poniżej zostaną przybliżone analizy literaturowe, które będą
się koncentrować na dostępie do instytucji edukacji wyższej, ponieważ tam
właśnie działania afirmacyjne były najbardziej transparentne i przyniosły
najbardziej radykalne i wymierne rezultaty. Warto w tym miejscu podać, że
działania afirmatywne w sferze edukacji podejmowane są w stosunku do
mniejszościowych grup etnicznych i rasowych również w innych krajach
(na przykład w Brazylii, Kanadzie, Malezji, Nowej Zelandii, Południowej
Afryce; z kolei w Wielkiej Brytanii są one niezgodne z prawem, podobnie
jak w Szwecji).
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Zasadniczo, zwolennicy działań afirmatywnych odwoływali się
w Stanach Zjednoczonych do trzech typów argumentów. W pierwszym
z nich, kompensacyjnym, kładzie się nacisk na konieczność spłacenia swoistego długu, który biali Amerykanie mają wobec mniejszości w związku
z wielowiekową polityką dyskryminacji i rasizmu. Celem działań afirmatywnych byłaby więc kompensacja mających w przeszłości nierówności
w dostępie do edukacji. Drugi typ argumentacji można nazwać korekcyjnym, ponieważ eksponuje się w nim likwidację istniejących jeszcze nierówności w sferze edukacji. Wreszcie w trzecim typie argumentacji podkreśla
się redystrybucyjny charakter działań afirmatywnych; mają się one przyczynić do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa13. Można dodać, że
u podstaw akcji afirmatywnej w Stanach Zjednoczonych leżało pięć założeń:
1. wspieranie walki z dyskryminacją rasową przeciwko mniejszościowym
grupom etnicznym (w szczególności Afroamerykanom) zarówno na
płaszczyźnie prawnej, jak i instytucjonalnej;
2. kompensowanie − do pewnego stopnia − historycznych niesprawiedliwości, które związane były z dyskryminacją rasową;
3. stworzenie warunków na rzecz równości możliwości i maksymalnie
możliwej równości rezultatów dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych;
4. redukowanie konfliktów społecznych i poprawianie relacji między różnymi etnicznie grupami społecznymi, a to dzięki zwiększeniu możliwości życiowych dla osób z mniejszości;
5. pełniejsze wykorzystanie potencjału społecznego osób z mniejszości,
który był blokowany przez praktyki dyskryminacyjne.
Na płaszczyźnie edukacji wyższej celem działań afirmatywnych było jednak w praktyce − aby ująć to najprościej − zwiększenie wśród studentów liczby reprezentantów mniejszości rasowych i etnicznych, a w szczególności tych, które przez wieki poddane były dyskryminacji, a więc czarnych Amerykanów i Latynosów. Zwolennicy działań afirmatywnych na terenie edukacji wyższej twierdzili, że grupom tym należy się zadośćuczynienie historycznym krzywdom, a ponadto wyrażali swoje przekonanie, iż istniejące obecnie kryteria przyjmowania na wyższe uczelnie reprezentują perspektywę kultury anglosaskiej (a także męską epistemologię). W związku
z tym zażądano rezygnacji przy przyjmowaniu na studia z prymatu dotych13
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czas stosowanych kryteriów akademickich i zastosowania procedury opartej
w dużej mierze na kryterium przynależności do rasy i grupy etnicznej. Żądano, aby każda mniejszość otrzymywała określony przydział miejsc na
każdym uniwersytecie.
Warto dodać, że po raz pierwszy takiego typu akcja afirmatywna
przeprowadzona była w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych,
kiedy to pod presją grup mniejszościowych rząd amerykański dążył do
zwiększenia liczby studentów, którzy nie wywodzili się z białych protestantów pochodzenia anglosaskiego, przy czy w najbardziej radykalnych propozycjach zakładano, że określona grupa społeczna miała być reprezentowana
w placówkach edukacji wyższej w proporcji odpowiadającej jej (ilościowemu/procentowemu) udziałowi w społeczeństwie. W poniższej narracji
przeanalizowane zostaną działania afirmatywne mające miejsce w ostatnich
dekadach XX wieku.
I tak na przykład w okresie pięciu lat (początek lat osiemdziesiątych), wskutek działań afirmatywnych podejmowanych przez władze
University of Virginia, liczba przyjętych studentów o czarnym kolorze skóry zwiększyła się tam dwukrotnie dzięki akceptowaniu każdego roku więcej
niż 50% czarnych kandydatów i mniej niż 25% białych, nawet jeśli ci drudzy byli dużo lepsi – w sensie akademickim. D. D’Souza podaje też inny
charakterystyczny przykład. Oto na kalifornijskim University of Berkeley,
w celu zapewnienia kulturowej różnorodności, przyjęto zasadę proporcjonalnej reprezentacji przy przyjmowaniu na studia. Uznano, że równa dystrybucja edukacyjnych możliwości będzie zapewniona wówczas, jeśli liczba
przyjętych z mniejszości będzie odpowiadać jej procentowemu udziałowi
w całej populacji. Zmiana polityki przyjęć wynikała z obawy, że uniwersytet jako enklawa elit o podobnym pochodzeniu społecznym zostanie zdominowany przez monolityczną perspektywę kulturową i pozbawi się go bogactwa kulturowego społeczności, w której się znajduje. W przeszłości przyjmowanie do University of Berkeley oparte było na kryterium osiągnięć
(wyniki nauczania w szkole średniej i wyniki standardowych testów, inne
dowody uzdolnień i działania na rzecz lokalnych społeczności). Zasada proporcjonalnej reprezentacji przyniosła deprecjonowanie kryteriów akademickich (jako rezultat przekonania, że same w sobie są one formą odzwierciedlania i reprodukowania dyskryminacji rasowej). Kryteria te były co prawda
nadal wykorzystywane, jednak już nie jak dotąd w jednakowy sposób dla
wszystkich kandydatów, lecz w ramach poszczególnych grup etnicznych.
Innymi słowy, do Berkeley przyjmowano lepszego akademicko kandydata
pochodzenia azjatyckiego od gorszego kandydata tego pochodzenia, lepsze-
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go białego (czarnego, Latynosa) od gorszego; nie dokonywano jednak porównań w poprzek grup etnicznych. W praktyce więc wielokrotnie przyjmowano słabszych akademicko czarnych Amerykanów od Azjatów i białych. D. D’Souza pisze w tym kontekście o agresywnym preferencyjnym
programie traktowania mniejszości w Berkeley. Nie wszystkie jednak
mniejszości skorzystały z tego programu. Amerykanie pochodzenia japońskiego i chińskiego uznani zostali za nadreprezentowanych, ponieważ byli
oni w University of Berkeley w proporcji znacznie większej niż w całej populacji. Z kolei Afroamerykanie i Hispanoamerykanie byli − według tego
samego kryterium − niedoreprezentowani. Jak pisze D’Souza, władze uniwersytetu dążyły za wszelką cenę do zniesienia tego braku równowagi matematycznej. Azjaci zajmowali miejsca, które − zgodnie z polityką wyrównywania reprezentacji − przeznaczone były dla osób z innych grup. W tym
kontekście otwarcie mówiono o symptomie orientalnych prymusów (oriental overachivers), jako o przeszkodzie dla koncepcji różnorodności na uniwersytecie. W Berkeley próbowano więc zmienić stosunek ilościowy grup
etnicznych i ras poprzez obniżenie wymagań dla niektórych z nich i podwyższenie ich dla innych. W roku akademickim 1987/1988 władze tego
uniwersytetu ogłosiły, że istnieje na nim rasowa równorzędność: afroamerykańscy studenci i Hispanoamerykanie byli reprezentowani w tym samym
stopniu, co w całej populacji. Paradoksalnie działania afirmatywne na rzecz
zwiększenia liczby studentów z mniejszości zwróciły się w praktyce przeciwko jednej z nich − azjatyckiej, która przecież nie może być obwiniana za
wielowiekowy rasizm i dyskryminację (w Berkeley nastąpił dramatyczny
spadek liczby studentów tego pochodzenia). Kontyngenty, które miały służyć jako instrument włączania mniejszości, służyły jako forma ich wyłączania14.
W polskich uczelniach można zaobserwować nasilający się proces
wielokulturowości wśród studentów. Zjawisko to cieszy się przychylnością
i jest akceptowane w młodym studiującym społeczeństwie. Obserwujemy
wyjazdy polskich studentów poza granice Polski, w celu zdobywania dalszej wiedzy, gdzie również stykają się z wielokulturowością. Daje się zauważyć, w toku przemian pewne działania afirmatywne i zmianę struktury
etnicznej studentów w zagranicznych placówkach szkolnictwa wyższego jak
i podejmowaniu przez nich dorywczej pracy.
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Międzykulturowy dialog w warunkach wielokulturowości
Według Jerzego Nikitorowicza w obecnych warunkach i kształtujących się przestrzeniach wielokulturowości edukacja staje wobec potrzeby
odrzucenia metakultury oraz monokultury i konieczności uznawania innych
kultur jako równoprawnych. Musi też wyjść poza pierwsze naturalnie etnocentryczne więzi grupowe. Koncepcje interakcyjne i kulturowe, które zwracają szczególną uwagę na kontekst społeczno-kulturowy w procesie kształtowania tożsamości, oraz wyniki badań własnych prowadzonych na
wschodnim pograniczu kulturowym Polski stały się podstawą wyróżnienia
wymiarów tożsamości w procesie edukacyjnym i określenia zadań nauczyciela w warunkach wielokulturowości. Poznanie, do jakiego doszło dzięki
tym badaniom, umożliwia międzykulturowy dialog.
Nauczyciel funkcjonujący w procesie spotkania kultur ma możliwości przełamywania barier kodu komunikacyjnego i może przyczyniać się do
kształtowania postaw otwartości i tolerancji. Najbardziej istotnymi czynnikami w zakresie kreowania tożsamości międzykulturowej okazały się:
1. Unikanie w procesie edukacyjnym arbitralności (uwzględnianie kultury
różnych grup, kultury regionu bez osądzania, kategoryzowania i stereotypowego traktowania).
2. Zachowanie łączności pomiędzy elementami kultury rodzinno-familijnej
i regionalnej a narodowej, europejskiej i światowej (istotą pracy nauczyciela jest chronienie przed reakcjami obronnymi i atakującymi, łagodzenie konfliktów kulturowych).
3. Zdolność do wychodzenia poza ramy własnej grupy, co z jednej strony
sprzyja bardziej świadomej identyfikacji, z drugiej zaś prowadzi do
wzrostu zrozumienia innych grup, chęci ich poznania i wyrażania przychylności w procesie dialogu kulturowego.
4. Wgląd w samego siebie – świadomość siebie połączony z wiedzą płynącą z kontaktów społecznych, z porównań z innymi ludźmi, z wnikania
w perspektywę innych (określenie tego, kim jestem w sensie osobistym
i społecznym pozwała nauczycielowi na osiągnięcie kontroli poznawczej w procesie interakcji oraz świadomy wysiłek autorefleksji).
5. Wiedza na temat swojej grupy oraz innych grup kulturowych w zakresie
historii, tradycji, zwyczajów oparta na istotnych wartościach każdej
z tych grup.
6. Umiejętność komunikowania się w języku swoim i grupy opozycyjnej
(kompetencje dwujęzykowe, znajomość języka sąsiada).
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7. Posiadanie kompetencji komunikacyjnych w przestrzeni zróżnicowania
kulturowego, przejawianie gotowości do kontaktów wielokulturowych
(aktywne interakcje z członkami innych grup kulturowych, poczucie
bezpieczeństwa w kontaktach z nimi bez obawy i lęku utraty poczucia
własnej tożsamości kulturowej).
Zdążanie do integracji europejskiej powinno być poprzedzone szukaniem
płaszczyzny
porozumienia
między
nurtami
otwartymi/integracyjnymi a izolującymi. Kwestią wiodącą w tym procesie jest
ustawiczny dialog zmierzający do przełamania barier, lęków, uprzedzeń
i stereotypów w duchu twórczego spotkania, a nie wrogości. Kultura nie
może się bronić przez negowanie innych, gdyż wszystkie wyrastają z jednego pnia i są wyrazem człowieczeństwa − humanizmu.
Integracja nie jest systemem układów zależnych od siebie, lecz
współdziałających ze sobą. Nie muszą one się rozwijać równocześnie i pozostawać ze sobą w dynamicznych zależnościach. Ich sednem jest umiejętność dialogowego wędrowania od jednego kontekstu do drugiego, zależnie
od okoliczności i możliwości, oraz dokonywanie wartościowań, które pozwolą na przezwyciężanie naturalnej skłonności do ocen etnocentrycznych,
dokonywanych z punktu widzenia własnego kręgu kulturowego.
Opowiadając się za podmiotowością uczestników procesu edukacyjnego, ich autonomią i twórczymi inicjatywami, niniejszy artykuł ma na celu
zachęcenie do autorefleksji nad wartościami dziedzictwa kulturowego świata zakorzenienia i świata globalnego. Celem i wartością wiodącą jest próba
ukazania procesu uwrażliwiania na inność i różnice kulturowe, doświadczanie ich i tym samym ustawiczne kreowanie i wzbogacanie tożsamościowe.
Przy czym kreowanie należy rozumieć zarówno w ujęciu tradycyjnym, które bardziej związane było z wybieraniem, jak też w ujęciu współczesnym,
jako tworzenie i ustanawianie, jednak nie odtwarzanie. Kreowanie wiążę
więc z tworzeniem bazującym na dobrach kultury i tradycji. Uczestniczymy,
czy chcemy, czy też nie, w procesach transformacji, modernizacji, globalizacji, integracji, podejmujemy próby zrozumienia i znalezienia się w dynamicznym świecie i jego zróżnicowanej codzienności. Pytania o to, jak dzieci
i młodzież postrzegają codzienność, jak oceniają własny udział w procesach
kreacji i jak dokonują się w tym kontekście procesy kształtowania ich tożsamości, wydają się ważnymi pytaniami − wyzwaniami edukacyjnymi. Za
szczególnie istotne z perspektywy dziecka w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i w edukacji na kolejnych etapach kształcenia należy
uznać zdobywanie wiedzy o społeczności i świecie, w którym młody człowiek żyje, informacji na temat samego siebie i relacji z innymi, wyrażania
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emocji wobec innych w bezpośrednich i pośrednich kontaktach. Istotnym
jest również ukazanie rozumiejącego spojrzenia w świat przeżyć i doświadczeń dziecka, potem ucznia poprzez narracje, nadawane im znaczenie i refleksje porealizacyjne. W tym kontekście warto podkreślić, że edukacja powinna połączyć idee dziedzictwa kulturowego, szacunku do owego dziedzictwa z ideą społeczeństwa obywatelskiego, integracji i otwartości wobec
innych.
Na podstawie analizy badań literaturowych okazało się, że zasadnym
jest wdrażanie rozwiązań dydaktyczno-pedagogicznych polegających na realizacji w edukacji przedszkolnej jak i wczesnoszkolnej, wspólnych spotkań
nauczyciela, jego uczniów z rodzicami bądź opiekunami prawnymi i dziadkami, które wpływają aktywizująco w zakresie wielokulturowości w aspekcie wielopokoleniowym.
Przygotowane zajęcia były oceniane przez rodziców jako interesujące, inspirujące, potrzebne i ważne, a zarazem atrakcyjne. Podkreślano także
ich wagę społeczną oraz sprzyjanie rozwojowi dziecka; twórczemu myśleniu, umiejętności wypowiedzi, interpretacji, a przede wszystkim zwracano
uwagę na dostarczanie przeżyć i kreowanie postaw otwartych i przyjaznych.
Nauczyciel, przedstawiając swoje pomysły dzieciom, pozwalał i zachęcał je
do ich uzupełniania, rozbudowywania oraz inicjowania i prezentowania
własnych. Zgoda nauczyciela na współudział dzieci, rodziców oraz dziadków prowadziła niejednokrotnie do odmiennych interpretacji, powodowała
odwoływanie się do wartości kulturowych, racji psychologicznych, co wiązało się z uwzględnieniem psychologicznego wymiaru funkcjonowania
człowieka, jego subiektywnych odczuć, przeżyć, stereotypów, uprzedzeń,
różnego typu doświadczeń i tym podobnych. Szczególnie przedstawiane doświadczenia, ich subiektywne wartościowanie wzbudzało ciekawość poznawczą dzieci, powodując liczne pytania, rozmowy, inicjowanie kolejnych
spotkań i wizyt. Z pewnością komunikacja z dziadkami przyczyniła się
szczególnie do rekonstruowania własnej tożsamości, rozwijania strategii rozumienia siebie i innych, zarówno tych żyjących obok oraz innych na różnych kontynentach globu ziemskiego15.
Podsumowanie
Podsumowując rozważania związane z refleksjami i dylematami
wielokulturowości warto dostrzec merytorycznie szersze spektrum spojrze15

J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej,
Gdańsk 2005, s. 233-235.
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nia w świat wielokulturowości, przeżyć i doświadczeń ucznia z tym związanych na różnym etapie kształcenia. Istotną rzeczą jest świadomość dotycząca powyższych aspektów związanych z wielokulturowością w życiu codziennym − społecznym również po ukończeniu edukacji formalnej. W tym
kontekście warto podkreślić konieczność wdrażania wiedzy merytorycznej
i możliwość połączenia idei dziedzictwa kulturowego, szacunku do owego
dziedzictwa z ideą społeczeństwa, integracji i otwartości wobec innych.
Uzmysłowić młodym pokoleniom, że wielokulturowość jest dynamicznym
zjawiskiem społecznym, które się szybko rozprzestrzenia i przenika do społeczności. Zasadnym jest uzmysłowienie władzom oświatowym, instytucjom samorządowym jak ważne jest komunikowanie międzykulturowe, sterowanie wielokulturowością, kreowanie tożsamości rozwijającego się młodego człowieka w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym a także w późniejszej edukacji podstawowej, zasadniczej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ogólnokształcącej, wyższej- licencjackiej i magisterskiej, inżynierskiej.
Summary
In this paper an attempt is made to observe the world view of multiculturalism, feelings and experiences associated with students at various
stages of education. The awareness of the mentioned-above aspects of multiculturalism in everyday life, namely, social one and that aftercompleting
the formal education is the most important thing. In this context it is worth
emphasizing the need of introducing the content-related knowledge and the
ability to connect the idea of cultural heritage, respect for such heritage,
with the idea of the society, integration and openness towards others.
Younger generations must become aware that multiculturalism is a dynamic
social phenomenon, which has been spreading rapidly and penetrating the
community. Moreover, multiculturalism and its implications in education
are introduced as well as the considerations of multicultural education as the
common education not to mentioned basic and important for all pupils, students and the community.
Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska − Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, Pracownia Dydaktyki Biologii
i Ochrony Środowiska.
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Wstęp
Dokonujące się w kraju przeobrażenia społeczno- ekonomiczne, polityczne, kulturalne powodują dynamiczny rozwój oraz ciągłe zmiany w zakresie aspiracji, dążeń, potrzeb społeczeństwa. Zmieniają się także postawy
wobec kształcenia. Podkreśla się, że wykształcenie powinno stwarzać warunki samorealizacji człowieka, ułatwiać ma jego twórcze uczestnictwo
w różnych dziedzinach życia społecznego. Perspektywy jednostki określone
są przez rozwój społeczeństwa, indywidualne warunki życia, środowisko
społeczno-kulturowe, sytuację materialną i rodzinną danej jednostki oraz
zdolności, a także aspiracje. Jednak czy powyższe aspekty zostają spełnione
w przypadku społeczeństwa, w którym uwidoczniona została tak silna
obecność różnorodności kulturowej? Czy na pewno mniejszości narodowe
i etniczne zamieszkujące terytorium są traktowane na równi z obywatelami
danego kraju? Dlatego zasadnym jest przybliżenie znaczenia pojęcia – wielokulturowość.
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Wielokulturowość i jej cechy charakterystyczne
Pierwotnie łacińskie słowo cultura oznaczało uprawę ziemi. Obecnie
tym pojęciem określamy całokształt materialnego i duchowego dorobku
ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego
określonej epoce1. Według A. Kłoskowskiej oznacza ona względnie zintegrowaną całość obejmującą zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów, wykształconych i przyswojonych
w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań. Podstawowe
zasady odróżniające kulturę od innych zjawisk to: symboliczność, powszechność, relatywność systemów wartości przekazywanych z pokolenia
na pokolenie oraz znajomość sposobów uporządkowania tych wartości2. Jan
Szczepański określił ją jako ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości uznawanych sposobów postępowania zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowością i następnym pokoleniom3.
Autor zwraca uwagę w tej definicji na rzeczy najważniejsze dla kultury i jednocześnie różnicuje ją od zjawisk i wytworów działalności człowieka. Kultura ma zatem charakter zobiektywizowany, czyli przynależne do
niej wartości oderwane są od ich twórcy. Ulegają one opracowaniu przez
społeczeństwo polegające na tym, że każde pokolenie wstępujące dodaje do
nich coś nowego i rewiduje w ten sposób, a także unowocześnia. Aby wytwór działalności człowieka stał się faktem kulturowym, wymaga rozprzestrzeniania się. Musi stać się znanym dla wielu ludzi i dla następnych pokoleń oraz wejść w skład sfery zwanej dobrem zbiorowym. Wtedy zostanie
uznany za ważny i konieczny do przekazywania następnym pokoleniom
i ludziom przynależnym do innych kultur.
Warunkiem potrzebnym do tego, abyśmy mogli mówić o społeczeństwie wielokulturowym jest występowanie w nim grup o różnym pochodzeniu, a także sprzecznych systemów normatywnych.
Normy społeczne stanowią akceptowane przez większość danej grupy lub społeczeństwa zasady określające, jakie zachowanie jest w danej sytuacji społecznej akceptowane, a jakie nieakceptowane. Ponadto upraszczają
również reakcje międzyludzkie przez wskazanie, jakie są oczekiwane i od1

J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 407.
H. Mielicka, Podstawy socjologii. Mikrostruktury społeczne, Kielce 2002, s. 259; zob.
także: A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981; zob. także: A. Kłoskowska,
Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980.
3
J. Szczepański, Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1970, s. 78.
2
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powiednie w danej sytuacji. Można wyróżnić cztery podstawowe systemy
normatywne regulujące zachowania ludzi. Są to:
• system normatywny religijny,
• system normatywny moralny,
• system normatywny prawny,
• system normatywny stylu życia (mody).
Normy religijne związane są z istnieniem zasad postępowania, które
regulują relacje człowieka z Bogiem i siłami nadprzyrodzonymi. Są to normy spisane odwołujące się do doktryn i dogmatów danej religii. Dodatkowo
są one skuteczne wobec członków danych związków wyznaniowych, a nie
przestrzeganie ich w konsekwencji prowadzi do obciążenia sankcjami religijnymi.
Normy moralne odnoszą się do zasad regulujących postępowanie ludzi w stosunku do siebie. Przejawia się to w wartościowaniu czynów jednostki zgodnie z kategoriami dobra i zła obowiązującymi w danej zbiorowości. Nieprzestrzeganie ich może sprawić wyizolowanie danej jednostki ze
środowiska. W tym miejscu można także uwzględnić normy obyczajowe
mające związek z tradycją danego społeczeństwa, a także normy zwyczajowe stanowiące rodzaj pewnych nawyków (nawyk całowania kobiet w rękę).
Normy prawne oparte są o istnienie kodeksów karnych i spisanych
zasad obowiązujących wszystkich przynależnych do danej grupy. System
prawny jest zawsze ponadjednostkowy i znajduje się ponad wszystkimi podziałami istniejącymi w zbiorowości. Przestrzeganie prawa obowiązuje
wszystkich bez wyjątku zgodnie z zasada ubis societas ibi ius (gdzie społeczeństwo tam i prawo)4.
Normy stylu życia (mody) związane są z podziałami istniejącymi
w społeczeństwie, dotyczą kategorii socjologicznych. Płeć, wiek, wykształcenie jak i pochodzenie społeczne, określają styl życia reprezentujących je
ludzi. Cechą charakterystyczną jest relatywizm środowiskowy, a także to że
omawiana norma podlega ciągłym przemianom. Pomimo tego, że moda kojarzy się zazwyczaj z ubiorem w tym znaczeniu odnosi się także do sfer życia człowieka, które określane ideą piękna i normami przyzwoitości.
Wielokulturowość wyraża współistnienie w określonej przestrzeni
społecznej grup reprezentujących różne tradycje kulturowe (pluralizm kulturowy). Tradycje te już dawniej reprezentowane były w stanie nienaruszonym. Przypominając, że zawsze istniały formy wymiany międzykulturowej
i wzajemnego uczenia się od siebie, a w dobie globalnego obiegu idei prze4

H. Mielicka, Podstawy socjologii. Mikrostruktury społeczne, Kielce 2002, s. 249.
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kazów kulturowych procesy te podlegają niebywałej intensyfikacji. W przyszłości może to doprowadzić do przekształcenia koncepcji wielokulturowości w koncepcję transkulturowości. Będzie ona propagowała model sieciowy, w którym trudno jest określić, gdzie ma miejsce koniec, a gdzie początek odrębnej kultury.
Wielokulturowość możemy swobodnie odkrywać od roku 1989. To
w Polsce zjawisko, które wciąż narasta. Staję się obecne w życiu każdego
z nas. Opisywana jest w trzech głównych aspektach: jako stan faktyczny,
rozumiany jako sytuacja obecności osób pochodzących z innych kultur.
Także stan społeczny, w którym wzajemne stosunki i wzajemne relacje ludzi odmiennych kulturowo mają największe znaczenie. Ostatni aspekt rozpatrywany jest w kontekście politycznym. Dotyczy on państwa i regulacji
polityczno-prawnych związanych z kwestią różnorodności kulturowej.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Może się wydawać, że pojęcie mniejszości narodowe jest oczywiste
i stosowane już od prastarych czasów. Tymczasem to określenie pojawiło
się w użyciu stosunkowo niedawno, gdyż dopiero w XIX stuleciu. W przeszłości traktaty narodowe ochraniały mniejszości religijne. Odrębności językowe, a także etniczne miały mniejsze znaczenie. Normalnym zjawiskiem
było, że pod władzą monarchy znajdowali się ludzie mówiący rozmaitymi
językami, związanymi z odmiennymi lokalnymi kulturami. Różnice te nie
były przeszkodą do zachowania wierności władcy. Wtedy za naród uważano
wyłącznie szlachtę.
Pojęcie mniejszości narodowe powstało wówczas, gdy ukształtowała
się współczesna świadomość narodowa, gdy zanikały tradycyjne podziały
stanowe. Mniejszością narodową będziemy nazywać społeczność (grupę ludzi) obywateli państwa, którzy wyróżniają się od pozostałych obywateli
dominujących w tym państwie swą świadomością narodową. Warto zauważyć że towarzyszą temu różnice języka, lecz nie jest to warunek konieczny5.
Mniejszość etniczna będzie spełniała te same kryteria co narodowa. Jednak
różnica widoczna będzie w posiadaniu świadomości etnicznej oraz nie utożsamiania się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
Początkowo dostrzeżone zostały mniejszości narodowe i etniczne
zamieszkujące nasze ziemie od kilku pokoleń. Krajobraz wielokulturowy
w Polsce tworzą prócz mniejszości, grupy etniczne i narodowe, a także
5

J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991, s. 8-9.

Wielokulturowość społeczności lokalnej w szkole i w rodzinie

197

uchodźcy, imigranci czy repatrianci. Uchodźcy poszukujący azylu, prześladowani są we własnej ojczyźnie za rasę czy pochodzenie etniczne, a także
wyznawaną religię bądź poglądy polityczne. Oni nie mogą liczyć na pomoc
swojego kraju, w Polsce szukają bezpiecznego dachu nad głową. Osoby,
które dobrowolnie przybyły i postanowiły osiedlić się w Polsce to imigranci. Często spotyka się, że oni po prostu zdobyli tu wykształcenie, założyli
rodzinę lub znaleźli pracę. Natomiast repatriantami będziemy określać ludzi, którzy posiadają polskie korzenie i z różnych przyczyn opuścili nasz
kraj, aby teraz ponownie wrócić na jego terytorium.
Tabela 1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce6

Mniejszości:
Białorusini
Czesi
Karaimi
Litwini
Łemkowie
Niemcy
Ormianie
Romowie
Rosjanie
Słowacy
Tatarzy
Ukraińcy
Żydzi

Liczba obywateli
47640
386
43
5639
5850
147094
262
147094
3244
1710
447
27172
1055

Oprócz wymienionych powyżej społeczności można uwzględnić
także turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. Ich obecność
stopniowo przyzwyczaja nas do rosnącej wielokulturowości.
Konstytucja RP, w tym w szczególności art. 35, gwarantujący obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji. Zapewnia także mniejszościom narodowym i etnicznym pra6

http://mswia.gov.pl/portal/pl/61/37/Charakterystyka_mniejszosci_narodowych_i
_etnicznych_w_Polsce.html

198

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic

wo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz instytucji służących ochronie tożsamości religijnej, a także prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Polskę obecnie zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy,
Ukraińcy, Żydzi i 4 mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Romowie
i Tatarzy. Ponadto tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi,
społeczność posługująca się językiem regionalnym.
Wielokulturowość społeczności lokalnej w szkole
Przez pogłębianie się procesu wielokulturowości Polacy zyskali nowych sąsiadów, współpracowników, uczniów, kolegów z klasy władającymi
innymi językami, czy wyznającymi inną religie. Różnorodność odczuwamy
już nie tylko fizycznie, ale także na poziomie kontaktów społecznych. Aby
jak najwięcej skorzystać z kontaktu międzykulturowego warto się do niego
odpowiednio przygotować. Im bardziej otwarcie będziemy postrzegać odmienności wynikające z innych kultur tym więcej się nauczymy. Uczenie
się o innych kulturach zamieszkujących Polskę, trenowanie postawy otwartej, a także kwestionowanie stereotypów to zajęcie coraz szerszego kręgu
osób zajmujących się edukacją wielokulturową: nauczycieli i specjalistów
pracujących z dziećmi i młodzieżą, a także z dorosłymi.
Edukacja wielokulturowa jest zatem dziedziną interdyscyplinarną
wymagającą współpracy zarówno teoretyków jak i praktyków. Promuje szacunek dla różnorodności w lokalnym, narodowym i międzynarodowym środowisku, podkreśla również kulturowe, etniczne, rasowe i językowe różnice. Często programy edukacji wielokulturowej uwzględniają różnice socjologiczne i ekonomiczne oraz różnice zawodowe, płciowe i religijne.
Edukacja wielokulturowa dotyczy, po pierwsze – procesu budowania
świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i zrozumienia, że żadna
kultura nie jest, w samej sobie, nadrzędna lub podrzędna do innych; po drugie − wykształcenia takich umiejętności, związanych z analizą i komunikacją, które pomagają efektywnie funkcjonować w środowisku wielokulturowym. Niedoprecyzowanie pojęcia edukacji wielokulturowej często wynika
z innego spojrzenia na proces edukacji, zakres tematyczny, teren badawczy,
czy akcentowanie innych elementów w trakcie uczenia.
Nikitorowicz uważa, że podstawowym celem edukacji międzykulturowej jest kształtowanie potrzeby wychodzenia na pogranicza kulturowe,
wzbudzanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych takich jak: zdziwienie,
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odkrywanie, dialog, negocjacja, wymiana wartości, tolerancja. Wzbogacanie
własnej tożsamości regionalnej, narodowej, kulturowej stanowi pierwszy
i najważniejszy element edukacji międzykulturowej.
Wyróżnia on niezbędne działania reformujące, którymi ma podlegać
edukacja międzykulturowa:
• jako edukacja antyrasistowska,
• jako edukacja podstawowa zasadnicza,
• jako element istotny dla wszystkich uczniów,
• jako siły przenikającej się, rozprzestrzeniającej,
• jako zmierzającej ku społecznej sprawiedliwości,
• jako proces,
• jako pedagogiki krytycznej7.
Pojęcie to powinno być rozpatrywane w szerszy sposób, dlatego też
do celów edukacji wielokulturowej będzie należało: otwartość wobec świata
i porozumienie się wobec skali światowej między ludźmi o różnej rasie, języku, religii, pochodzeniu, tradycji czy stylu życia; zaangażowanie na rzecz
pokoju, równości, braterstwa we własnym kraju i na całym świecie; opowiadanie się za sprawiedliwym światem bez wojen, wyzysku, ucisku i głodu, rozbudzenie świadomości ekologicznej.
Celem edukacji międzykulturowej jest wzajemne wzbogacanie się
kultur. Kultury większości i mniejszości nie powinny one istnieć obok siebie, lecz współistnieć ze sobą. Jest to pedagogika spotykania się kultur. Jej
istotę oddaje maksyma: czego ja nauczyć się mogę od innych kultur i czego
ludzie innych kultur nauczyć się mogą ode mnie. Postuluje się, by najważniejszym źródłem tej nauki były bezpośrednie osobiste i konkretne doświadczenia zdobywane w codziennym życiu, a nie teksty pisane. Główne
cele edukacji międzykulturowej to:
• porozumiewanie się w skali światowej ludzi różnej rasy, języka, religii,
tradycji, stylu życia,
• angażowanie na rzecz pokoju, równości, sprawiedliwości i bezpieczeństwa we własnym kraju i na całym świecie,
• wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów,
• przeciwstawianie się wszelkim formom ksenofobii, dyskryminacji, rasizmu i wrogości wobec mniejszości.
Problemy z jakimi spotyka się nauczyciel pracujący w szkole zróżnicowanej kulturowo, w której uczniowie należą do różnych mniejszości na7

J. Nikitorowicz, Pogranicze. Tożsamości. Edukacja międzykulturowa, Białystok 1995,
s. 118-120.
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rodowych i etnicznych wynikają z czynników środowiskowych, biopsychicznych czy sytuacyjnych np.:
• nie posyłanie od początku dzieci do przedszkola prowadzi do kłopotów
nie tylko z językiem polskim, ale dzieci są mniej sprawni manualnie; tu
decyduje nie tylko obyczajowość, ale i fakt opłaty za przedszkole (większość tych rodzin utrzymuje się z zasiłków socjalnych),
• niedostosowany do możliwości ucznia system wymagań,
• traktowanie jak obcych, większość przysłów przedstawia ich w złym
świetle,
• wyśmiewane i szykanowane przez rówieśników, a nieraz podświadomie
przez nauczycieli z uwagi na niższy poziom tych uczniów w niektórych
dziedzinach wiedzy (niska wiedza matematyczno-przyrodnicza i polonistyczna, a wysoki w przedmiotach wymagających inwencji twórczej
i myślenia kreatywnego, tj. plastyki, muzyki),
• wyobcowanie, samotność, izolacja.
Wykorzystując doświadczenie zawodowe, własne możliwości oraz
pomoc osób z zewnątrz pedagog ma za zadanie wdrożenie programów
związanych z edukacja kulturową.
Edukacją międzykulturową nauczyciele powinni się zajmować na
zajęciach bezpośrednio związanych z tematem lekcji: historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, ale także nauk ścisłych czy przyrodniczych.
Dodatkowo aspekty wielokulturowości powinny być poruszane na godzinach wychowawczych, czy dodatkowych.
Integracja zakłada poznawanie, a nie wykluczanie aspektów kultur
mniejszościowych w programie nauczania.
W czasie zajęć języka polskiego poświęca się uwagę literaturze całego świata (głównie krótkim opowiadaniom i poezji). Uczniowie właśnie
dzięki temu zabiegowi są w stanie zrozumieć szerszy zakres uczuć i związków między ludźmi.
Podczas lekcji historii, wiedzy o kulturze uczeń powinien poznać
kulturowe i etniczne różnice wśród społeczeństw w przeszłości. Historia ma
mu ułatwić zrozumienie, a także nabrać szacunku wobec innych kultur oraz
rozwinąć umiejętność pozytywnego postrzegania innych i ich punktów widzenia.
Odnośnie katechezy czyli przedmiotu nazywanego religią tutaj
sprawę wielokulturowości trzeba traktować niezwykle ostrożnie. Gdyż zbyt
często spotyka się w materiałach to nauki tego przedmiotu karykatury zamiast charakterystyk innych religii. Istotne jest tutaj zastosowanie testu
sprawdzającego wiarygodność materiałów dydaktycznych. Należy umożli-
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wić uczniom tzw. podwójną perspektywę, która będzie polegała na interpretacji danych informacji przez osobę z zewnątrz. Nie należy faworyzować
danej religii, uczniowie mają prawo do poznania innych wyznawanych
przez resztę świata.
Także edukacja wielokulturowa dotyczy nauk ścisłych czy przyrodniczych. Nawet, gdy nauczyciele twierdzą, że ich przedmioty są neutralne
i niezależne od wartości kulturowych to muszą być świadomi tego, że na
swoich zajęciach spotykają uczniów zróżnicowanych zarówno etnicznie jak
i kulturowo. Dlatego też oni mogą inaczej interpretować pojęcia z zakresu
tych przedmiotów.
Konstruując rozwiązania mające w pełni poprawnie przeprowadzić
proces edukacji międzykulturowej ważne jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
• społeczno-prawne podstawy edukacji międzykulturowej,
• przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń,
• dobre praktyki edukacyjno-społeczne w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo,
• edukacja mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
• dobre praktyki edukacyjno-społeczne w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo.
Dla polskiej szkoły priorytety edukacji europejskiej są często prawdziwą rewolucją: akceptacja różnorodności kulturowej, dowartościowanie
kultur mniejszości, uwzględnienie pozaszkolnych doświadczeń w procesie
uczenia się. Niezwykle pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji
międzykulturowej są aktywizujące metody pracy:
• socjodrama, wchodzenie w role,
• metoda projektu,
• debata,
• dyskusja,
• bezpośredni kontakt z przedstawicielami danej kultury,
• przeprowadzanie wywiadów,
• projekty międzynarodowe,
• metoda NIKE,
• poznawanie zabytków danej kultury i opieka nad nimi.
Jednym ze sposobów rozwijania w uczniach kompetencji kulturowych jest metoda NIKE (Nauczanie inter-kulturowe w kontekście europejskim), która skupia się na różnorodności obecnej w szkolnej klasie. Różnorodność to nie tylko różnice, ale również podobieństwa. Uczniowie różnią
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się między sobą, ale w wielu aspektach są do siebie podobni. Wszyscy
skądś pochodzą, mają różne umiejętności i różne sposoby wyrażania siebie
oraz komunikowania się z kolegami i nauczycielem. NIKE pomaga nauczycielowi zorganizować lekcje w taki sposób, aby wykorzystać obecną w klasie różnorodność, pokazać jej wartość i przekonać, że jest ona przydatna
w nauce i wspólnym działaniu. Każdy uczeń musi popatrzeć na każdego
swojego kolegę jako na Innego i uznać go za równoprawnego twórcę kultury. Ważnym aspektem NIKE jest rotacja zadań – w czasie kolejnych spotkań warsztatowych każdy uczeń ma szansę spróbować swoich sił realizując
inne zadanie, tak by zarówno on sam jak i jego rówieśnicy mogli odkryć
swoje mocne strony.
Oprócz wymienionych wyżej przykładowych metod należy
uwzględnić także następujące strategie w edukacji kulturowej:
• rozdzielenia edukacji obok siebie,
• zintegrowanej edukacji poprzez subordynację (podporządkowanie)
kulturze dominującej, językowi tej kultury wartościom, zachowaniom,
• strategia tygla – zakładająca możliwości edukacji każdej z grupy we
własnej kulturze i fuzji z kulturą dominującą przy zachowaniu inności,
• z tendencją równego traktowania i z tendencją przyznania
pierwszeństwa potrzebom grup mniejszościowych8.
Działania, które mogą podjąć pedagodzy i państwo w ramach poprawy warunków edukacji mniejszości Romów to9:
• dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach,
• dofinansowanie dojazdu dzieci do i ze szkół,
• dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole,
• dofinansowanie ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków,
• umożliwienie uczestnictwa dzieci romskich w koloniach i zimowiskach,
• wprowadzenie zajęć wyrównawczych, umożliwiających nadrobienie zaległości,
• umożliwienie odrabiania zadań domowych w szkole pod nadzorem nauczyciela,
• pomoc młodzieży w rozwijaniu uzdolnień artystycznych,
• organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycji Romów,

8

J. Nikitorowicz, Pogranicze. Tożsamości. Edukacja międzykulturowa, Białystok 1995,
s. 128-133.
9
http://www.dialog.internetdsl.pl/mielec/Program.rzadowy/Program%20.html [dostęp:
19.10.2010].

Wielokulturowość społeczności lokalnej w szkole i w rodzinie

203

•

prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży,
promujących postawę tolerancji oraz umożliwiających adaptację Romów w nowym środowisku,
• zatrudnienie rodziców romskich, którzy będą przyprowadzali i odprowadzali dzieci do i ze szkoły oraz będą czuwali nad ich zachowaniem
podczas lekcji w terenie, wycieczek i imprez,
• organizowanie spotkań z rodzicami na temat obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki dzieci
• opracowanie systemu stypendialnego dla studentów romskich
• opracowanie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży romskiej
uzdolnionej artystycznie,
• opracowanie podręczników i programów nauczania języka romskiego,
• opracowanie podręczników z zakresu historii i kultury Romów.
Na stronach internetowych instytucji zajmujących się edukacją międzykulturową możemy znaleźć szereg przykładowych rozwiązań dotyczących prowadzenia lekcji i rozwiązywania problemów związanych z tematem. Oprócz przykładowych scenariuszy zajęć znajdują się także projekty
edukacyjne, które w sposób efektywny i skuteczny rozwijają wśród uczniów
samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudza
rozwój poznawczy i emocjonalny, rozwija zainteresowania, uzdolnienia
i twórcze myślenie, a przede wszystkim umożliwia prezentację wyników
własnej pracy.
Przykładowy scenariusz zajęć10
Życie codzienne dziecka romskiego. Opracowany dla klas I-III szkoły
podstawowej.
Cele
1. Zapoznanie z codziennym życiem dzieci romskich.
2. Pokazanie niezwykłej różnorodności mniejszości etnicznej Romów.
3. Wyodrębnienie podobieństw i różnic między dziećmi i romskimi i nieromskimi.
4. Gry i zabawy
5. Przysmaki uczniów (kuchnia)
6. Czytanie baśni i wierszy o tematyce romskiej.
10

http://miedzykulturowa.org.pl/cgi-bin/blosxom.cgi/naucz/scenariusze/romskie_dziecko
[dostęp: 19.10.2010].
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Ad. 1. Nauczyciel pokazuje obrazki ze scenkami dnia dziecka romskiego w czasie opowiadania nie kończy zdań, aby same kończyły je patrząc
na rysunki.
Obrazki zawierają scenki :
• w szkole (obowiązki, koledzy )
• w domu (rodzina wielopokoleniowa )
• obowiązki chłopca i dziewczynki w domu
• obowiązki starszego rodzeństwa
• stosunek dzieci do starszych członków rodziny
• obrazki dziewczynek i chłopców podpisane podwójnymi imionami polskimi i romskimi
Ad. 2. Nauczyciel dzieli dzieci na małe grupy, które rysują wymyślonych przyjaciół
romskich, następnie odpowiadają na pytania:
• czym różni się ich wymyślony przyjaciel Rom od nich samych?
• czy maja jakieś wspólne cechy?
• jaki byłby świat bez różnic?
• czy bardziej podoba nam się świat bez różnic czy pełen różnic?
Ad. 3. Nauczyciel w kilku zdaniach opowiada o Romach :
• skąd przybyli do Polski?
• ile jest grup?
• jakimi językami mówią,
• jakie są obecne zajęcia Romów.
Ad. 4. Prowadzący zajęcia zbiera grupę do kuchni i wspólnie przygotowują lizaki. Do garnka wsypujemy niewielka ilość cukru i karmelizujemy ciągle mieszając do uzyskania właściwego koloru. Gorący, skartelizowany cukier bierzemy na łyżkę lub patyczek i szybko studzimy w zimnej
wodzie. (jeżeli mamy przygotowane patyczki to czynności powtarzamy kilka razy)
Ad. 5. Lizaki dzieci spożywają siedząc na dywanie i słuchając wierszy lub baśni czytanych przez nauczyciela.
Przykładowe tematy projektów edukacyjnych
•
•
•
•
•

Podróże dalekie i bliskie – edukacja wielokulturowa
Podręcznik inni to także my – mniejszości narodowe w Polsce
Spotkajmy się z innymi – niech inni nie będą obcy
Jeden Świat Wielokulturowość i Tolerancja
Ślady wspólnej przeszłości
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Edukacja przeciw dyskryminacji
Wielokulturowość na co dzień
Różnorodność i równość
Edukacja międzykulturowa, a zachowanie tożsamości narodowej
Międzykulturowy – budowanie wieży Babel
Poznajmy się bliżej
Uczmy się żyć razem
Jak wychować do tolerancji i otwartości na inność?
Wielokulturowa ścieżka
Cygańska podróż kolorowym wozem
Wielokulturowość – jak o tym rozmawiać?

Wielokulturowość społeczności lokalnej w rodzinie
Rodzina jako najwcześniej oddziałujące środowisko socjalizujące
ma decydujący wpływ na przyszły kształt i strukturę osobowości dziecka.
Oznacza to że wszelki rodzaj zaburzeń, dewiacji i odchyleń w zakresie
funkcjonowania rodziny ma swe reperkusje w zachowaniu najmłodszych
oraz w przejawianych przez nich postawach.
Problemy, z którymi spotyka się nauczyciel dotyczące kwestii rodzinnych mniejszości narodowych i etnicznych to:
• sieroctwo naturalne (pozbawienie rodziców) czy społeczne (porzucenie
dziecka),
• niewłaściwa atmosfera życia rodzinnego rodziców, bądź opiekunów
spowodowana różnorodnością kulturową , innymi zasadami, które wyznają poszczególni jej członkowie,
• brakiem dostatecznej opieki nad dzieckiem wynikającej z przekonania,
że jest już na tyle dorosłe, że powinno same poradzić sobie w życiu codziennym,
• stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych z jednej strony zbytnia pobłażliwość lub nadmierny rygoryzm,
• przebywanie dziecka w rodzinie przestępczej o niskim poziomie moralnym,
• brak środków materialnych spotykane właśnie także w przypadku
mniejszości narodowych.
W celu pomocy mniejszością narodowym stosuje się następujące
działania:
• zapewnienie pomocy socjalnej, prawnej,
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•
•

szkolenia zawodowe,
zapewnienie pomocy materialnej osobom w podeszłym wieku.
Działania są prowadzone w oparciu o środki przyznawane z budżetu
państwa jak również przy wykorzystaniu środków wynikających z przystąpienia do programów pomocowych Unii Europejskiej.
Głównym problemem mniejszości jest obawa podporządkowania się
dominującej większości, narzucającej swoje normy i obyczaje, dlatego tak
ważne dla mniejszości narodowych i etnicznych jest zachowanie tożsamości.
Rozwiązania problemów mniejszości Romów w rodzinie będą dotyczyły11:
przeciwdziałaniu bezrobociu:
• zaplanowanie form pomocy,
• organizowanie miejsc pracy subsydiowanej,
• szkolenia podnoszące i zmieniające kwalifikacje zawodowe,
• organizowanie poradnictwa zawodowego,
ochrony zdrowia:
• organizowanie „białych dni” dla Romów,
• zwiększenie częstotliwości wizyt kobiet romskich u lekarza,
• dofinansowanie lekarstw,
• stworzenie możliwości pobytu osób starszych w sanatoriach,
• zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych pochodzenia romskiego,
którym znacznie łatwiej byłoby przekonać kobiety romskie do
regularnych wizyt lekarskich,
• szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wybranych osób
zamieszkujących skupiska romskie oraz organizacja na tej bazie
systemu pomocy,
• tworzenie miejsc, w których Romowie mogliby uzyskać doraźną pomoc
medyczną,
• prowadzenie badań bilansowych,
• promowanie szczepień ochronnych,
• zapobieganie żółtaczce,
• prelekcje dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej,
poprawieniu sytuacji bytowej:
• remonty istniejących mieszkań i budynków,
11

http://www.dialog.internetdsl.pl/mielec/Program.rzadowy/Program%20.html [dostęp:
19.10.2010].
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•
•
•
•
•
•
•
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budowa mieszkań socjalnych,
uregulowanie własności gruntów,
przekazanie gruntów pod działki budowlane,
wsparcie budownictwa małych lokali mieszkalnych,
opracowanie dokumentacji technicznej obiektów,
zakup materiałów budowlanych,
zapewnienie nadzoru budowlanego podczas realizacji budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
podłączenie osiedli romskich do wodociągów i kanalizacji,
budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
budowa szamb przydomowych lub zakup sanitariatów kontenerowych,
pomoc w spłacie zaległości czynszowych np. poprzez umożliwienie
spłat ratalnych,
• umożliwienie otrzymywania dodatków mieszkaniowych,
• przekazywanie zasiłków celowych na zakup odzieży, lekarstw, opału,
zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przestępstwom
popełnianym na tle etnicznym:
• zapobieganie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym i szybkie na
nie reagowanie,
• pomoc ofiarom przestępstw popełnianych na tle etnicznym,
• przekonanie Romów o konieczności współpracy z Policją w celu karania
sprawców przestępstw popełnianych na Romach,
• patrolowanie terenów zamieszkałych przez Romów,
• zatrudnienie w Policji osób pochodzenia romskiego (w służbach
patrolowych i dzielnicowych),
• współpraca i wymiana informacji pomiędzy Policją, a przedstawicielami
społeczności romskiej,
• zatrudnienie kuratorów sądowych znających specyfikę społeczności
romskiej.
Tożsamość narodowa

Tożsamość odpowiada na pytanie kim jestem. Stanowi przekonanie
co myślę, czuję, do czego dążę, na którym budowana jest tożsamość osobista. Uświadomienie sobie więzi łączących jednostkę z innymi osobami, dostrzeżenie poczucia przynależności do grupy (np. rodziny, grupy uczniowskiej, grupy zawodowej, narodu) i jej odrębności od innych grup stanowi
podstawę formowania tożsamości społecznej.
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Tożsamość narodowa jest kształtowana przez aspekty narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe itp.
W ramach postępującego procesu edukacji międzykulturowej nie
można zapominać w zachowaniu tożsamości zarówno własnej jaki i całego
narodu. Jednak czy Polska zapewnia zachowanie odrębności mniejszością
narodowym, a także etnicznym?
Zachowanie tożsamości narodowej mniejszości występujących na terenie Polski określają następujące dokumenty:
Ustawodawstwo polskie szczegółowo określa prawa mniejszości.
Konstytucja RP zawiera jednoznaczny nakaz równego traktowania wszystkich jej obywateli. Zgodnie z art. 32 wszyscy wobec prawa są równi. Nikt
nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucja w art. 35 stwierdza:
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwalnia
komitety wyborcze utworzone przez organizacje mniejszości narodowych
z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego. U podstaw tej regulacji
w ordynacji wyborczej leży wyrównanie szans obywateli polskich należących do mniejszości narodowych w zakresie ich udziału w organach przedstawicielskich. W dotychczasowej praktyce wyborczej jedynym zarejestrowanym na podstawie w/w ustawy komitetem wyborczym jest komitet
mniejszości niemieckiej, który od 1991 roku posiada swoich przedstawicieli
w parlamencie.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. stanowi, że
szkoły publiczne umożliwiają podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.
mówi, że publiczne radio i telewizja powinny uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych. Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. zawiera deklarację, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniejszości oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidujące m.in., że w miej-
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scowościach, w których występują zwarte środowiska mniejszości narodowych lub etnicznych nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język mniejszości. Ponadto, mniejszości mają
prawo do pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami ich języka,
którym mają prawo swobodnie posługiwać się w życiu publicznym i prywatnym.
Kodeks karny (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny)
przewiduje penalizację przestępstw popełnianych na tle etnicznym. Ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. zabrania przetwarzania danych ujawniających pochodzenie etniczne.
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych z dnia 6 stycznia
2005 r. definiuje mniejszości narodowe i etniczne w Polsce; stwierdza, że:
każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji
o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości,
a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków. Stwierdza, że: nikt nie
może być obowiązany, inaczej niż na podstawie ustawy, do ujawnienia informacji o własnej przynależności do mniejszości lub ujawnienia swojego
pochodzenia, języka mniejszości lub religii. Zabrania stosowania środków
mających na celu asymilację osób należących do mniejszości, jeżeli środki
te są stosowane wbrew ich woli oraz zabrania stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości. Stwierdza, że nikt nie może być
obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości.
Dopuszcza używanie języka mniejszościowego, w wybranych gminach, jako języka pomocniczego, w kontaktach z organami gminy oraz w postępowaniu sądowym pierwszej instancji. Określa, że obok ustalonych w języku
polskim nazw geograficznych mogą być używane, jako nazwy dodatkowe,
tradycyjne nazwy w języku mniejszości dla miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz ulic.
Dodatkowo władze publiczne mają obowiązek wspierania działalności kulturowej, wydawniczej i oświatowej mniejszości. W praktyce oznacza
to finansową pomoc ze strony państwa12.
Polska przyjęła również szereg aktów prawa międzynarodowego regulującego prawa mniejszości narodowych. Są to m.in. Europejska Karta
Języków Regionalnych i Mniejszościowych oraz Europejska Konwencja
Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych (wypracowane w ramach
12

http://www.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=417&id=4862&
[dostęp: 19.10.2010].
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Rady Europy), Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych (ONZ).
Ważną rolę w ochronie mniejszości mają międzypaństwowe umowy
dwustronne. Zobowiązania odnośnie do ochrony praw mniejszości
uwzględniono w układach zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z następującymi państwami: Niemcami, Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną, Republiką Węgierską, Ukrainą., Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś, Republiką Łotewską, Republiką Estońską, Królestwem Hiszpanii, Rumunią, Republiką Bułgarii, Republiką Litewską, Republiką Mołdawią , Republiką Uzbekistanu i Grecją.
Edukacja tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
W szkole dla mniejszości w odróżnieniu od szkoły masowej, większą rolę odgrywają funkcje kulturotwórcze i integracyjne. Przestrzeń szkoły
to miejsce, w którym uczeń nabywa kompetencji obejmujących kulturę rodzimą oraz kulturę kraju, w którym mieszka. Szkoła jako placówka oświatowa ma za zadanie przekazać wiedzę w zakresie kultury etnicznej w ramach programów nauczania.
Regulacje prawne, przewidujące zorganizowanie nauki języka ojczystego mniejszości narodowych i nauki w tym języku, zawarte są w Ustawie
o systemie oświaty z 1991 roku. Artykuł 13. Ustawy o systemie oświaty zapewnia, że szkoła publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności
naukę języka oraz własnej historii i kultury13. Aktem wykonawczym do tego
artykułu jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, które
weszło w życie 1 stycznia 2003 roku.
Ponadto Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym z 2005 roku umożliwia naukę języka kaszubskiego,
na tych samych zasadach co naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych14.
Obowiązujące regulacje dopuszczają nauczanie języka ojczystego
mniejszości narodowych i etnicznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (ogólnych i zawodowych). Jest ono organi-

13

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami).
14
Art. 19-20, Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
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zowane na zasadzie dobrowolności na wniosek rodziców ucznia, lub
w przypadku młodzieży starszej, na wniosek samego ucznia.
Działania zmierzające do zachowania tożsamości Romów przez 15:
• wspieranie romskich inicjatyw artystycznych,
• działania zmierzające do szerokiej prezentacji kultury romskiej,
• wspieranie istniejących i pomoc w powstawaniu nowych zespołów muzycznych,
• pomoc w przygotowaniu imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez społeczność romską,
• organizacja imprez propagujących historię Romów,
• wspieranie działalności wydawniczej,
• wspomaganie badań naukowych dotyczących historii i kultury Romów,
• upamiętnienie martyrologii Romów podczas II Wojny Światowej,
• propagowanie wiedzy o Romach,
• promocja wydawnictw o Romach,
• emisja cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich,
• wspomaganie badań naukowych dotyczących społeczności romskiej.
Właśnie na przykładzie Romów warto podjąć w szkole przeciwdziałanie wszelkim stereotypom egzystującym w naszym społeczeństwie. Wymaga to jednak od osób prowadzących zajęcia dobrego przygotowania merytorycznego, nastawienia się na długofalowość, systematyczność i refleksyjnego podejścia do zagadnienia. Sztuką nie jest tu opowiadania egzotycznych ciekawostek, np. z zakresu kultury romskiej, lecz po prostu wielostronne przedstawienie tej kultury, bez wytwarzania u odbiorców dodatkowych stereotypów i uprzedzeń16.
Zakończenie
Po roku 1989 sytuacja polityczna i prawa mniejszości narodowych
i etnicznych zmieniły się na korzyść. Nie oznacza to jednak zdecydowanej
poprawy. Państwo polskie traktuje mniejszości jako równoprawną część
społeczeństwa polskiego, respektuje ich prawa do podtrzymania własnej
15

http://www.dialog.internetdsl.pl/mielec/Program.rzadowy/Program%20.html [dostęp:
19.10.2010].
16
I. Żeber-Dzikowska; A. Strumińska-Doktór; E. Buchcic: Romowie mniejszość etniczna
w Polsce – problemy, obawy, zagrożenia, szanse wielokulturowej społeczności. Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
2010, nr 2, s. 195.
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tożsamości narodowej i kultury. Oficjalnie te społeczności uznawane są
przez władze jak i istnieją wyraźne zobowiązania administracji wobec nich.
W polityce nie neguje się istnienia mniejszości narodowych, które stały się
grupami aktywnymi i stawiającymi żądania, odgrywającymi w niektórych
regionach ważna role społeczną. Zostały wprowadzone także istotne zmiany
prawne. Polski system na poziomie konstytucyjnym, a także i szczegółowym zawiera szereg uregulowań dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji na tle etnicznym.
Jednak czy aby prawo, które jest zapisane na pewno jest przestrzegane przez polskie społeczeństwo? Przedstawiciele mniejszości narodowych
i etnicznych uważają, że państwo w zakresie wykonywania standardów
mniejszości działa na minimalnym poziomie, a administracja centralna i lokalna często jest bardzo bierna w zakresie przestrzegania tych praw. Natomiast bardziej zyskują na znaczeniu kwestie dotyczące edukacji i prawa dostępu do mediów. Problem, na który stale zwracają uwagę przedstawiciel
mniejszości są dość skromne środki finansowe przeznaczone na działania
chroniące ich tożsamość. Pomimo małego zakresu bezpośredniej i jawnej
dyskryminacji na tle etnicznym, dostrzegają specyficzną polską dyskryminację symboliczną. Nauczyciel stosujący edukacje między kulturową musi
być świadomy powyższych istniejących jeszcze problemów mniejszości.
Jego zadaniem będzie przeciwdziałanie stereotypom, a także obojętności
ludzkiej na los drugiego człowieka. Likwidowanie fobii oraz uprzedzeń ma
dążyć do otwarcia się z obu stron. Nauczyciel powinien się odznaczać silną
tożsamością osobistą, co umożliwi mu stawienie czoła wyzwaniom, jakie
niesie ze sobą życie w środowisku zróżnicowanym narodowościowo. Być
wrażliwy, otwarty i tolerancyjny wobec odmienności, co pozwoli walczyć
mu z uprzedzeniami, pozbyć się rutyny i stworzyć klimat wzajemnego poszanowania inności. Przede wszystkim musi operować wiedzą zarówno na
temat swojej grupy kulturowej, jaki i obcej, co pozwoli zachować mu się
w godny sposób w obu grupach. Ważne jest, aby przejawiał pozytywny stosunek w obu grupach kulturowych, co więcej pozytywnie odbieranie cechą
byłoby gdyby posługiwał się także płynni językiem odrębnej grupy. Stwarzać systemy wzajemnego wsparcia poprzez utrzymywanie aktywnych społecznie interakcji zarówno z członkami grupy własnej jak i sąsiedniej. Pedagog musi doskonalić umiejętności dotyczące dialogu i komunikacji, które
umożliwią mu osiągniecie równowagi między zaadoptowaniem wspólnych
norm, a niwelowaniem istniejących różnić. Wymagania jakie przed nim stoją to umiejętność przechodzenia od monologu do dialogu kultur, stanowiące
podstawę edukacji budującej przekonanie, że nie ma kultur lepszych i gor-

Wielokulturowość społeczności lokalnej w szkole i w rodzinie

213

szych. Powinien stworzyć program, którego celem będzie zdobywanie wzajemnej tolerancji, a także społecznej akceptacji mniejszości i większości
polskiej.
Summary
The authors will try to show the problems concerning the multicultural local community at school and in the family by the use of the available
sources of information and collected materials. They also present the solution that could improve the functioning of national and ethnic minorities in
the society.
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Wrześniowe spotkania Drohiczyniaków
„Drohiczynian’s” September Meetings

Wspomnienia i historia inwazji Sowietów na terytorium Polski
23 sierpnia 2011 roku po raz pierwszy obchodzony był Europejski
Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Z tej okazji w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli ministrowie, przedstawiciele instytutów pamięci narodowej i inni goście. Konferencja była formą upamiętnienia ofiar reżimów totalitarnych, ale również platformą wymiany doświadczeń.
Również na wrześniowych spotkaniach Drohiczyniaków (które od
1989 roku corocznie gromadzą przedstawicieli władz miejscowych,
uczniów szkół drohiczyńskich i społeczeństwa), przypominamy ten dzień,
w którym Hitler i Stalin podpisali pakt dzielący Europę, a którego konsekwencją była II wojna światowa.
Zwykle uroczystości mają miejsce w niedzielę po 17 września nawiązując do dnia, w którym wojska sowieckie w 1939 roku przekroczyły
wschodnią granicę Państwa Polskiego. Inicjatorem spotkań był ówczesny
proboszcz Parafii w Drohiczynie ks. Marian Świerszczyński.
W niedzielne południe 18 września 2011 roku, w 72 rocznicę tych
wydarzeń, przy Kwaterze Pamięci na drohiczyńskim cmentarzu odbyła się
uroczystość patriotyczna – z Mszą św. w intencji Ofiar i Ojczyzny. Mszę
celebrował proboszcz parafii w Drohiczynie ks. dr Stanisław Ulaczyk w towarzystwie innych księży. W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli: licznie zgromadzona młodzież z pocztami sztandarowymi Zespołu Szkół, orga-
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nizacje kombatanckie, orkiestra, przedstawiciele miejscowych władz
i społeczność Drohiczyna oraz okolicznych miejscowości.
Fot. 1. Poczty Sztandarowe Szkół i Organizacji społecznych Drohiczyna1

Fot. 2. Msza św. koncelebrowana przez proboszcza ks. dr. Stanisława Ulaczyka,
kapelana środowisk kombatanckich ks. Prałata kpt. Romana Wodyńskiego oraz
wikariusza ks. Tomasza Szmurło

1

Zdjęcia nr 1, 2, 4, 5, i 6 wykonała Elżbieta Lipieńska.
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W Apelu Poległych, przeczytanym przez uczniów Liceum Klaudię
Kosińską i Patryka Konińskiego, przywołano nazwiska: poległych żołnierzy
z Drohiczyna i okolic, którzy oddali życie na wielu polach walki, ofiar zsyłek do łagrów sowieckich i do obozów hitlerowskich.
Apel Poległych
Wzywam Was do apelu – waleczni żołnierze pól bitewnych wojny
obronnej 1939 roku:
Szer. Jana Ambrożewskiego z Miłkowic
Szer. Dominika Barszczewskiego z Drohiczyna
Szer. Kazimierza Czarkowskiego z Koczer
Podchor. Andrzeja Czapkowicza z Drohiczyna
Szer. Władysława Gziuta z Drohiczyna
Kpr. Jana Iwona z Drohiczyna
Kpr. Antoniego Nalewajko z Drohiczyna
Kpr. Stanisława Olszewskiego z Zajęcznik
Kpr. Antoniego Pykało z Runic
Kpr. Eugeniusza Pietrasiuka z Lisowa
Kanoniera Tadeusza Radziszewskiego z Drohiczyna
Ppor. Tadeusza Szajko z Drohiczyna
Kpr. Władysława Toruńskiego z Drohiczyna
Kpr. Wacława Wichra z Wierzchucy
St. Szer. Wacława Wolińskiego z Tonkiel
Szer. Kazimierza Wasilewskiego z Lisowa
Por. Eugeniusz Wasilewskiego z Drohiczyna
Kpr. Tadeusza Wasilewskiego z Drohiczyna
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was do apelu – młodzi lotnicy i żołnierze Wojska Polskiego, którzy padliście w pierwszych dniach wojny na Ziemi Drohickiej,
a nad grobami których obecnie stoimy:
Kazimierza Kralkowskiego
Włodzimierza Stefana Merle
Pilota Stanisława Gercza
Albina Larisza
Franciszka Wasilewskiego
oraz Żołnierza Nieznanego
Stańcie do Apelu!
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Wzywam Was oficerów Wojska Polskiego z obozów w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie bestialsko pomordowanych przez bolszewików
w Katyniu:
Kpt. Jana Arcichowskiego z Wólki
Por. Mariana Bujalskiego z Drohiczyna
Ppor. Stanisława Kłopotowskiego z Tonkiel
Ppor. Stanisława Komara z Bużysk
Ppor. Piotra Kuczyńskiego z Drohiczyna
Kpt. Jana Kowalczuka z Miłkowic
Ppor. Aleksandra Karpa z Putkowic
Ppor. Henryka Rylskiego z Drohiczyna
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy wyszli z syberyjskiej tajgi i walczyli na szlaku bojowym od Lenino do Berlina:
Ppor. Antoniego Ambrożewskiego z Drohiczyna
Szer. Eugeniusza Chrząstowskiego z Drohiczyna
Szer. Henryka Kazimierczuka z Lisowa
Szer. Antoniego Nielipińskiego z Drohiczyna
Szer. Tadeusza Studzińskiego ze Smarklic
Szer. Eugeniusza Udzielaka z Miłkowic
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was poległych żołnierzy pełniących służbę na lądzie, morzu i w powietrzu w szeregach Armii Polskiej na Zachodzie:
Kpr. Lucjana Klepackiego z Rotek
Plut. Kazimierza Mazura z Bujak
St. sierżanta Józefa Skowrońskiego z Minczewa
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was przemocą wcielonych do obcego wojska – Armii
Czerwonej i poległych na polu walki:
Szer. Stanisława Kowalczuka z Miłkowic
Szer. Henryka Panasa z Miłkowic
Szer. Mikołaja Toruniaka z Kłyzówki
Szer. Józefa Turkowskiego z Lisowa
Szer. Bolesława Ustyjańczuka z Minczewa
Stańcie do Apelu!
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Wzywam Was poległych na barykadach Powstania Warszawskiego:
Por. Bolesława Górkę z Drohiczyna
Ppor. Czesława Kazimierczuka z Drohiczyna
Stańcie do apelu!
Wzywam Was pomordowanych niewinnie w niemieckich obozach
zagłady:
Kpr. Wacława Bielarskiego z Drohiczyna
Szer. Józefa Gałeckiego z Drohiczyna
Por. Antoniego Kazimierczuka z Putkowic
Szer. Bogusława Rycia z Chechłowa
Szer. Dominika Szajko z Drohiczyna
Szer. Aleksandra Sobolewskiego z Drohiczyna
Szer. Kazimierza Wasilewskiego z Drohiczyna
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was rozstrzelanych przez NKWD w latach okupacji bolszewickiej:
Pdchor. Andrzeja Czapkowicza z Drohiczyna
Por. Pawła Komara z Bużysk
Czesława Kurka z Sytek
Ks. Kpt. Stanisława Kurka z Sytek
Tadeusza Kurka z Sytek
Antoniego Maćkowiaka z Miłkowic
Aleksandra Miłkowskiego z Miłkowic
Stanisława Niewiarowskiego z Korzeniówki
Kpr. Józefa Nielipińskiego z Drohiczyna
Teodora Mekiciuka z Putkowic
Por. Antoniego Pykało z Wólki
Ks. Proboszcza Stanisława Pietkiewicza z Drohiczyna
Kpr. Waleriana Rycia z Chechłowa
Władysława Siekierko z Siekierk
Szer. Jana Stańczuka z Drohiczyna
Edwarda Studzińskiego z Siekierk
Eugeniusza Witta z Drohiczyna
Helenę Zenowicz z Drohiczyna
Stańcie do Apelu!
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Wzywam także Was rozstrzelanych przez plutony egzekucyjne okupantów hitlerowskich:
Ks. Władysława Maćkowiaka z Sytek – zaliczonego
w poczet błogosławionych
Ks. Alfonsa Oleszczuka z Drohiczyna
Ppor. Kazimierza Pikulskiego z Drohiczyna
Romana Romanowskiego z Drohiczyna
Ks. Marka Szymanowicza z Drohiczyna
Stanisława Zagubienia z Wierzchucy
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was patriotów polskich, ofiary przemocy wroga, umęczonych i zmarłych na dalekiej Syberii:
Ksawerę Eugenię Bujno z Drohiczyna
Antoniego Barszczewskiego z Drohiczyna
Helenę Borkowską z Drohiczyna
Katarzynę Berezę z Minczewa
Mikołaja Chrząstowskiego z Drohiczyna
Aleksandra Chlebińskiego wraz z żoną Bronisławą i córką Wiktorią
Henryka Jabłońskiego z Drohiczyna
Stanisława Karolczuka z Tonkiel
Jacentego Kosińskiego ze Smorczewa
Antoniego Komara z Bużysk
Annę Kondraciuk z Drohiczyna
Sławomira Maksymiuka z Sytek
Aleksandra Michalczuka z Bujak
Marię Mańko z Drohiczyna
Franciszka Niewiarowskiego wraz z córką Reginą z Korzeniówki
Zofię Ślasicką wraz z synami – Januszem, Ignacym, Olesiem i Jędrkiem
z Drohiczyna
Ks. Rektora Jana Wasilewskiego z Drohiczyna
Józefa Walczuka ze Śledzianowa
Marię Wasilewską z Drohiczyna
Marię Warzyńską z Drohiczyna
Witolda Zawadzkiego z Drohiczyna
Aleksandra Zawadzkiego z Drohiczyna
Stańcie do Apelu!
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Wzywam Was poległych bojowników ruchu oporu, Żołnierzy Armii
Krajowej, tych którzy zginęli w walkach z wojskami hitlerowskimi jak również ofiary przemocy, którzy zginęli z rąk NKWD i UB:
Ppor. Tadeusza Barszczewskiego ps. „Szczęk” z Kłyzówki
Szer. Jerzego Cyniuka ps. „Kazik” z Krupic
Szer. Edwarda Fiedoruka ps. „Niedźwiadek” z Drohiczyna
Plut. Filipa Hajkowskiego z Drohiczyna
Sierż. Zdzisława Jabnłońskiego ps. „Pirat” z Drohiczyna
Mjr. Józefa Juchnowicza z Drohiczyna
Żołnierza Nieznanego ps. „Jesion”
Szer. Tadeusza Motela ps. „Wira” z Drohiczyna
Ppor. Stanisława Mazura ps. „Protazy” z Drohiczyna
Ppor. Edmunda Markiewicza ps. „Postrach” z Drohiczyna
Stefana Miłkowskiego z Miłkowic
Kpr. podchor. Feliksa Pietrzykowskiego ps. „Cincinatus” z Wierzchucy
Stanisława Pykało ps. „Czerwień” z Bużysk
Szer. Jakuba Radzikowskiego z Drohiczyna
Kpt. Teodora Śmiałowskiego ps. „Szumny” z Drohiczyna
Szer. Stefana Sterlusa ps. „Sokół” z Zajęcznik
Kpr. Ludwika Tararuja ps. „Sokół” z Runic
Ppor. Antoniego Wodyńskiego ps. „Odyniec” z Bujak
Plut. Antoniego Warzyńskiego z Drohiczyna
Stańcie do Apelu!
Wzywam Was wychowankowie Gimnazjum i Liceum w Drohiczynie, którzy zginęli w latach wojny:
Podchor. Jerzego Felicjana Abramczuka ps. „Branibor”
Stanisława Białowąsa
Sergiusza Boczarowa
Zbigniewa Czarneckiego ps. „Czarny”
Grzegorza Dobczyńskiego
Chor. Waleriana Ejsmonta
Józefa Godlewskiego
Kazimierza Holipa
Teodozję Kocównę
Stanisława Kryńskiego
Franciszka Kosińskiego
Por. Czesława Konobrodzkiego
Antoniego Krukowskiego
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Antoniego Lipińskiego
Stanisława Poniatowskiego
Tadeusza Poniatowskiego
Sierż. Aleksandra Safaryna ps. „Piorun”
Stanisławę Szmurłównę
Józefa Szymczaka
Zdzisława Tymińskiego
Walemtego Wnuka
Jadwigę Wrzaszcz
Stanisława Wierzbickiego
Henryka Zalewskiego
Stańcie do apelu!
Do Was wołam, żyjący dziś tu na tej ziemi: zjednoczmy się w tajemnicy Chrystusowego Krzyża, który wszystkim otwiera bramy życia
wiecznego, a bohaterską ofiarę miłości wynagradza.
Panie przyjmij ofiarę życia i miłości wszystkich naszych braci
i sióstr. A nam żyjącym – daj dni wolne od wojny, przemocy i nienawiści.
Pokój Chrystusowy niech będzie z nami wszystkimi!
Uczestnicy uroczystej Mszy wsłuchiwali się w treść apelu. Wymieniane nazwiska dla wielu przywoływały z pamięci krewnych, znajomych,
przyjaciół i współziomków. Dla młodszych słuchaczy to dobra lekcja historii, powtarzana corocznie, dla zapamiętania i uszanowania Bohaterów
− tych najlepszych obywateli ze swojego najbliższego otoczenia.
Apel uzyskany od Dyrekcji Szkół, został opracowany przez Edwarda
Bujno, przy współudziale wielu osób. Mają również swój wkład w jego powstaniu członkowie Klubu Drohiczyniaków w Warszawie. Z pewnością zasługują tu na wspomnienie członkowie Klubu: Eugeniusz Pietrzykowski,
Leonard Barszczewski, Zenon Skrzypkowski, Jan Lipski, Czesław Grzybowski. Poświęcili oni wiele czasu i wysiłku na zbieranie i opracowanie danych o zaginionych i poległych.
Homilia i zapiski historyczne
W wygłoszonej homilii ks. proboszcz szczegółowo przedstawił tło
historyczne i wszystkie porozumienia dokonane pomiędzy przywódcami
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Wielkiej Trójki reprezentującymi blok państw zachodnich i Związku Radzieckiego.
Pakt Ribentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku zaowocował skutkami
bezpośrednimi już we wrześniu 1939 roku, osłabiając zdolność obronną
wojska polskiego wobec Niemców, rozbiorem terytorium Polski pomiędzy
dwa mocarstwa, początkiem prześladowań i deportacji tysięcy Polaków do
więzień i łagrów.
Późniejsze decyzje z Teheranu (28.11-1.12.1943), Jałty (411.02.1945) i Poczdamu (17.07-2.08.1945), przesądziły o przebiegu granic
polskich, oraz wieloletniemu poddaniu Polski i Jej sąsiadów hegemonii sowieckiej. Nastał czas uzależnienia narodu i wszystkich sfer życia państwowego od władzy komunistycznej. Był to trudny czas prześladowań i eliminacji z życia społecznego nieugiętych obywateli zaangażowanych w sprawę
odzyskania pełnej wolności.
Wojska sowieckie wkroczyły do Drohiczyna 27 września 1939 roku,
rozpoczynając okres blisko dwuletniej okupacji. Pierwsze oddziały, które
dotarły zajęły się penetrowaniem pomieszczeń szkolnych, niszczeniem Godła Państwa, portretów prezydenta, krzyży i paleniem zbiorów bibliotek,
kościołów. Na wiecach powiadomiono mieszkańców, że Bug stał się granicą pomiędzy sojuszniczymi państwami Związkiem Sowieckim i Niemcami.
Od tej pory stało się jasne, że zaczęła się okupacja sowiecka wschodnich terenów Polski.
Ze względu na bliskość rzeki Bug, komendant straży granicznej
w Drohiczynie kpt. Szostakow wydał mieszkańcom rozkaz wysiedlenia
i przeniesienia budynków znajdujących się w odległości 800 m od rzeki.
W tym pasie znajdowały się kościoły i cerkwie. Wyznaczony kilkugodzinny
termin pozwolił na zabranie tylko części obrazów, sprzętu liturgicznego
i przeniesienie do sąsiedniej parafii: do odległych o 7 km Miłkowic. Pozostawione świątynie były dewastowane i zamienione na magazyny. Niedostępny był również cmentarz grzebalny, gdyż i on znalazł się w strefie granicznej, niedostępnej dla cywilów. Nastał czas aresztowań, represji i deportacji ludności miasta i okolicznych wiosek.
Bitwa nad Bzurą – najważniejsza z walk obronnych września 1939
Dodatkowym elementem tegorocznego wrześniowego spotkania
Drohiczyniaków było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej kapralowi Tadeuszowi Wasilewskiemu, uczestnikowi największej bitwy kampanii wrześniowej – bitwy nad Bzurą.
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Tadeusz Wasilewski – najstarszy z czworga dzieci Antoniego i Anny
Wasilewskich – w latach poprzedzających wybuch wojny odbywał służbę
w szkole podoficerskiej w Śremie. Po jej ukończeniu pełnił służbę w 56.
Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie, w stopniu kaprala jako żołnierz zawodowy. To właśnie on jest bohaterem naszego wspomnienia.
Fot. 3. Kapral Tadeusz Wasilewski

Kazimierz Wasilewski pobierał naukę w szkole podstawowej
i w gimnazjum w Drohiczynie. Był pracownikiem miejscowych urzędów.
Aresztowania miejscowych obywateli przez sowietów skłoniły go do
ucieczki na stronę niemiecką. Podczas przekraczania granicy został schwytany przez Niemców i osadzony w obozie w Oświęcimiu, a następnie w Dachau. Tam został zamordowany.
Stefan, podobnie jak najstarszy brat wybrał karierę wojskową. Po
ukończeniu szkoły oficerskiej już po zakończeniu wojny w 1945 roku, pracował w Ludowym Wojsku Polskim w stopniu kapitana, a później w administracji miasta Wrocław. Tam zmarł w roku 2010.
Jedyna żyjąca córka – Krystyna, wychowanka Gimnazjum i Liceum
w Drohiczynie, absolwentka Wydziału Historii KUL, obecna była na uroczystości na cmentarzu w dniu 18.09.2011 roku i dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej brata Tadeusza. Mieszka z rodziną w Łomży.

Wrześniowe spotkania Drohiczyniaków

227

Losy wojenne
W dniach rozpoczęcia II wojny światowej kapral Tadeusz Wasilewski pełnił służbę wojskową w szkole podoficerskiej w III Kompanii 56. Pułku Piechoty w Krotoszynie.
56. Pułk Piechoty już 1 września 1939 roku stoczył pierwsza potyczkę z wojskami niemieckimi w rejonie swego stałego miejsca postoju. Wykonując różne działania bojowe stopniowo wycofywał się na wschód w rejon Łęczycy i Tumu, aby z całą Kaliską Dywizją Piechoty zmierzać w kierunku Warszawy. W ten sposób znalazł się w rejonie bitwy nad Bzurą. Bitwa ta trwała już od 8 września 1939 roku, a rozległe pole walki obejmowało obszar miejscowości Łowicz, Kutno, Łęczyca, Stryków, Witkowice, Brochów i Sochaczew. Brały w niej udział armie Poznań, Pomorze i inne oddziały w liczbie 225 tysięcy żołnierzy, którzy w licznych bojach osiągali kolejno zwycięstwa i porażki. Naczelnym dowódcą był generał Tadeusz Kutrzeba.
W krótkim opisie trudno jest omówić wszystkie fazy walk nad Bzurą. W trzeciej fazie, kiedy to zdecydowano przebijać się drogą przez Puszczę Kampinoską do Warszawy, w dniach 16-18 września 1939 roku 56.
Pułk Piechoty i jego III Kompania przeciwpancerna zajął stanowiska pod
Adamową Górą. Przez cały dzień pułk toczył bezpardonowe walki z oddziałami niemieckiej 4. Dywizji Pancernej, odnosząc wiele taktycznych sukcesów.
W nocy 16.09.1939 roku na rejon dworu Ruszki i Adamową Górę
nacierały od wschodu z nad Bzury niemieckie czołgi w liczbie 88 i haubice.
Rozegrała się tam zacięta bitwa między polskimi oddziałami a niemiecką
4. Dywizją Pancerną. W czasie niemieckiego natarcia od godziny 15.30
z dworku Ruszki prowadził ogień z haubicy przeciwpancernej kapral Tadeusz Wasilewski. W krzyżowym ogniu przeciwpancernym coraz więcej
czołgów zatrzymywało się. Inne, w obawie przed celnym i skutecznym
ogniem armat i karabinów przeciwpancernych zawracały. Kolejne, jeszcze
silniejsze natarcie odparto, nieprzyjaciel zostawił 27 rozbitych czołgów.
Żołnierze uzbrojeni w doskonałe armaty ppanc. walczyli z determinacją, wykazując odporność na psychozę pancerną. Mistrzowskim wyszkoleniem wykazał się kapral Tadeusz Wasilewski, który w jednej bitwie zniszczył 6 czołgów. Również inni – kapral Dyndas i celowniczy Michalski
zniszczyli kolejnych 11 czołgów nieprzyjaciela. Ale niemieckie oddziały
powtarzały uderzenia na pułk krotoszyński − batalionem czołgów wraz
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z batalionem strzelców wsparte zmotoryzowaną baterią artylerii 4. Dywizji
Pancernej.
W czasie walk trwających do 18.09.1939 roku nieprzyjaciel stracił
ogółem 32 czołgi z ogólnej liczby atakujących 88 maszyn, z czego 10 na
swoje konto wpisał kapral Tadeusz Wasilewski. Niemcy na odcinku 56. pułku Piechoty wycofali się, tylko artyleria prowadziła ogień nękający. Dało to
szansę na wycofanie się w kierunku Warszawy dużej liczbie oddziałów polskich. Dowódca pułkownik Ludwik Głowacki nie otrzymał rozkazów na dni
następne, samodzielnie podjął decyzję uchwycenia przyczółku na Bzurze,
osiągając wschodni brzeg rzeki.
O świcie 56. Pułk Piechoty wymaszerował w kierunku północnym.
Tocząc nieustanne walki w dniach 18-21.09.1939 roku, krotoszyński pułk
zbliżył się do bram stolicy i w nocy z 21 na 22 września 1939 roku ponosząc duże straty przebił się do walczącej Warszawy, w okolicach Lasku Bielańskiego. Silne bombardowanie stolicy 25.09.1939 roku przyniosło dalsze
straty również w 56. pp. W walkach nad Bzurą i przebijaniu się do Warszawy z Armii Poznań, Pomorze i innych oddziałów poległo 15 tysięcy żołnierzy, a 150 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej.
Żołnierze polscy bili się nieprzerwanie 36 dni, pomimo wielkiej
przewagi atakujących wojsk III Rzeszy. Żołnierze polegli w różnych rejonach bitwy pochowani zostali na wielu cmentarzach. Tylko nieliczni z nich
zostali zidentyfikowani. Przeważająca większość to Żołnierze Nieznani,
a wśród nich jest poległy kapral Tadeusz Wasilewski, który za bohaterstwo
i poświęcenie odznaczony został krzyżem Virtuti Militari.
56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej został określony jako najdzielniejszy z dzielnych.
Różne są opinie i różna ocena znaczenia bitwy nad Bzurą. Warto
jednak przed wydaniem jakichkolwiek opinii pojechać w samotne popołudnie wrześniowe na cmentarze wojenne w Młodzieszynie, Iłowie, Sochaczewie, Łęczycy, Łomiankach i w czytując się w nazwiska poległych znanych i w większości nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego, zastanowić
się, co kierowało tymi młodymi ludźmi, że nie wiedząc praktycznie nic,
znając swoje obowiązki na bardzo niewielkich odcinkach frontu, zmęczeni
długimi przemarszami, bili się dzielnie przez ponad dwa tygodnie bitwy nad
Bzurą.
W prostych słowach próbuje to wyjaśnić kapral Stanisław Jasiński,
uczestnik tych walk:
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Gdy bój nad Bzurą wrzał,
a wróg tysiącem dział,
otoczył nas i bił.
Nie straszna czołgów stal.
Lecz straszny w sercu żal,
Że nam zabrakło sił
Uznanie pamięci ofiar minionych dni chwały i tragedii jest istotnym
elementem wspólnego dziedzictwa. Pomimo upływu lat odnajdywane są coraz to nowe zdarzenia i epizody, które w pamięci społeczności lokalnych
wzbogacają naszą wiedzę i przyczyniają się do podtrzymania pamięci ofiar
tragicznej wojny. Symbolem jest tablica ufundowana przez członków Klubu
Drohiczyniaków i przedstawicieli społeczności drohickiej.
Na cmentarzu tym lokalnym w Drohiczynie i innych cmentarzach
pozostają w mogiłach przywołani w Apelu Drohiczynianie. Pamięć o nich
to wielka powinność pokoleń młodszych. Dobrze że spotkania wrześniowe
gromadzą na cmentarzu tak licznych uczestników w tym uczniów szkół, dla
chwili wspólnej modlitwy, wspomnień i zadumy.
Fot. 4. Tablica pamiątkowa
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Fot. 5. Elżbieta Lipińska w rozmowie z Krystyną – siostrą kaprala
Tadeusza Wasilewskiego

Fot. 6. Uczestnicy uroczystości przy Kwaterze Pamięci w Drohiczynie
(w mundurze ks. prałat, kpt. Roman Wodyński)
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Dolina Bugu rajem dla turysty – powrót promu
na przeprawę przez rzekę
The Bug River Valley, a Tourist`s Paradise
− the River Crossing by Ferry is Back
Wstęp
Tutaj słychać tylko ciszę – tak można by zachęcać przybywających
na Podlasie, a w szczególności w okolice Drohiczyna amatorów spotkań
z naturą. Odwiedzających Drohiczyn zadziwi spokój płynący z rozległych
łąk i urokliwej w swym specyficznym charakterze mało zdegradowanej
i pełnej uroku doliny rzeki Bug.
Góra Zamkowa i związane z nią legendy dodają uroku i tajemniczości tej okolicy. Wysoko na skarpie rozciąga się miasto z niskimi i często
pamiętającymi dawne lata zabudowaniami mieszkańców, nad którymi
wznoszą się dumnie w swej historycznej powadze i piękności wieże kościołów, cerkwi i zabudowania klasztorne.
Wiosną i latem niezliczone ilości różnogatunkowego ptactwa, każdego ranka i wieczora dają wspaniałe koncerty najlepszych ptasich symfonii, a kroczące dumnie po łąkach bociany pełnią straż jakby pilnowały tak
dobrze tu zaplanowanego ładu w przyrodzie. Czajki, latające z niepokojem
nad łąkami nieopodal cmentarza, pytają zalotnie przechodzących samotników: czyj ty..., czyj ty…, czy na pewno jesteś turystą – miłośnikiem spokojnej przyrody, czy zabawowym wędrowcem. Pamiętaj, że tu nieopodal na
wzgórzu cmentarnym spoczywają w wieczności najwspanialsi mieszkańcy
tego miasta i okolic, które przyjechałeś odwiedzić.
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Zgromadzone tu zabytki i przyroda zapraszają przybyszów do spędzenia wśród gościnnych mieszkańców Drohiczyna chwil spokoju i refleksji
przy zwiedzaniu okolicznych uroczysk i zabytków Drohiczyna.
Położenie geograficzne i przyroda
Ziemia Drohicka i miasto Drohiczyn położone są w południowej
części województwa podlaskiego, na pograniczu województw lubelskiego
i mazowieckiego. Pod względem ukształtowania obszar ten leży na terenie
Bruzdy Środkowo-Poleskiej, na Nizinie Podlaskiej.
Krajobraz terenu jest na ogół równinny, jedynie w południowej części wysoczyzny występuje pasmo niezbyt wysokich wzgórz morenowych.
Średnia wysokość terenu waha się od 150 – 200 m nad poziomem morza.
Rzeka Bug, prawy największy z dopływów Wisły, jest rzeką nizinną,
biorącą początek w zachodniej części Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej,
w środkowym biegu przecina Wyżynę Lubelską, Podlasie i Mazowsze,
gdzie meandrując tworzy zakola, łachy i starorzecza. Po 813 km na ogół leniwego biegu łączy się z Narwią, aby jako Bugo-Narew połączyć się w okolicy Modlina z Wisłą.
Drohiczyn położony jest pod 52°24 szerokości geograficznej
N i 22°39 długości geograficznej E. Wznosząca się 159 metrów nad poziom
morza Dolina Bugu, z jego zakolami i pofałdowane okoliczne tereny stanowiły okoliczność zachęcającą do zbudowania grodu wojennego.
Legendy i historia
Już w niezbyt odległych dla nas czasach, przypadkowi i mniej lub
bardziej profesjonalni zbieracze napotykali w Drohiczynie i jego okolicy na
odłamki urn grobowych, naczyń ceramicznych, stare monety i inne przedmioty o rozmaitym przeznaczeniu, świadczące o tym, że u stóp Góry Zamkowej, w dolinie Bugu i niedaleko położonej Kozerówce zawiązywały się
i ulegały przerywaniu wydarzenia świadczące o istnieniu w tym miejscu
bardzo starej kultury, sięgające odległych czasów między VII i IX wiekiem.
Można jedynie domyślać się istnienia na Górze Zamkowej warownego zamczyska, broniącego miasta i okolicy przed najazdami sąsiadujących plemion. Wspomniane wykopaliska i istniejące w okolicy kurhany wskazują,
że jako ośrodek grodowo-miejski istniał Drohiczyn już w XI stuleciu. Istnieje nie w pełni potwierdzona wersja o Drohiczynie, jako stolicy Jaćwieży,
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gdzie w podziemiach Góry Zamkowej pochowany jest ostatni władca Jaćwingów – Kumat.
Rys. 1, 2. Jaćwingowie w Drohiczynie
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Pierwszą datą odnoszącą się do Drohiczyna i udokumentowaną
w źródłach jest rok 1142, gdy miastem władał Wsiewołod Olegowicz. Jednakże znana jest hipoteza z 1038 roku, mówiąca o istnieniu tu ośrodka
osadniczego leżącego na skrzyżowaniu dróg handlowych, pełniącego ważne
funkcje w kontaktach zachodniej Słowiańszczyzny ze wschodnią, powstałego za sprawą księcia Jarosława Włodzimierzowicza.
W pierwszej połowie XIII wieku Drohiczyn znajduje się pod panowaniem księcia Konrada Mazowieckiego. W 1237 roku sprowadza tu Braci
Dobrzyńskich, którzy zobowiązani byli do obrony grodu przed najazdami
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Jaćwingów, Litwinów i Rusinów oraz poszanowania praw biskupa płockiego. Zbudowali oni kościół, który w roku 1241 został zniszczony podczas najazdu Mongołów.
Fot. 1. Nowe inwestycje na Górze Zamkowej

Zniszczone miasto zagarnia książę halicki Daniel Romanowicz, który w 1253 roku koronuje się na króla Rusi. Koronacja miała miejsce w Drohiczynie w obecności legata papieskiego.
W 1391 roku gród zostaje przekazany przez Władysława Jagiełłę
księciu Januszowi Mazowieckiemu. W roku 1444 Bolesław IV jest zmuszony oddać miasto księciu Litwy i w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego Drohiczyn pozostaje aż do unii lubelskiej.
W latach od 1520 roku do 1795 roku, po wyodrębnieniu województwa Podlaskiego, Drohiczyn został stolicą województwa.
W tym okresie Drohiczyn przeżywał okres wspaniałego rozwoju.
Przed około 300 laty Bug zmienił koryto i rzeka rozdzieliła zabudowę miasta na dwie części. Tak więc w czasach realizacji trzeciego rozbioru
Polski w 1795 roku rzeka Bug stanowiąca granicę między Austrią i Prusami
rozdzieliła miasto na dwie części, z których część „lacka” dostała się Prusom, a „ruska” Austrii. Komunikacja między obu częściami miasta była
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ogromnie utrudniona i ludność została pozbawiona niemal zupełnie warunków współżycia. Większość mieszkańców żyła w części lackiej Drohiczyna.
Już wtedy oczywistym stawała się potrzeba przewozu przez rzekę ludzi,
zwierząt i towarów.
Podobnie było po utworzeniu przez Napoleona pokojem tylżyckim
1807 roku Księstwa Warszawskiego, które obejmowało tereny drugiego
i trzeciego zaboru pruskiego, z wyjątkiem obwodu białostockiego, oraz po
Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, który powołał do życia Królestwo
Polskie, zwane Kongresowym. Znowu Bug rozgraniczył miasto, część ruska
Drohiczyna znalazła się po stronie Królestwa, polska (lacka) natomiast po
stronie rosyjskiej, będąc właściwym Drohiczynem. Zawsze był on zamożniejszy i ludniejszy, kiedy przeciwnie część należąca do Królestwa, przez
położenie odległe od osad i właściwego Drohiczyna ulegała degradacji do
małej osady wiejskiej.
Po roku 1815 rozpoczęły się w Drohiczynie rządy rosyjskie, nie pozbawione szykan i prześladowań i terroru Moskali. Gwałtowne i bezwzględne wystąpienia przeciw Polakom nastąpiły po upadku Powstania Listopadowego. Z każdym miesiącem stawało się coraz gorzej, każdy miesiąc
przynosił jakieś nowe zarządzenia, mające na celu zdruzgotać wszystko co
polskie.
Represje rozpoczęły się w 1828 roku zamknięciem klasztoru Bazylianów i sprowadzeniem prawosławnych mniszek. W cztery lata później, bo
w roku 1832 władze rosyjskie zabroniły odprawianie nabożeństw w kościele
Najświętszej Marii Panny, w pół roku później kazały Franciszkanom opuścić Drohiczyn. Były to szykany spowodowane Powstaniem Listopadowym,
którego echa głośno odbijały się w mieście i głęboko zapadały w dusze tutejszych Polaków.
Tuż za skasowaniem placówki franciszkańskiej, przyszła kasata
szkół pijarskich w roku 1883. Znikło więc z Drohiczyna Collegium Nobilium, a na jego miejsce powołano do życia świecką szkołę powiatową o pięcioletnim kursie nauczania. Kościół parafialny, pozbawiony gospodarzy
znajdował się pod kuratelą kapelana P.P. Benedyktynek do roku 1842,
w którym przeszedł w zarząd księży świeckich. W tymże roku, jak wspomniano wyżej, przyłączono Drohiczyn jako nadetatowe miasto do nowoutworzonej guberni grodzieńskiej.
Rok 1854 przynosi zamknięcie kościoła P.P. Benedyktynek. Klasztoru na razie nie zlikwidowano, nastąpiło to po dwóch latach. Przeniesiono
P.P. Benedyktynki do klasztoru w Grodnie.
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Rygory władz odnosiły się również do ograniczania lub całkowitego
zakazu przeprawy mieszkańców przez Bug.
Po roku 1863, władze zaostrzyły rygor wobec szlachty podejrzanej
o udział w Powstaniu Styczniowym. Tę sytuację opisuje Julian Borzym,
w Pamiętniku podlaskiego szlachcica (pisownia oryginalna):
Przejechawszy błonia w godzinę staneliśmy u przewozu. Prom był na
tym brzegu, przy promie stał żołnierz z karabinem na plecach. Kazałem
śmiało prosto jechać na prom. Żołnierz podstąpił i zapytał „Baryń gdzie jedziete”. W Drogiczyn, śmiało odpowiedziałem. Wiechaliśmy na prom i żołnierz wszedł także. Na drugiej stornie rzeki Buga przy przystani, stał drugi
żołnierz. Dobiliśmy do brzegu. Przewoźnicy prom zaparli i wyjechaliśmy na
ląd. Żołnierz tyż wyszedł za nami i powiedział do stojącego „Jedziet w Drogiczyn”. Ten drugi spytał mnie „Budiete wozwraszczatsa”. ”Tak, toczno
tewo dnia za 3 czasa”. Nu, z Bogom. Wieżdżając do miasta, warta przy ślabanie wpuściła nas bezsprzecznie. Żołnierze spytali „ Wy w gorod”. „Tak”
odpowiedziałem i kazałem się wieść do klasztoru. Niedojeżdżając do klasztoru, naprzeciwko panieńskiego kościoła, znów ślaban. Żołnierz zapytał:
„Kuda? W chram?. I puścił. Zajechaliśmy do klasztoru. Zakonnice przywitały mnie bardzo rade. Kazia rzuciła się mnie szyję i zaczeła płakać, mówiąc: Po mnie przyjechałeś braciszku? Po ciebie moja droga, odpowiedziałem. Nie trać czasu i zabieraj się jak najprędzej. Zakonnice opowiadały mi,
ile miały strachu z nią, że Tugienholc już 2 razy napadał klasztor i groził im,
że ukrywają jakąś pannę z za Buga. Lecz one wypierały się, że jest to fałszywy donos, że gdyby to była prawda, to przy takiej rewizyi ukryć by się
niemogła. Kazia zaś, jak tylko wojsko wchodziło do klasztoru, wpadała do
Kościoła i ukrywała się pod ławkami. Przełożona prosiła do stołu. Poszedłem z ochotą, bo od rana niemiałem nic w ustach. Podano jaj sadzone na
maśle, które tak były niesmaczne, że zaledwie jedną przełknąć byłem w stanie. Po prostu rosło mi w ustach, że przełknąć nie mogłem, ale przy wielkim
wysiłku naroście przełknąłem.
Uprzedziła mnie przełożona, że do miasta każdego wpuszczają, ale
z miasta to z wielką trudnością wyjechać pozwolą, mówiła dalej.
– Niestraszę pana, tylko uprzedzam jakie możesz mieć zatargi
z szyldwachami. My będziem na chórze w kościele i będziem się modliły na
waszą intencję. Z okna będziemy widziały aż na drugą stronę rzeki i kiedy
wylądujecie do Polski, skończym modlitwy.
O, pomyślałem sobie, to takie buty, to dopiero niebezpieczeństwo się
zbliża i grozi mi przy wyjeździe do miasta, zobaczemy! Pożegnanie było
rzewne. Zakonnice całowały Kazie. Przełożona ucałowała ją serdecznie,
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mnie jak matka w czoło i przeżegnała, oddając nas opiece Boskiej, Matki
Boskiej Częstochowskiej i wszystkich świętych. Po czem poszły do kościoła
modlić się, a my z Kazio na bryczkę i ruszyliśmy.
Zaraz przy pierwszej bramie przed kościołem żołnierz zawołał „Stoj,
stoj, gdie Kedesz i kto ty takoj”.
– Wozwraszczajuś domoj w Korczew, odpieraj zastawu – śmiało odpowiedziałem.
– Niet, łoszaki ostanutsa zdieś, a my otprawimsia w sztab k Gienerału – zakonkludował.
– Masz tobie, ale nietracąc rezonu, wyjołem papier i pokazałem mówiąc „Rozczytajsa sam, kwartira Gienerała daleko, a mnie niet wremieni”.
– Tak niczego, pojdiom, a panieńka toże. Jeśli ten pocągnie mnie do
Jenerała, przepadłem i Kazia także, sprobuje wreście ostatecznego środka.
– Sołdaty, Gienerał rozczytaj et bumagu i pustot nas swobodno. Ja
opozdaju na pierewoz, a wy niza czem. Wot wam łudsze połtinniku i kończemu dieło.
– Nie mogu, jeden wzdragał się, a drugi mu na to: da durak ty, Bierom dieńgi. Gienerał ich odpustit, a tagda tiebie ni****! Puskaj. – Wzieli po
pułrubla, podziękowali i puścili, mówiąc szczastliwa doroga.
Miasto przejechaliśmy spokojnie, do samego przewozu nikt nas niezaczepił. Prom był tyż na tej stronie, widać po mnie nikt się nie przewoził.
Przewoźnicy zaparli prom, wjechaliśmy, ale szyldwach nie kazał odbijać, aż
przyjechał łódką drugi z przeciwnej strony. Coś z sobą pogadali i miejscowy
przystąpił do mnie mówiąc: – Wy pan w gorod jechali sam, a tiepier wieziotie paniu, tak etu paniu ja wozwraszczu na zad i odwiodu k Gienerału, eto
na wierno miaterniczka uchodit, tak nielzia.
– Ja, że Tolko czto był Gienerała i ty choczesz obratno bezpokoit
ego. On na tibia budiet sierczał, bolsze niczego, łudsze prymi na wodku połtinniczok i ostaw mnie, nie spory.
– Nu czto ja s wami imieju diełat, spasiba panu, pojeżdżajtie z Bohem, a wy smotritie ostrożno przykazywał przewoźnikom. Odbiliśmy od
brzegu. Wówczas ten drugi z polskiej strony podsunął się do mnie i zaczoł:
A ja to z wami otprawlus k naczelniku, cz toby etu panienku zdat emu.
– Choroszo – odrzekłem trzęsąc się z radości, bo chciało mi się
śmiać i krzyczeć głośno. Choroszo, naczelnik Szabasów snażet i mnie i etu
panienku, on ożdydajet nas – od śmiejesz trycat kopiejek na wodku za mojo
zdorowie.
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Przybyliśmy do brzegu, zapłaciłem przewoźnika Józefa, który wzioł
porękę żołnierza i pośli na wódkę, ukłoniwszy się nam nisko1.
Przytoczony fragment wskazuje na trudności w przeprawie przez
rzekę. Żołnierze carscy chętniej zezwalali na wjazd do miasta, natomiast
utrudniali wyjazd i powrót na drugą stronę rzeki. Jest również potwierdzeniem, że w czasach rozbiorów była tu przeprawa promowa, a przewoźnikiem był niejaki Józef, być może też Nielipiński.
Fot. 2. Spławianie drzewa rzeką Bug – flisacy

W tych czasach miały też miejsce inne ciekawe i ważne dla historii
miasta wydarzenia. Otóż w roku 1864 mieszkaniec Drohiczyna niejaki Ambrożewski, znalazł w Bugu kilka tysięcy plomb ołowianych i blach niezmiernie starego pochodzenia. To znalezisko wzbudziło wielkie zainteresowanie archeologów. Plomby te służyły do oznakowania przewożonych towarów, które były w Drohiczynie clone i po uiszczeniu opłat zostawały obcinane. Podobieństwo tych plomb do bizantyńskich monet, wskazuje ich historyczne znaczenie i wskazują na Drohiczyn jako miasto leżące na ważnych szlakach handlowych, być może sięgających bardzo odległych czasów.

1

J. Borzym, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2009, s. 184-185.
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Według innych badaczy sprawy plomb, wizerunki i napisy wskazują
na ich podobieństwo do bizantyńskich monet. Jest to bez wątpienia wiarygodne świadectwo wskazujące na ważną rolę Drohiczyna, jaka pełnił w minionych i na pół zapomnianych wiekach. Także odkopane w Drohiczynie
zabytkowe monety świadczą o znaczeniu Bugu jako ważnego szlaku handlowego z najodleglejszymi krajami jak również wodnego szlaku spławiania drewna i płodów rolnych.
Czasami w pismach epoki popowstaniowej trafiają się wzmianki
o ówczesnym wyglądzie Drohiczyna. Wszystkie one stwierdzają powszechną nędzę. W tym czasie głównym zajęciem mieszkańców było rolnictwo
i rybołówstwo. Istniał tylko wiatrak i prom na Bugu, które przetrwały do
czasów nam współczesnych.
Godny przywołania jest obraz Drohiczyna i istnienia przeprawy
promowej widziany oczami Piotra Rozłuckiego, oficera armii rosyjskiej,
z powieści Stefana Żeromskiego Uroda Życia.
Przemierzając Podlasie z Siedlec, w stronę Mordów, Łosic i Drohiczyna znalazł się w nadbużańskiej dolinie, wśród pięknych lasów i rozległych łąk.
W dali na wzgórzu widać było jakby miasto obronne, najeżone od
wież i gmachów.
Woźnica Pinkus objaśnił, że to jest właśnie Drohiczyn.
Wkrótce dotarli do rzeki i promem przeprawieni zostali na drugą
stronę błękitnego Buga. Szkapa wdarła się z trudem na strome osypisko
prastarego grodziszcza.
Widok, który się przedstawił oczom przybysza w owym mniemanym
wielkim mieście, nie był zbyt budujący.
W rynku stał jeden eks-kościół waląc się w gruzy, później widać było
ogromny klasztor, również w gruzach. Na uboczu tkwił kościół gotycki, zamieniony na cerkiew prawosławną za pośrednictwem umieszczenia bań bizantyńskich na jego wieżach – dalej jeszcze jakaś świątynia osypiskami
swymi dodawała malowniczości temu grodowi.
Słowem – bram cztery ułomki, klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie
domki...
Klasztory zgryzł los i jego niepobłażliwe koleje, domków wszakże
niewiele przybyło.
Od tych drohiczyńskich ruin kościelnych biła wzniosłość. Stały godnie na straconej placówce rzymskiego katolicyzmu wyrażając jego znakomitą zasadę: rozkazywać z pokorą i poddawać się z nieulękłą dumą. Sowy się
w nich gnieździły i kawki.
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Piotr Rozłucki, jak mówił o sobie – Polak prawosławny a przez otoczenie nazywany „ruski”, oficer w armii carskiej przeprawiał się przez Bug
promem w drodze do Drohiczyna. Nie znamy dokładnie daty tej podróży,
ani czy Rozłucki jest postacią rzeczywistą. Niemniej nazwisko woźnicy
Pinkusa istnieje w spisach ludności żydowskiej Drohiczyna. Miało to zapewne miejsce w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to Ruska strona należała do Królestwa Polskiego, a Drohiczyn Lacki był pod zaborem Rosji.
Tak więc Drohiczyn z końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku był małym, biednym miastem, o drewnianej zabudowie.
O świetności miasteczka świadczyła tylko Góra Zamkowa, trzy zrujnowane
w dużej mierze budynki kościelne, klasztor i cerkiew. Wyorywane często na
podmiejskich polach bruki i szczątki naczyń, świadczyły o dawnej rozległości Drohiczyna.
Wśród burz dziejów, jakie przewalały się przez te okolice, Drohiczyn zatracił swą wielkość i znaczenie.
Pierwsza wojna światowa, nie dotknęła w znaczący sposób Drohiczyn.
Wojnę, miasto poznało bezpośrednio dopiero wtedy, gdy objęła je
okupacja niemiecka w lipcu roku 1915. Przez trzy lata gospodarowali
Niemcy w Drohiczynie, lecz do niszczenia nie pozostało wiele. Z opowiadań mojej mamy zapamiętałem, że Niemcy nękali ludzi ciągłymi żądaniami
kontrybucji płodów rolniczych na rzecz okupującej armii.
Wojna Polsko-Sowiecka 1918-1920 roku, przetoczyła się na obrzeżach Drohiczyna. W mieście miał miejsce atak III. kompanii 2. Pułku piechoty na stacjonujące w mieście wojska sowieckie, którym to atakiem dowodził kpt. Władysław Broniewski – poeta.
Na Bugu, jako naturalnej przeszkodzie oparli bolszewicy linie oporu, doszło do kilku lokalnych utarczek, zaś dużych bitew i walk pozycyjnych nie było.
Szło nowe...
Dziś obraz Drohiczyna ulega ciągłym zmianom. Zrujnowane kościoły i cerkiew zostały odbudowane i nabrały blasku, zostały wyremontowane
budynki starych klasztorów i dawnych szkół. Dziś mieszczą się w nich Muzeum Diecezjalne i pomieszczenia dla księży emerytów. Wybudowano sieć
wodociągów i kanalizacji, przebudowano chodniki i ulice. Uporządkowano
teren w centrum miasta, zbudowany amfiteatr i plac zabaw dla dzieci po-
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zwalają mieszkańcom na spędzanie wolnego czasu w miłym otoczeniu. Powstało centrum historyczno-etnograficzne.
Utwardzona ścieżka i budowa tarasów widokowych przemieniły obraz „dzikiej” Góry Zamkowej.
Po trwającej szesnaście lat przerwie w przeprawie promowej na Bugu, w Drohiczynie zainicjowano działalność przeprawy nowym promem
z nowo wybudowanymi dojazdami. Utwardzona droga połączy Drohiczyn
i Korczew, umożliwiając turystom na atrakcyjny przejazd pomiędzy najciekawszymi miastami tego rejonu.
Z historii przepraw promowych w Drohiczynie zapisanej w przekazie
rodzinnym
Dwie nadbużańskie miejscowości – Ruska Strona i Bużyska, były
tymi, w których od wielu lat przeprawiano ludzi i towary na drugi brzeg łodziami, a również promem. Autorzy opracowania – Eulalia Kiszko z domu
Nielipińska, urodzona i wychowana na Ruskiej Stronie oraz Zbigniew Ruczaj urodzony w Drohiczynie po stronie „lackiej”, starali się przywołać
z pamięci i różnych zapisów fakty, które odnoszą się do istnienia przeprawy
promowej i łodziami przez rzekę Bug, rozdzielającą te dwie części jednej
pierwotnie miejscowości.
Żydzi w Drohiczynie i nad rzeką Bug
Historia Drohiczyna jest nieodłącznie związana z dziejami Żydów
w mieście i na Podlasiu. W zróżnicowanej społeczności Drohiczyna, obok
Polaków katolików i wyznania prawosławnego, znaczną grupę stanowili
Żydzi. Reprezentowali oni różne grupy zawodowe, ale głównie zajmowali
się handlem i rzemiosłem.
Już w 1264 roku, kiedy Żydzi przepełniali wszystkie miasta polskie,
Książe Wielkopolski Bolesław Pobożny wydał przywilej (zapewne dotarł
też do Drohiczyna), na mocy którego Żydzi nie podlegali sądom zwykłym,
lecz sądowi księcia lub wojewody, musieli jednak za to opłacać osobną daninę. Mieli zakaz osiedlania się na wsi. Drohiczyn jako szlak handlowy już
w tych czasach niewątpliwie był zamieszkały przez ludność żydowską. (Feliks Weremiej; 1938). W latach 1334 Kazimierz Wielki wydał przywilej dla
Żydów, zezwolił na osiedlenie się prześladowanych w krajach zachodnich,
szczególnie w Hiszpanii.
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Pierwsze wzmianki w kronikach o osadnictwie Żydów wskazują, że
rok 1408 był początkiem tego procesu, kiedy to Wielki Książę Litewski Witold nadaje akt swobód na ziemi litewskiej i ruskiej, zezwalający Żydom na
zajmowanie się rzemiosłem, handlem i przemysłem. Na akcie tym Witold
podpisuje się jako pan Drohiczyna. W 1487 roku Wielki Książę Litewski
Kazimierz Jagiellończyk, oddał myto na komorach celnych na Bugu między
innymi – Drohickim Żydom Łuckim, a już w siedem lat później w 1494 roku, Wielki Książę Litewski, a od 1492 roku król polski Aleksander Jagiellończyk oddał na trzy lata w dzierżawę Żydom Brzeskim myto między innymi w Drohiczynie. Komory solne na rzece otrzymał w dzierżawę mytnik
Łucki Senyn Hersz z Krakowa. (A. Leszczyński; 1980).
Wtedy to, w 1498 roku, Drohiczyn otrzymał prawo magdeburskie
zezwalające na odbywanie jarmarków i prawa składowego. Żydzi tutejsi
utrzymali nadany wcześniej przez Aleksandra Jagiellończyka przywilej na
prowadzenie komór celnych, pobieranie myta. Ponadto otrzymali przywilej
na osadnictwo w rynku. Żydzi chętnie się tam osiedlali, a tym samym stali
się w krótkim czasie grupą dominująca w osadnictwie w Drohiczynie.
Władysław Jabłonowski wspomina: Około 1514 roku, Żyd Michel
Józefowicz, brat Abrama, podskarbi Ziemi otrzymał przywilej na zbudowanie mostu w Drohiczynie i pobieranie myta, w 1519 roku zaś dożywocie na
owe tam myto. Tenże Michel, że mu woda ów most podmyła, otrzymał na
pewien czas brzeg pusty nad Bugiem wzdłuż na trzy strzelania, a w szerz od
brzegu do góry, gdzie by ludzi sobie posadził dla roboty i obrony wodnej tego mostu. (Źródła dziejowe, 1909).
Należy wspomnieć, że rzeka Bug od czasów najdawniejszych spełniała ważne zadanie jako szlak komunikacyjny. Barki przewoziły różne
produkty rolne, a także produkty rękodzielnictwa – sukna, naczynia i cały
asortyment wyrobów fabrycznych. Tratwy spławiały drewno późną wiosną,
kiedy wody spłynęły do koryta rzeki. Większe łodzie woziły cement, chrust,
bele towarów tekstylnych. Mostów wówczas było niewiele, dlatego ważne
były przeprawy na Bugu łodziami i promem. Szczególnie na terenie Podlasia, gdzie nie było szlaków komunikacyjnych, pociągów, szos.
Przewóz na Bugu w okolicy Drohiczyna oficjalnie zaistniał po odzyskaniu niepodległości. Żydzi otrzymali koncesję na użytkowanie promu
i łodzi do przeprawy przez rzekę.
Na Ruskiej Stronie tuż przy przeprawie promowej do czasu II wojny
1939 stał dom żydowski, w którym mieszkały rodziny żydowskich przewoźników Siulima i Fajwla.
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Fot. 3. Zdjęcie: dawny przewoźnik żydowski (1938 rok)

Ich prom funkcjonował od czasu odzyskania niepodległości Polski
w 1918 roku do wojny. Odtąd przewozili pasażerów w obie strony – do
Drohiczyna i na Ruską Stronę, która już wtedy była wioską. Po zakończeniu
wojny 1920 roku, użytkowanie promu uzyskał Aleksander Motyczko. On
miał pozwolenie użytkowania promu dla własnych potrzeb do przewozu
płodów rolnych i narzędzi rolniczych, bowiem miał pole uprawne po obu
stronach rzeki Bug. Tę działalność kontynuował syn – Wasyl Motyczko.
Ten ożenił się na Ruskiej Stronie i miał pozwolenie na użytkowanie promu
dla celów publicznych. Prom pod Górą Zamkową funkcjonował do wybuchu wojny w 1939 roku. Z nastaniem okupacji sowieckiej został wyciągnięty pod Górą Zamkową po stronie drohiczyńskiej.
Był jeszcze trzeci prom na Bużyskach, który do 1939 roku obsługiwał i nadzorował Józef Sadowski.
Kiedy wybuchła wojna i powstała na Bugu granica utworzona przez
Rosjan i Niemców, promy zostały zabrane. Motyczki przez Niemców, natomiast Siulima i Fajwla przez Sowietów. Przez dwa lata przeprawa na Bugu nie istniała legalnie, ale mieszkańcy Ruskiej Strony i Bużysk mieli ło-
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dzie, którymi przewozili nielegalnie nocą Żydów, którzy masowo uciekali
do Rosjan. Przewoźnicy narażali się na śmierć lub wywózkę na Sybir.
W czerwcu 1941 roku, kiedy Niemcy zaatakowali Rosję, granica na
Bugu nadal istniała, uniemożliwiając swobodne poruszanie się ludności
w rejonie rzeki. Niemcy mogli się przeprawiać przez Bug razem z robotnikami, którzy uruchomili prom żydowski. Tak dojeżdżali piekarz, murarze
i zwykli robotnicy z Korczewa do Drohiczyna, oczywiście pod strażą Niemców. Taka sytuacja trwała do końca wojny.
Wraz z wyzwoleniem Drohiczyna przez wojska sowieckie, już
w sierpniu 1944 roku, mieszkańcy Ruskiej Strony szybko uruchomili przeprawę łodziami. Kto miał własną łódkę, wyciągał i przeprawiał się do miasta, aby zobaczyć po długiej rozłące krewnych i znajomych oraz w miasteczku dokonać zakupów.
Bolesław Nielipiński – ojciec autorki – miał ponton poniemiecki,
tym blaszanym pontonem przewoził ludzi, oraz dzieci do szkoły w Drohiczynie.
Fot. 4. Koncesja na przewóz promem udzielona Bolesławowi Nielipińskiemu
w 1946r.
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Dopiero w 1946 roku otrzymał pozwolenie na przewóz promem.
Zakupił prom w Niemirowie i wraz ze wspólnikami Wasylem Motyczko
i Stanisławem Lipińskim spławili prom do Drohiczyna. Odtąd przewóz
funkcjonował codziennie. Lecz najwięcej klientów było w poniedziałki ze
względu na to, że w tym dniu odbywały się targi w Drohiczynie. Można było sprzedać swoje towary i zakupić potrzebne w gospodarstwie.
Fot. 5. Prom Bolesława Nielipińskiego

Prom pierwszą przystań miał w rejonie obecnej plaży miejskiej.
Przewożono wiosłami na pych zawsze dwóch przewoźników, bo była to
ciężka praca. Po kilku latach prom został przeniesiony 200 m dalej w dół
rzeki, bliżej Góry Zamkowej. Wtedy już został ulepszony przewóz, założono stalową linię, co ułatwiło przewóz z ciężkim załadunkiem. Niejednokrotnie zastępowałam ojca i przewoziłam znajomych łódką i promem – wspomina Eulalia. W latach 1964-65 ponownie przeniesiono miejsce promu, poniżej kościoła, przy boisku sportowym. To był duży nowy prom, który mógł
przewozić 2 wozy wraz z końmi w przedniej części i 3 w części środkowej.
Tym promem przewożono również traktory, samochody osobowe i towarowe, a również wycieczki i pielgrzymów. Prom mógł pomieścić około 70
osób. Mój ojciec Bolesław był towarzyski – jak wspomina Eulalia – i znany
z opowiadania historyjek, legend i dowcipów. Na promie zawsze było weso-
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ło. Jedna z opowieści jest o Żydzie Jankielu, który często cytował fragmenty
Pana Tadeusza a najbardziej lubił fragment „Koncert Jankiela” i był dumny, że Jankiel Mickiewicza był Żydem – patriotą jak Polak. I wszyscy przezywali go Żyd patriota-idiota.
Zdarzało się przewozić znanych ludzi, artystów, pisarzy, malarzy
i turystów. Bolesław Nielipiński wielokrotnie przewoził panią Barbarę Wachowicz – pisarkę, zaprzyjaźnił się z nią i często opowiadał o bohaterach
powstania z książki „Wierna Rzeka” Stefana Żeromskiego.
Nowym prom został uwieczniony w filmie Wajdy Panny z Wilka
według powieści Jarosława Iwaszkiewicza, w którym rolę Wiktora grał Daniel Olbrychski.
Fot. 6. Bolesław Nielipiński z rodziną, 1968 r.

Na promie organizowano również imprezy, np. Noce Świętojańskie.
Jeszcze przed II wojną światową, władze miejskie, goście i młodzież zbierali się na promie, który odpływał na rzekę, tam zakotwiczał i zaczynało się
uroczyste święcenie wody, wrzucano wianki na rzekę, kapela ludowa przygrywała. Wianki z zapalonymi świecami płynęły rzeką, a panny obserwowały, który wianek dalej zapłynie i z której strony będzie miała męża,
z prawej czy lewej strony rzeki Bug.
Ten ostatni prom funkcjonował do 1990 roku. A właściwie do 1980
roku regularnie, bo kiedy zmarł Bolesław Nielipiński było kilka lat przerwy.
Prom wymagał remontu, a przewoźnicy spadkobiercy przenieśli się do Drohiczyna. Tu wybudowali domy i zamieszkali, a Ruska Strona opustoszała.
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Straciła nawet rangę wsi, teraz kilka pozostałych domów należy do gromady
Góry. Tak zakończył się przewóz na Bugu, prom został rozebrany na drewno, podzielono na 3 części, każdy wspólnik wziął swoją część. Stałam na
brzegu z siostrą Grażyną i obserwując co się dzieje płakałam, tak jakbym
straciła kogoś bliskiego. Myślałam ze już nigdy nie wznowi się przewóz na
Bugu, dlatego kupiłam łódkę i sama przeprawiałam się na drugą stronę,
gdzie jeszcze stoi mój dom rodzinny. Po kilku latach kupiłam drugą łódź
którą nadal się przeprawiam – wspomina Eulalia Kliszko.
Fot. 7. Drogowskaz – do przeprawy promowej i Korczewa

Cały czas prowadzone były starania u władz miejskich o wznowienie przewozu promem, apelowano za pośrednictwem Głosu Siemiatycz, ale
bezskutecznie.
Dopiero obecny burmistrz – Wojciech Borzym – zajął się sprawą
i udało się uzyskać dotację z Unii Europejskiej.
Po przerwie w przeprawie trwającej od 1990 do 2011 roku prom
powrócił na swoje dawne miejsce. Jego wprowadzenie jest jednym z elementów złożonego programu „Dolina Bugu rajem dla turysty” finansowanym z funduszy miasta i Unii Europejskiej.
Realizacja projektu przyczyni się do wszechstronnego rozwoju
społeczno-gospodarczego gmin objętych projektem poprzez utworzenie
szlaku wodnego, pieszego i rowerowego od gminy Konstantynów do Per-
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lejewa. Szlak będzie łączył obiekty zabytkowe, sakralne i przyrodnicze
Doliny Bugu.
Fot. 8. Nowy prom – w oczekiwaniu na przeprawę przez Bug – listopad 2011 r.

Największą atrakcją jest rzeka Bug. Ten element krajobrazu będzie scalać pozostałe i będzie stanowił niewątpliwie atrakcje dla miłośników wypoczynku nad wodą wśród dziewiczej przyrody. Bug jest jedną
z najsłynniejszych rzek Europy. To ostatnia dzika rzeka kontynentu
o niezwykle urozmaiconym krętym brzegu i szybkim nurcie z nadbużańskimi łęgami i pięknymi starorzeczami.
Kaprysem historii Bug jest rzeką, gdzie spotkały się losy wielu
kultur i narodów, rzeką-matką wielu unii, a obecnie zjednoczonej Europy. (cytat za opisem projektu otrzymanym z Urzędu Miasta Drohiczyn,
listopad 2011 r).
Obecnie przewóz promem w Drohiczynie nadzoruje Romanow Jarosław z córką z Korczewa, którzy uzyskali wymagane uprawnienia.
Zapiski końcowe
Wielokulturowość, która na tych terenach przyjmowała różnorakie
formy zarówno w obyczajach, religii, szkolnictwie, kontaktach sąsiedzkich,
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zaistniała również w nadzorowaniu przeprawy rzecznej i turystyki w szerokim znaczeniu.
Najstarsi przewoźnicy Żydzi, później Polacy wyznania prawosławnego uważani za „ruskich” i wreszcie rodziny polskie – katolickie, to przykład zapisany w tradycji, obyczaju i wzajemnej tolerancji.
Fot. 9. Łódką po Bugu
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Na Sybir. Wspomnienia z katorgi
In Siberia. The Remembrance from the Ordeal
Sowieci wkraczając na ziemie Polski 17 września 1939 r. starali się
najpierw zlikwidować tych, którzy przygotowani byli do organizowania
oporu zbrojnego – byli to oficerowie i żołnierze WP, którym za waleczność
nadano ziemie na Kresach Wschodnich. Wywożono leśników, którzy mogli
być ostoją dla tworzącej się partyzantki, urzędników administracji państwowej, pracowników policji, sądownictwa i prokuratury, potencjalnych
kierowników rodzącego się oporu przeciw okupantom. Ze szczególną zajadłością starano się zlikwidować przywódczą warstwę narodu, przyszłych
organizatorów oporu moralnego: księży i nauczycieli – strażników najwyższych, narodowych wartości formujących ludzkie sumienie i strzegących je.
Z Drohiczyna, liczącego przed wojną 2,5 tys. mieszkańców, na Syberię
wywieziono 26 rodzin, tj. ok. 100 osób. Masowe wywózki zaczęły się już
w kilka miesięcy po przybyciu bolszewików, a ostatnia 20 czerwca 1942 r.,
na dwa dni przed uderzeniem na sowietów ich dotychczasowych sprzymierzeńców – Niemców. Na wiosnę 1940 roku komendant straży granicznej
w Drohiczynie, kapitan Szostakow zwołał mieszkańców miasteczka
i oświadczył, że ze względu na bezpieczeństwo granicy, wszystkie domy
znajdujące się w odległości 800 metrów od rzeki, muszą zostać rozebrane
i przeniesione w inne miejsce. Praktycznie oznaczało to śmierć dla miasteczka, gdyż większość zabudowań i całe centrum, znajdowało się właśnie
w tym nadbużańskim pasie. Bez śladu znikło wtedy m.in. wiele cennych zabytków architektury drewnianej, a wśród nich dwie cerkiewki i szlachecki
modrzewiowy XVII wieczny dworek. Na rozbiórkę domów mieszkańcy dostali 3 dni.
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Fot. 1. Rynek miejski z drewnianą zabudową

Fot. 2. Widok na rzekę z Góry Zamkowej
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Fot. 3. Słupek graniczny

Moja Mama Łucja Władysława Cichocka zd. Adamczuk z Drohiczyna, 11 lutego 2012 r. skończyła 90 lat. W 1941 r., mając 19 lat, musiała
z rodziną opuścić rodzinne strony.
Fot. 4. Łucja Władysława Cichocka
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Wyjazd na Syberię, pobyt w tajdze, Nowosybirsku i na Kaukazie
trwał 5 lat. Wróciła w 1946 r. Tylko z północno-wschodniej Polski, w skutek deportacji – oficjalnie przez Rosjan nazywanych przesiedleniami – wywieziono pół miliona osób. Tak szacuje Związek Sybiraków.
Kiedy w szkole podstawowej, czy w Liceum Ogólnokształcącym
próbowałam namówić moją mamę na wspomnienia o Syberii – zawsze unikała tej rozmowy. Widziałam, ile bólu sprawia Jej samo myślenie o tamtych, trudnych czasach.
Sowieci rozpoczęli czystkę w Drohiczynie wcześniej, nie w czerwcu
1941 r., kiedy wywożono większość ludzi z naszego terenu. Najpierw wywozili sekretarzy gmin, policjantów i inteligencję. Niecały rok później przyszła
kolej na nas. W 1940 r. Sowieci w naszej części miasta utworzyli strefę pasa
granicznego i w promieniu 800 m od rzeki nie można było mieszkać. Zaczęli
„czyścić” teren. Kazali w ciągu 3 dni usunąć budynki gospodarcze i mieszkalne.
Fot. 5. Drohiczyn

Przeniesiono nas z ul. Kościelnej na ul. Brańską, obecnie Kopernika.
Nie stać nas było na pobudowanie domu, więc drzewo z modrzewiowego
domu złożył ojciec na wyznaczonym placu z nadzieją, że kiedyś wrócimy na
naszą Kościelną.
W nocy z czwartku 20, na piątek 21 czerwca 1941 roku dom nasz został otoczony przez uzbrojonych ludzi z NKWD. Słychać pukanie do okna
i po Polsku polecenie, otwierać! Wstał brat i otworzył drzwi. Gdy zobaczył
uzbrojonych ludzi cofnął się do środka, a oni weszli do domu. Jeden z nich,
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najstarszy rangą powiedział żeby nie robić paniki i że za pół godziny mamy
wszyscy być gotowi do podróży. Powiedział, że pojedziemy do Związku Radzieckiego. Musieliśmy szykować się wszyscy – mama Antonina, ojciec
Adolf, bracia Marian i Wacław, ciocia Jadwiga i ja. Enkawudziści chcieli
od razu zabrać od nas ojca, ale w domu zrobił się taki płacz i krzyk, że zostawili go.
Nie udało się nam zabrać wszystkiego z domu. Zapakowaliśmy w pościel ubrania i garnki. Jedzenia mieliśmy mało, więc prawie nic nie wzięliśmy. Po drodze, jeszcze w Drohiczynie, pani Młotowa dała nam kilka bochenków chleba. Wychodząc z domu z kilkoma tobołkami czuliśmy, że będziemy musieli przetrwać tylko z tym dobytkiem, który wzięliśmy ze sobą.
Jeszcze przed wyjściem przed obrazem Matki Bożej odmówiliśmy Pod Twoją
Obronę. Czekała na nas furmanka. Zajechaliśmy nią za Drohiczyn, niedaleko młyna od strony Siemiatycz, gdzie zebrano już mieszkańców i dalej dowożono pozostałych. Z Drohiczyna pojechaliśmy na wschód aż do miejscowości Stacja Siemiatycze. Dalej czekała nas jazda pociągiem. Było tam
mnóstwo ludzi, którzy wciąż dojeżdżali furmankami.
Fot. 6. Mapa ZSRR – rejony zsyłek drohiczyniaków

Sowieci podstawili pociąg towarowy, naliczyłam 36 wagonów. Trafiliśmy do 32 wagonu. Były tam prycze z desek i otwór w podłodze na odchody. Razem w wagonie było nas jakieś 30 osób. Na następnych stacjach do-
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łączyli jeszcze kilka wagonów z ludźmi. Nikt nie wiedział dokąd i po co nas
wiozą.
Domyślaliśmy się, że daleko na wschód. Ale był taki moment, kiedy
myśleliśmy, że zawrócimy do domu – już drugiego dnia podróży. Na jakiejś
stacji przez megafony ogłoszono, że Niemcy wypowiedziały wojnę Sowietom. Najpierw była konsternacja oraz wyczekiwanie na to, co będzie dalej
i wysłuchiwanie kolejnych ogłoszeń. Pytaliśmy też pilnujących nas Sowietów, czy zawrócimy. A potem tylko płacz. Nie było mowy o zawróceniu. Zdaliśmy już sobie sprawę z tego, że jak nas teraz nie zawrócili, to już nie zawrócą i nie wiadomo, kiedy wrócimy do domu i czy w ogóle wrócimy. Łzy
w oczach były jeszcze większe, jak potem mijaliśmy polską stację graniczną.
Już tyle lat po wojnie, a ja wciąż widzę przed oczami te obrazy.
W Mińsku nadleciały niemieckie samoloty. Zaraz też pojawiły się
i sowieckie. Nad naszym pociągiem zaczęła się walka. Ile było płaczu, krzyku i huku. Sowieci skryli się, a my nie mogliśmy wyjść z wagonów, bo były
pozamykane. Kto mógł wystawiał przez okno białe szmaty, by ci z samolotów widzieli, że jesteśmy bezbronni. Cudem przeżyliśmy.
Fot. 7. Mapa Nowosybirskaja Obłast
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Podróż trwała dalej. Raz na parę dni dawano nam zupę i herbatę.
Na stacjach, w asyście żołnierzy, mogliśmy wyjść z wiadrami po wodę, rozprostować nogi i dowiedzieć się, gdzie jesteśmy.
Okazało się, że jechaliśmy w stronę Uralu. Jak przekraczaliśmy
Ural, w Ufie, to pamiętam, że było tam sporo zakrętów i brat Marian – jak
pociąg skręcał i było widać cały transport – doliczył się 66 wagonów. Jechaliśmy przez Czelabińsk, Pietropawłowsk, Omsk. W Omsku odczepiono
kilka wagonów i od tamtej miejscowości odczepiali je co jakiś czas, rozlokowując ludzi. 2 czy 3 lipca dojechaliśmy do Nowosybirska.
Fot. 8. Mieszkańcy baraku

Było to jakieś dwa tygodnie po wyjeździe z Drohiczyna. Linia kolejowa biegła obok rzeki Ob. Tam czekał statek. Kolejny etap to podróż wodą.
Płynęli z nami Litwini, Łotysze. W jakimś momencie opanowali statek i zawrócili, ale nie wiem, czy udało im się uciec. Nie pamiętam ile płynęliśmy,
ale trwało to kilka dni. Pamiętam tylko, że potem płynęliśmy barkami rzeką
Parabel. Znaleźliśmy się w miejscowości Nowikowo a tam zaczął się targ
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ludźmi. Właściciele kołchozów zabierali do siebie tych, którzy mieli u nich
pracować. My trafiliśmy do kołchozu Siewiernyj Łucz. Było tam trochę baraków i dwa budynki – sklep i świniarnia. Świniarnia była największa, było
też kilka baraków a najwięcej ziemianek. Na początku umieszczono nas
w szkole, później w baraku.
Fot. 9. Notatnik z Syberii

Wcześniej w tym miejscu mieszkali inni zesłańcy, bogaci ziemianie,
którzy zostali przesiedleni na Syberię. A raczej ci, którzy przeżyli przyjazd,
bo sporo ludzi z wcześniejszych zesłań, potopiono w Obie. Ludzie karczowali lasy, by robić drogę i zdobyć ziemię pod uprawy. Dziesiątkowały ich malarie, komary, głód. Często było tak, że to kobiety musiały budować domy,
a sił starczało im tylko na ziemianki. Potem zaczęła się praca w kołchozie.
Z naszej rodziny do pracy zdolne były tylko dwie osoby − tata i ja.
Pracowaliśmy na gospodarstwie. Były to prace przy zwierzętach, w polu
przy zbiórce zboża i ziemniaków, jesienią przy młócce.
Za dzień pracy dawano nam kilo chleba na osobę. Ale czasami chleb
był raz na trzy dni. Innym razem tylko kromka chleba i trochę mąki. Często
piekliśmy same obierki od kartofli, które udało się gdzieś znaleźć. Rubli nie
mieliśmy, więc zaczęliśmy wyzbywać się swoich rzeczy, by przeżyć. Pościel
oddaliśmy za wiadro kartofli.
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Fot. 10. Dokument przepustki

Fot. 11. Dokument przepustki

Do tej pory dziwię się, jak udało nam się przeżyć ten koszmar.
Zima rozpoczynała się w połowie września, a kończyła w maju.
Przez trzy miesiące musiały dojrzeć zboża i kartofle.
Ja pracowałam również w lesie przy zbiorze roślin dla zwierząt na
zimę. Do tej pracy trzeba było zabezpieczyć się od komarów – zakryć ręce
i nogi, a twarz siatką. Dużą plagą były pluskwy. Nie dało się ich uniknąć,
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mimo częstego mycia siebie, stołu i innych rzeczy. Spaliśmy na podłodze.
Zimą też chodziliśmy do pracy, mimo, że mróz sięgał minus 60 stopni.
Sowieci od samego początku próbowali przekonywać nas, że zostaniemy tu na zawsze. Wzywali do siebie mojego ojca i kazali podpisać dokument pobytu na 20 lat. Nawet raz zgonili wszystkich pełnoletnich do sąsiedniej miejscowości Starycy i tam siłą chcieli zmusić do podpisania pobytu.
Ale mieliśmy gazetę, w której było napisane, że doszło do porozumienia
między rządami polskim i rosyjskim i że jesteśmy wolnymi obywatelami. Po
tym przestali nas prześladować i mieliśmy prawo przesiedlać się na terenie
ZSRR. Zapanowała radość i prawie wszyscy z naszego kołchozu chcieli
wracać. Nie radzono nam jednak wędrować przed zimą. Mimo to niektórzy
poszli. My zostaliśmy. Czekaliśmy wiosny.
Fot. 12. Zeszyt – zakończenie wojny

Wiosną 1942 r. ja i ojciec ruszyliśmy do miasta Parabel oddalonego
o jakieś 120 km do kołchozu. Z trudem tam dotarliśmy, była to „droga przez
mękę” po grząskiej, rozmarzłej glinie. Ale to był jedyny trakt na Syberii.
Dostaliśmy tam pracę przy rybach w fabryce Rybreście Ojciec jako cieśla,
ja na budowie, gdzie przetwarzano ryby. Kopałam wykopy pod budynki.
Ciężko było. Mieszkaliśmy w stajni, obok rzeki. Po jakimś czasie z siedmio-
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ma kg chleba poszliśmy do kołchozu, do rodziny. Ale na krótko. Już z rodziną i innymi wróciliśmy z powrotem, do pracy przy rybach. Nasza sytuacja
poprawiła się. Byliśmy razem i codziennie otrzymywaliśmy pajok dla
wszystkich, a raz w miesiącu trochę cukru i kaszy. Pracowałam na wyspie
za rzeką Ob przy wyrobie sieci. Mimo, że pracowaliśmy przy rybach – jedliśmy je rzadko. Tak minął prawie rok. Zbliżała się zima, więc musieliśmy
szukać cieplejszego mieszkania. Przyjęła nas jakaś wdowa z dwojgiem dzieci. Brat Marian trafił do Tomska do domu dziecka. Miał tam lepiej.
Fot. 13. Fragment listu

Latem 1943 r. dostałam wezwanie na komisję wojskową. Powstawało tam polskie wojsko. Chciałam do niego wstąpić. Miałam chore jedno oko,
więc decyzja komisji była odmowna. Z głodu schudłam do 45 kg, wiadra
wody nie uniosłam. Złożyłam podanie o przyjęcie na ochotnika, zresztą mój
ojciec też, jako najstarszy wojak (56 lat), uczestnik pierwszej wojny światowej. Zebrano poborowych i statkiem ruszyliśmy z Parabeli do Nowosybirska. Mężczyzn zabrano od razu do ziemianek koło Riazania, a kobiety pozostały. Rozdzielono dziewczęta na dwie grupy: jedną zabrano do transportu
warzyw, drugą do Roboczej Kolonii 153 – fabryki samolotów z Czkałowa,
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przeniesionej do Nowosybirska. Trafiłam do fabryki samolotów w Nowosybirsku, gdzie czyściliśmy zardzewiałą blachę z samolotów. W Roboczej Kolonii za miastem odbywała się ręczna produkcja walonek, tzw. Pimów
(obuwia na zimę) i tu rozpoczęłam pracę. Po jakimś czasie zostałam tabelszczykiem, czyli kontrolerem. Nadzorowałam pracowników i sporządzałam dowody do listy płac.
Powrót Polaków z Syberii zaczął się latem 1944 r., ale najpierw do
europejskiej części Rosji. Do Nowosybirska przyjechali mama i brat. Dołączyłam do nich i pojechaliśmy na Zachód, za Ural. Po drodze było coraz
więcej wojennych zniszczeń. Przejeżdżaliśmy obok Stalingradu, gdzie całe
pola były zasłane zniszczonym wojskowym sprzętem. Nie było tam wody.
Szerzyła się epidemia.
Fot. 14. Zaświadczenie ewakuacji
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Fot. 15. Zaświadczenie ewakuacji

Nie udało nam się przyjechać od razu do Polski. Trafiliśmy do Graczewskiego sowchozu na północnym Kaukazie. Pracowałam przy uprawie
a potem przy sprzęcie warzyw i ziemniaków. Latem znosiliśmy upał 30 stopni, zimą mrozy sięgały – 19 stopni. Podstawowym pokarmem na Kaukazie
była kukurydza w różnych postaciach.
W 1945 r. powstał tu Związek Patriotów Polskich, gdzie byłam
skarbnikiem i polska szkoła 4 klasowa. Uczyły panie Mączyńska i Pietusińska. Chociaż nasze życie było tutaj łatwiejsze, mama często chorowała
i trzeba ją było odwozić do szpitala. Po jakimś czasie dostałam pracę pi-

264

Urszula Tomasik

semną w magazynie części zamiennych sowchozu. Przepracowałam pół roku.
Fot. 16. Legitymacja Związku Patriotów Polskich

W sowchozie było dużo młodzieży i często organizowaliśmy przedstawienia, jasełka, obchodziliśmy rocznice świąt państwowych.
Tutaj też przeszłam operację chorego oka i zostałam tylko z jednym
zdrowym.
Fot. 17. Zeszyt – Zielone Świątki
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Na Kaukazie byliśmy prawie dwa lata. Wyjechaliśmy 19 lutego 1946
r. Punkt zborny był obok tego sowchozu w Tichorecku. Tutaj zjeżdżali się
Polacy z różnych stron. Przyjechał transport, a ja wysłałam brata Wacława
po wodę. Wtedy transport ruszył. Brat został. Z wiadrem i bez dokumentów.
Wysyłaliśmy wtedy pisma do punktów granicznych, by go przepuszczali.
Z nadzieją, że tak się stanie.
Fot. 18. Powrót do Polski

Przyjechaliśmy do Polski bez niego. Mama z tego powodu nie chciała przekroczyć granicy. Chciała zostać i go szukać. Ledwo ją od tego odciągnęliśmy. A wyszło tak, że dotarł do Drohiczyna jeszcze przed nami. Wracaliśmy koleją niedaleko Morza Kaspijskiego, Czarnego, przez Kijów, Rawę
Ruską. W Rawie przeładowali nas do polskiego transportu.
Wróciliśmy 25 marca 1946 r. Brat Marian z ciotką wrócili z sierocińca miesiąc później. Ojciec był jakiś czas w wojsku. Wrócił tym samym
transportem, co Marian i ciotka. Byliśmy już razem, u siebie…
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W pamięci tych Sybiraków, którzy zdołali wrócić do kraju, jest łomot do drzwi, krzyki Sowietów, nakaz spakowania w kilka chwil, ładowanie w bydlęce wagony i wielodniowa podróż w nieludzkich warunkach. Potem życie na zesłaniu w nędzy i praca w łagrach. Moja Mama do dzisiaj nie
pogodziła się z tą tragedią, która dotknęła ją i bliskich. Nie znam wspomnień pozostałych członków rodziny – dawno już nie żyją.
Przechowały się zeszyty z Syberii, w których Mama prowadziła zapiski kolejnych dni, czy tygodni. Miała piękny charakter pisma, dlatego
można samemu poczytać te wspomnienia. Była młodą dziewczyną, której
młodość została zabrana. Aby przeżyć, musiała wykorzystać siły, znaleźć
jedzenie i ciągle myśleć o swojej Rodzinie, aby wspólnie wrócić do swojego
domu. Jest taki fragment we wspomnieniach, kiedy sowieci przyszli do ich
domu w Drohiczynie i chcieli rozdzielić mężczyzn od kobiet. Wtedy matka
mojej Mamy powiedziała: jak umierać, to razem. I udało im się razem doczekać końca wojny i wrócić do swojego miasteczka. Moja Mama razem
z Tatą na działce nad rzeką zbudowali swój dom, w którym do dnia dzisiejszego razem mieszkamy. Dla Niej, to bolesne wspomnienia, dla nas – prawdziwa lekcja historii, do której tak mało się wraca.
Urszula Tomasik zd. Cichocka – jedyna córka Łucji i Stanisława Cichockich. Zamężna – mąż Piotr. Matka 3 córek: Małgorzaty, Karoliny i Ani.
Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Sekretarz Drohiczyńskiego
Towarzystwa Naukowego. Animator kultury. Zakochana w swoim mieście
i okolicy. Autorka wielu artykułów o Podlasiu Nadbużańskim, współautorka
publikacji o Drohiczynie. Przewodnik po mieście. 20 lat była dyrektorem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultur w Drohiczynie. Mieszka wraz z Rodzicami na działce dziadków, nad Bugiem w wojennej strefie granicznej.
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Rec.: Ks. Dariusz Pater, Człowiek wobec
bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna,
Warszawa 2012, ss. 47.
Trudno jest współczesnemu człowiekowi zrozumieć problem cierpienia. Bł. Jan Paweł II, sam ciężko doświadczony chorobą, twierdził, że
cierpienie pozostanie zawsze tajemnicą. Chociaż cierpienie samo w sobie
jest złem, to Chrystus uczynił z niego trwałe dobro tzn. dobro zasłużenia na
życie wieczne. Prawdą jest, że nie jest łatwo zrozumieć i przyjąć cierpienie
bez odniesienia się do cierpień Chrystusa. On sam znosił je z miłości do Ojca, świata i człowieka żyjącego w świecie, a także przez posłuszeństwo Ojcu. Jedynie Chrystus może być siłą w cierpieniu, nadać sens wszystkim pytaniom, jakie dzisiejszy człowiek stawia na temat cierpienia i jedynie On
sam może dać na nie odpowiedź. Jezus daje nam odpowiedzi nie tylko
w nauczaniu zawartym w Ewangelii, ale przede wszystkim przez przykład
swojego życia wypełnionego cierpieniem: od urodzin aż do śmierci na krzyżu, który przyjął dla nas.
Wiele fragmentów Ewangelii oraz mowy, jakie Jezus wygłosił podczas publicznego nauczania, są dla nas dowodem, że przyjmował On ochotnie cierpienie, gdyż wolą Ojca było, aby w ten sposób zbawić świat. Jezus
pragnął ukazać nam miłość do Boga swojego Ojca, którą wyrażał najbardziej przez posłuszeństwo. Jednocześnie zaświadczył On o cierpieniu.
W Ogrodzie Oliwnym (Mt 26,39) słowa modlitwy Jezusa zawierają prawdę
o miłości, która jest jednocześnie prawdą o cierpieniu. Słowa Chrystusa potwierdzają z pokorą i prostotą prawdę dotycząca cierpienia, które może dotykać człowieka aż do głębi jestestwa. Cierpienie jest doświadczeniem zła,
przed którym człowiek drży, wzdryga się i lęka się. Cierpienie Jezusa osiągnęło swój szczyt w podczas Jego męki, ale i tam stało się ono wyrazem miłości. Chrześcijanie będąc świadkami męki Chrystusa jednocześnie są
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świadkami Jego zmartwychwstania. W rzeczywistości tak właśnie jest, że
ci, którzy mają udział w cierpieniach Chrystusa, są także powołani przez
swoje cierpienia do chwały.
Ostatnio otrzymaliśmy cenną pozycję na rynku wydawniczym autorstwa znanego teologa dogmatyka i pastoralisty, adiunkta na Wydziale Teologicznym UKSW, ks. dra Dariusza Patera zatytułowaną: Człowiek wobec
bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna. Autor dobrze jest obeznany w tematyce cierpienia, gdyż przez wiele lat miał kontakt z człowiekiem cierpiącym i środowiskiem lekarskim w Warszawie i Radomiu. Jest autorem publikacji o tej tematyce, m.in. napisał: Rachunek sumienia dla katolickich lekarzy i pielęgniarek. O etyce w służbie zdrowia oraz jest redaktorem książki:
Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia. W czerwcu 2011 roku Okręgowa Rada Lekarska
w Warszawie uhonorowała go Medalem doktora Jerzego Moskwy w uznaniu jego pracy na rzecz środowiska lekarskiego.
Autor kolejno omawia: współczesne rozumienie pojęć – ból, cierpienie w świetle analiz bioetyki; chrześcijańskie spojrzenie na sens cierpienia; człowiek wobec bólu i cierpienia oraz rola drugiego człowieka
w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec bólu i cierpienia – wskazania
pastoralne.
„Ks. Dariusz Pater – jak napisał ks. prof. Jan Przybyłowski
w Przedmowie – próbując zmierzyć się z fenomenem drogi cierniowej bólu
sięgnął głęboko do myśli teologicznej, a jednocześnie przywołał wzruszające przypadki męczenników cierpienia. Powstało z tego dzieło oryginalne na
tyle, że Autor nazwał je refleksją pastoralną” (s. 3). Prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie, lek. Mieczysław Szatanek, w Słowie wstępnym
dodał: „Publikacja ks. dra Dariusza Patera Człowiek wobec bólu i cierpienia
to splot dramatów ludzi, którzy stanęli przed wielkim murem i teraz muszą
wykrzesać w sobie siły, aby go pokonać. Jej lektura na pewno nie jest łatwa.
Czytelnik musi zmierzyć się z cudzym nieszczęściem, ale być może wielu
z nas pobudzi ona do refleksji religijnej, na którą powołuje się ks. Pater, i do
pochylenia się na bliźnim oraz czerpania radości z tego, co się ma” (s. 5).
Jest to pozycja bardzo ciekawa. Sama jej merytoryczna „nośność”,
jak również sposób przekazu: jasny, syntetyczny stanowi o wartości dzieła.
Człowiek nie lubi czytać „opasłych” dzieł. Dodatkową wartością tej pozycji
jest wykaz literatury na omawiany temat oraz szereg przeprowadzonych
wywiadów. Może być nieocenioną pomocą dla kapelanów szpitali, służby
zdrowia i każdego człowieka, który styka się z bólem i cierpieniem. Winni
ją wziąć do ręki również kapłani i osoby świeckie, którzy chcą bardziej po-
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chylić się nad problemem bólu i cierpienia, które są nierozłącznymi towarzyszami ludzkiego życia.

