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Ewolucja stosunku 
polskiego ustawodawcy 

do totalitaryzmów 

 
 
 
Wstęp 

Po I wojnie światowej we wszystkich państwach Europy zatriumfowała 
idea państwa konstytucyjnego z wyraźną liczebną przewagą systemu republi-
kańskiego nad monarchią konstytucyjną1. Na późniejszym etapie, głównie na 
skutek problemów, których przyczyną były różnice ekonomiczne, religijne czy 
narodowościowe oraz rozdrobnienie polityczne, zaczęły rodzić się konflikty 
społeczne. Ich powstawanie próbowano często wytłumaczyć ubytkami proce-
dur demokratycznych. Pierwszym sutkiem tych wydarzeń było powstanie 
ideologii totalitaryzmu. Dalszą konsekwencją z kolei – narodzenie się państw 
totalitarnych2. 

W piśmiennictwie podkreśla się, że totalitaryzm był jedyną doktryną po-
lityczną, która powstała w XX wieku, w przeciwieństwie do reszty ideologii, 
które były nowymi wersjami znanych już idei politycznych. Mimo to, totalita-
ryzm określany jest jako eklektyczny, co wynika z tego, że stanowi on konglo-
merat istniejących już wcześniej myśli politycznych3. Sam ten termin został 
użyty po raz pierwszy w 1923 roku przez Giovanniego Amendola jako krytyka 
zmian, które miały miejsce w tym czasie we Włoszech4. 

1 I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, M. Jaskólski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 
2014, s. 266. 
2 Tamże, s. 267. 
3 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, 
Poznań 2004, s. 301. 
4 R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2010, s. 260 
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Ideologia ta była podstawą ustrojową wielu państw. W nauce nie ma 
zgody, co do tego, które z nich noszą przymiot „totalitarnych”. Bezspornie 
uznaje się jednak, że określeniem tym można objąć Włochy pod rządami Mus-
soliniego, Niemcy pod rządami Hitlera oraz Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich pod rządami Stalina5. 

Totalitaryzm włoski zyskał miano faszyzmu. Z kolei doktrynę III Rzeszy 
oznacza się mianem „faszyzmu niemieckiego”6, jednak dla przejrzystości ni-
niejszego wywodu ideologia ta w niniejszej pracy będzie określana mianem 
„nazizmu” oraz „narodowego socjalizmu”.  

Obie powyższe ideologie miały podobne założenia systemowe - opierały 
się na kulcie wojny, która miała być naturalnym stanem społeczeństw, zapo-
biegającym jego marazmowi i moralnemu upadkowi7. Uznawano, że podsta-
wowym absolutem jest państwo, co miało przejawiać się w pozbawieniu jed-
nostki jakichkolwiek pozorów swobody i kumulowaniu wszystkich kompeten-
cji w ręku państwa8. Oba ustroje odznaczały się elitaryzmem – jednostki nie 
były wobec siebie równe. Na czele państwa stał wódz, który posiadał pozycję 
hegemonistyczną – jego rozkazy były niekwestionowane9, a sam miał być uo-
sobieniem najlepszych cech rasy10.  

Pomiędzy tymi doktrynami istniało jednak kilka znaczących różnic. Jedną 
z nich jest stosunek do religii i Kościoła, które faszyzm włoski uważał za so-
jusznika, a nazizm traktował z rezerwą albo z wrogością11. 

Stalinizm z kolei utożsamiał w sobie wszystkie typowe cechy totalitary-
zmu. W ZSRR pod rządami Stalina panował wzmożony terror, przejawiający 
się głównie w formie czystek12, którego podstawowym instrumentem było 
prawo13. Doktryna ta łączyła w sobie marksistowskie hasła walki klasowej, 

5 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych…, s. 301. 
6 Tamże, s. 307. 
7 I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, M. Jaskólski, Historia myśli…, s. 275. 
8 J. Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2000, s. 429. 
9 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2009, s. 425. 
10 J. Justyński, Historia doktryn…, s. 429. 
11 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010, s. 349. 
12 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych…, s. 311. 
13 J. Justyński, Historia doktryn…, s. 424. 
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a także przekonanie o konieczności budowy wielkiego imperium14. System po-
lityczny był w całości zawłaszczony przez partię komunistyczną15, na którego 
czele stał wódz w osobie Stalina. W przeciwieństwie do faszyzmu i nazizmu 
stwarzane były pozory egalitaryzmu – równości wszystkich obywateli16. 

Należy podkreślić, że każdy z wyżej wymienionych totalitaryzmów był 
swoistym fenomenem. Wydarzenia, jakie miały miejsce w latach 1939-1945 
są przestrogą dla następnych pokoleń17. Każda z powyższych doktryn dopro-
wadziła do zupełnego pogrzebania podstaw humanizmu i podstawowych praw 
człowieka.  

Rolą dzisiejszego prawa powinno być kształtowanie jego regulacji w taki 
sposób, aby nie dopuścić do podobnych tragedii ludzkości w przyszłości. 
Z podobnego założenia musiał wyjść polski ustawodawca, który wprowadził 
szereg karnoprawnych norm mających na celu zdławienie totalitarnych zapę-
dów w zarodku. 

Regulacje prawa karnego 

Jedną z podstawowych funkcji prawa karnego jest funkcja ochronna, 
która ma zapobiegać naruszeniom dóbr prawnych, czyli wyższych wartości 
uznanych przez ustawodawcę za korzystne18. Czyny polegające na szeroko-po-
jętym pochwalaniu nazizmu naruszają cały ich szereg. Będzie to np. bezpie-
czeństwo powszechne, co wskazuje na umieszczenie tego typu przestępstwa 
w rozdziale o takim tytule w obecnie obowiązującym kodeksie karnym. 

-Kodeks karny z 1932 roku 

Pierwszą kompleksową polską regulacją karnomaterialną, która została 
uchwalona po pierwszych triumfach totalitaryzmów w Europie był kodeks 
karny z 1932 roku, zwany też kodeksem Makarewicza19. 

14 I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, M. Jaskólski, Historia myśli…, s. 281. 
15 Tamże. 
16 P. Sydor, P. Domagała, Prawa człowieka w konstytucjach ZSRR, [online] http://www.biblio 
tekacyfrowa.pl/Content/37386/018.pdf [dostęp: 28.06.2018]. 
17 A. Sylwestrzak, Historia doktryn…, s. 426. 
18 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014, s. 40. 
19 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny, t.j. Dz.U. 
1932 nr 60 poz. 571 ze zm. 
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Ten akt prawny nie zawierał w sobie odpowiednich regulacji w tej materii. 
Niewątpliwie mogło to wynikać z faktu, że Rzeczpospolita Polska nie była 
wtedy jeszcze dotknięta ich piętnem tak mocno, jak miało to miejsce po II 
wojnie światowej. 

-Kodeks karny Wojska Polskiego 

Pierwszą kodyfikacją, która posiadała przepisy relewantne w tej materii 
był kodeks karny Wojska Polskiego20. Głównym celem tego kodeksu była 
ochrona ustroju władzy ludowej21. 

Ustawodawca uznał, że czynem, które może zaszkodzić temu dobru praw-
nemu jest publiczne nawoływanie do wprowadzenia w Polsce ustroju faszy-
stowskiego lub narodowo-socjalistycznego, a także zakładanie, publiczne na-
woływanie do zakładania, a także przystępowanie do organizacji faszystowskich 
albo narodowo-socjalistycznych22. Ten akt prawny wszystkie wymienione tu 
typy czynów zabronionych ujął w formie alternatywy jednego przepisu - w art. 
103 kodeksu karnego Wojska Polskiego. Czyny te zagrożone były karą więzie-
nia albo karą śmierci. W przeciwieństwie do większości typów przestępstw 
znajdujących się w tym akcie prawnym był to typ powszechny – mógł go więc 
popełnić każdy. 

Zgodnie z brzmieniem tej regulacji samo pochwalanie totalitaryzmów nie 
było przestępstwem. Karalne było wyłącznie nawoływanie do wprowadzenia 
dwóch wymienionych tu rodzajów ustrojów w Polsce. Na uwagę zasługuje 
fakt, że kodeks karny nie zabraniał nawoływania do wprowadzenia innego ro-
dzaju totalitaryzmów, np. w wersji rosyjskiej. 

Trzeba także zauważyć, że rozpatrywanie spraw o te czyny, jako skierowa-
nych przeciwko ustrojowi, należało do właściwości sądów wojskowych, a nie 
powszechnych23. 

 

 

20 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny 
Wojska Polskiego, Dz.U. 1944 nr 6 poz. 27, tekst ogłoszony. 
21 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2003, s. 400. 
22 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września… 
23 T. Maciejewski, Historia ustroju…, s. 400. 
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-Dekret o ochronie państwa 

Dekret o ochronie państwa24 zawierał głównie przepisy dotyczące zabez-
pieczenia interesów władz komunistycznych, polegające na ich ochronie od 
działań kontrrewolucyjnych25 . Ustawodawca nie uznał za takie działań zmie-
rzających do pochwalania totalitaryzmów, czego konsekwencją było nieu-
mieszczenie tego typu zabronionego w tym akcie prawnym. 

-Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 

Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbu-
dowy Państwa26 nie zawierał przepisów relewantnych dla tej materii. 

-Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. 

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrze-
śniową i faszyzację życia państwowego27 przewidywał głównie przestępstwa po-
legające na ponoszeniu odpowiedzialności za szkodę Państwa i Narodu Pol-
skiego w związku z działaniem na rzecz nazistów. Akt prawny nie zawierał prze-
pisów, które zakazywałyby głoszenia samej ideologii. 

-Mały kodeks karny 

Mały kodeks karny28 w art. 35 zakazywał brania udziału w związku o ce-
lach faszystowskim oraz nawoływania do zakładania takiego związku, a także 
nawoływania do brania udziału w nim. Przestępstwo to zagrożone było karą 
więzienia. Właściwe do rozpatrywania tych spraw wciąż były sądy wojskowe. 

Trzeba zauważyć, że rozwiązanie to podobnie jak w kodeksie karnym 
Wojska Polskiego odznaczało się wyraźnym zwrotem politycznym – zakazano 
wyłącznie czynów związanych z faszyzmem (tu zarówno niemieckim, jak i wło-
skim), pomijając przy tym związki o charakterze narodowo-socjalistycznym. 

24 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie 
Państwa, Dz.U. 1944 nr 10 poz. 50, tekst ogłoszony. 
25 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 71. 
26 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbu-
dowy Państwa, Dz.U. 1945 nr 53 poz. 300, tekst ogłoszony. 
27 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia 
państwowego, Dz.U. 1946 nr 5 poz. 46, tekst ogłoszony. 
28 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbu-
dowy Państwa, Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192, tekst ogłoszony. 



Karolina Palka 

10

Ten akt prawny nie zawierał w sobie odpowiednich regulacji w tej materii. 
Niewątpliwie mogło to wynikać z faktu, że Rzeczpospolita Polska nie była 
wtedy jeszcze dotknięta ich piętnem tak mocno, jak miało to miejsce po II 
wojnie światowej. 

-Kodeks karny Wojska Polskiego 

Pierwszą kodyfikacją, która posiadała przepisy relewantne w tej materii 
był kodeks karny Wojska Polskiego20. Głównym celem tego kodeksu była 
ochrona ustroju władzy ludowej21. 

Ustawodawca uznał, że czynem, które może zaszkodzić temu dobru praw-
nemu jest publiczne nawoływanie do wprowadzenia w Polsce ustroju faszy-
stowskiego lub narodowo-socjalistycznego, a także zakładanie, publiczne na-
woływanie do zakładania, a także przystępowanie do organizacji faszystowskich 
albo narodowo-socjalistycznych22. Ten akt prawny wszystkie wymienione tu 
typy czynów zabronionych ujął w formie alternatywy jednego przepisu - w art. 
103 kodeksu karnego Wojska Polskiego. Czyny te zagrożone były karą więzie-
nia albo karą śmierci. W przeciwieństwie do większości typów przestępstw 
znajdujących się w tym akcie prawnym był to typ powszechny – mógł go więc 
popełnić każdy. 

Zgodnie z brzmieniem tej regulacji samo pochwalanie totalitaryzmów nie 
było przestępstwem. Karalne było wyłącznie nawoływanie do wprowadzenia 
dwóch wymienionych tu rodzajów ustrojów w Polsce. Na uwagę zasługuje 
fakt, że kodeks karny nie zabraniał nawoływania do wprowadzenia innego ro-
dzaju totalitaryzmów, np. w wersji rosyjskiej. 

Trzeba także zauważyć, że rozpatrywanie spraw o te czyny, jako skierowa-
nych przeciwko ustrojowi, należało do właściwości sądów wojskowych, a nie 
powszechnych23. 

 

 

20 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny 
Wojska Polskiego, Dz.U. 1944 nr 6 poz. 27, tekst ogłoszony. 
21 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2003, s. 400. 
22 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września… 
23 T. Maciejewski, Historia ustroju…, s. 400. 

Ewolucja polskiego ustawodawcy do tolitaryzmów 

11 

-Dekret o ochronie państwa 

Dekret o ochronie państwa24 zawierał głównie przepisy dotyczące zabez-
pieczenia interesów władz komunistycznych, polegające na ich ochronie od 
działań kontrrewolucyjnych25 . Ustawodawca nie uznał za takie działań zmie-
rzających do pochwalania totalitaryzmów, czego konsekwencją było nieu-
mieszczenie tego typu zabronionego w tym akcie prawnym. 

-Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 

Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbu-
dowy Państwa26 nie zawierał przepisów relewantnych dla tej materii. 

-Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. 

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrze-
śniową i faszyzację życia państwowego27 przewidywał głównie przestępstwa po-
legające na ponoszeniu odpowiedzialności za szkodę Państwa i Narodu Pol-
skiego w związku z działaniem na rzecz nazistów. Akt prawny nie zawierał prze-
pisów, które zakazywałyby głoszenia samej ideologii. 

-Mały kodeks karny 

Mały kodeks karny28 w art. 35 zakazywał brania udziału w związku o ce-
lach faszystowskim oraz nawoływania do zakładania takiego związku, a także 
nawoływania do brania udziału w nim. Przestępstwo to zagrożone było karą 
więzienia. Właściwe do rozpatrywania tych spraw wciąż były sądy wojskowe. 

Trzeba zauważyć, że rozwiązanie to podobnie jak w kodeksie karnym 
Wojska Polskiego odznaczało się wyraźnym zwrotem politycznym – zakazano 
wyłącznie czynów związanych z faszyzmem (tu zarówno niemieckim, jak i wło-
skim), pomijając przy tym związki o charakterze narodowo-socjalistycznym. 

24 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie 
Państwa, Dz.U. 1944 nr 10 poz. 50, tekst ogłoszony. 
25 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 71. 
26 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbu-
dowy Państwa, Dz.U. 1945 nr 53 poz. 300, tekst ogłoszony. 
27 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia 
państwowego, Dz.U. 1946 nr 5 poz. 46, tekst ogłoszony. 
28 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbu-
dowy Państwa, Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192, tekst ogłoszony. 



Karolina Palka 

12

-Kodeks karny PRL 

Kodeks karny z 1969 roku29 był pierwszą, kompleksową ustawą karną 
okresu powojennego30. 

Jego artykuł 270 § 2 uważany jest za bezpośredniego historycznego po-
przednika obecnej regulacji w tej materii31. Przepis ten zakazywał pochwalania 
faszyzmu i każdej jego odmiany. Ten czyn zabroniony zagrożony był karą po-
zbawienia wolności do lat 332. 

Przestępstwo to musiało być dokonane publicznie. Ma to miejsce wtedy, 
gdy może być dostrzeżone przez indywidualnie nieoznaczone osoby33. 

Podkreśla się, że art. 270 § 2 kodeksu karnego z 1969 r. był wyrazem 
potępienia przez ustawodawcę faszyzmu jako doktryny, ideologii, jak też akcji 
politycznej34. 

Uznano także, że znamionami każdej z odmian faszyzmu są: „zaborczy 
imperializm” oraz „zwalczanie zasad i zdobyczy demokratycznych”35. 

Należy odnotować, że przepis ten zakazywał wyłącznie odmian faszyzmu, 
a więc jego wersji włoskiej, jak i nazizmu. Było to rozwiązanie podobne, jak to 
przewidziane na gruncie małego kodeksu karnego. Akt prawny z 1946 roku 
zakazywał jednak szeroko pojmowanej działalności  w związkach o charakterze 
faszystowskim. Jego następca z kolei przewidywał znacznie szersze uregulowa-
nia – zakazane były pochwalanie wszelkich przejawów faszyzmu. 

Znamię czasownikowe niniejszego typu przestępstwa należy wykładać 
jako wyrażanie uznania czy pozytywnej opinii, aprobowanie36. 

 

 

29 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, t.j.: Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 ze zm. 
30 T. Maciejewski, Historia ustroju…, s. 401. 
31 Z. Ćwiąkalski, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Część szcze-
gólna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, s. 520. 
32 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r… . 
33 I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1986, s. 246. 
34 M. Siewierski, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
red. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Warszawa 1977, s. 707. 
35 Tamże, s. 708. 
36 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 205. 
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-Kodeks karny z 1997 r. 

W pierwotnej wersji kodeksu karnego z 1997 roku znajdował się wyłącz-
nie art. 256, który pod groźbą grzywny, kary ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2 zakazywał publicznego propagowania faszystow-
skiego lub innego totalitarnego ustroju państwa37. W przeciwieństwie do więk-
szości poprzednich regulacji przepis ten uregulowany został w postaci alterna-
tywy, zachodzącej między tym typem, a nawoływaniem do nienawiści na tle 
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze 
względu na bezwyznaniowość. Wydaje się, że redakcja tego przepisu  spowo-
dowana jest przekonaniem ustawodawcy, że zapobiegnie to konieczności roz-
wiązywania sporu, co do zbiegu kumulatywnego przepisów, gdyby typy te były 
osobnymi regulacjami. Rozwiązanie to należy uznać za jak najbardziej słuszne. 

Należy zauważyć, że obecnie obowiązujący kodeks karny zawęża zakres 
penalizacji w stosunku do swojego poprzednika. 

Po pierwsze, zakazane jest propagowanie, które ma dwojaki charakter. 
Z jednej strony towarzyszyć mu musi element obiektywny, który oznacza samo 
podejmowanie zachowań polegających na prezentowaniu czy też szerzeniu. 
Z drugiej zachowanie to posiada także musi element subiektywny – sprawca 
musi mieć aprobujący stosunek do treści, którą upowszechnia38. Zgadza się 
z tym także Sąd Najwyższy, który w jednej ze swych uchwał uznał: „propago-
wanie (…) oznacza każde zachowanie polegające na prezentowaniu faszystow-
skiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, w zamiarze przekonania do 
niego”39. Jest to więc znamię czasownikowe wyraźnie silniejsze niż samo „po-
chwalanie”. 

Po drugie, przepis ten zakazuje propagowania ustroju totalitarnego40 – 
czyli działania państwa w określony sposób, zgodny z tą doktryną. Kodeks 
karny z 1969 r. zawierał regulację szerszą, zgodnie z którą zakazany był każdy 
przejaw faszyzmu. 

37 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, tekst ogłoszony, t.j.: Dz.U. 1997 nr 88 poz. 
553 ze zm.. 
38 K. Wiak, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018, s. 1240. 
39 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r., sygn.. I KZP 5/02, Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego Izba Karna i Wojskowa 2002, nr 5-6, poz. 32. 
40 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Ko-
mentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016, s. 761. 
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Zachodzi także pewna dość znacząca różnica na innym polu. Obecnie ob-
owiązujący kodeks karny zakazuje propagowania każdego z ustrojów totalitar-
nych, jako przykład jedynie podając ustrój faszystowski. Zgodnie z art. 13 
Konstytucji RP41 za „inny totalitarny ustrój państwa” należy uznać ustrój ko-
munistyczny42. 

Zgodna z tym jest także wykładnia Sądu Najwyższego, który uznał, 
że ustrój totalitarny charakteryzuje „stosowanie terroru policyjnego wobec 
przeciwników politycznych, istnienie jednej partii o charakterze wodzowskim, 
likwidacja wolności i praw obywatelskich”43 

Czyn ten także musi być dokonany publicznie – znamię to należy wykła-
dać identycznie, jak miało to miejsce na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. 
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42 M. Kalitowski, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
red. M. Filar, Warszawa 2016, s. 1446. 
43 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2011 r., sygn. V KK 98/11, LEX nr 
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44 A. Herzog, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
red. R. A. Stefański, Warszawa 2017, s. 1584. 
45 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowa-
nia karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589. 
46 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 roku, sygn. K 11/10, Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego – seria A 2011, nr 6, poz. 60. 
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Tym samym na gruncie obecnego stanu prawnego odpowiedzialność 
karną ponoszą osoby, które rozpowszechniają, produkują, utrwalają lub spro-
wadzają, nabywają, przechowują, posiadają, prezentują, przewożą lub przesy-
łają druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w art. 256 
§ 1 k. k. 

Doktryna podkreśla, że zachowania te są swoistymi czynnościami przygo-
towawczymi do popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 k. k.47 Przepis ten sta-
nowi więc bezpośrednią pochodną zasady wyrażonej w art. 16 § 2 k. k., zgod-
nie z którym przygotowanie jest karalne wyłącznie wtedy, gdy ustawa tak sta-
nowi48. 

Przepis ten ujęty jest bardzo kazuistycznie i stanowi novum na gruncie 
antytotalitarnych regulacji polskich ustaw karnych. 

Przestępstwo to zagrożone jest identyczną karą, jak przestępstwo z art. 
256 § 1 k. k. Jest to dość oryginalna regulacja, bowiem wydaje się, że przygo-
towanie powinno być karane niżej niż dokonanie czy usiłowanie przestępstwa. 
 
-Kontratyp 

Art. 256 § 3 zawiera regulację, która uznawana jest za kontratyp wyłącza-
jący bezprawność49. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej nie 
podlega sprawca czynu z § 2, który dopuścił się swego czynu w ramach dzia-
łalności artystycznej, naukowej, edukacyjnej lub kolekcjonerskiej50. Regulacja 
ta podobnie, jak art. 256 § 2 została dodana mocą nowelizacji kodeksu karnego 
z 2009 roku i także stanowi novum w tej materii. 

Doktryna bardzo słusznie wskazuje, że wprowadzenie tego kontratypu 
było niesłuszne51. Po pierwsze, należy zauważyć, że nie jest wykluczona sytua-
cja, gdy sprawca wytwarza dany przedmiot, zawierający treść propagującą 

47 A. Herzog, Przestępstwa…, s. 1586. 
48 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, t. j. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm. 
49 A. Herzog, Przestępstwa…, s. 1586. 
50 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r… . 
51 K. Wiak, Przestępstwa…, s. 1242. 
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ustrój totalitarny w ramach jednej z enumeratywnie wymienionych działalno-
ści, głównie artystycznej, np. obraz zawierający treść propagandową52. W dru-
gim możliwym przypadku, gdy osoba czyni coś w ramach którejś z działalności 
i nie ma zamiaru propagowania – to następuje dekompletacja zespół znamion 
przestępstwa z § 2. Świadczy to o tym, że nawet gdyby ta regulacja nie była 
przewidziana – czynu zabronionego one nie popełnią53. Kontratyp ten jest więc 
całkowicie zbędny. 

-Przepadek 

W przypadkach skazania z art. 256 § 2 k. k. kodeks karny przewiduje 
obligatoryjny przepadek przedmiotów wymienionych w tym przepisie54, co 
stanowi konsekwencję zasady wyrażonej w art. 44 § 6 i 7 k. k. Sąd orzeka go 
nawet wtedy, gdy przedmioty nie były własnością sprawcy. 

Regulacja ta jest także rozwiązaniem nowym w stosunku do wszystkich 
poprzednich przepisów, jakie zostały tu omówione. 

Podsumowanie 

Oprócz znaczących różnic, jakie zachodzą między poszczególnymi prze-
pisów na przestrzeni polskich regulacji prawnokarnych trzeba także odnotować 
parę cech wspólnych, które je łączą. 

Zbieżna jest strona podmiotowa powyższych typów czynów zabronio-
nych, którą jest umyślność. Także zamiar jest tutaj określony i jest to zamiar 
bezpośredni. Drugą cechą wspólną jest to, że są to typy formalne – do przyjęcia 
dokonania przestępstwa nie musi nastąpić żaden skutek. 

Obecna regulacja tej materii jest dużo bardziej kompleksowa, niż miało 
to miejsce we wcześniejszych normach prawa karnego. Ewolucję tych przepi-
sów należy ocenić bardzo pozytywnie, ponieważ zapobiega ona negatywnym 
czynom w postaci szeroko pojętego promowania totalitaryzmów, co może za-
pobiec powtórce tragedii II wojny światowej. 

52 M. Małecki, Kontratyp sztuki de lege lata, [w:] Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć 
religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 147. 
53 W. Kulesza, Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego (uwagi „de lege pra-
evia, lata et ferenda”), [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga 
jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. No-
wikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 114 
54 Z. Ćwiąkalski, Przestępstwa przeciwko porządkowi…, s. 527. 
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Wprowadzenie 

Niniejszy artkuł ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych oraz eko-
nomicznych dokonanych przy próbach reformy regionalnych przewozów pa-
sażerskich w Polsce. Regionalny transport kolejowy pełni niezwykle ważną 
funkcję w systemie transportowym państwa, jako jeden z rodzajów transportu 
zbiorowego umożlwiający dojazdy do pracy czy szkoły. Nie można więc stwier-
dzić, że odbywa się on na zasadach w pełni rynkowych i jest samowystarczalny 
finansowo. Przeciwnie, jako jeden z elementów realizowania przez państwo 
usług publicznych dla obywateli, musi otrzymywać pewne wsparcie, aby móc 
wykonywać założone cele. Niestety ciągła deficytowość kolei regionalnych 
i brak wymaganych inwestycji, powoduje, że są one postrzegane jako nieefek-
tywne i nie spełniające standardów prawidłowo funkcjonującej komunikacji. 
Zmianę tego stanu rzeczy miały przynieść liczne rozwiązania prawne dokony-
wane na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Należy więc przeanalizować 
każdą z podejmowanych prób reformy i odpowiedzieć na pytanie czy była ona 
zasadna i właściwie dokonana. Rozważania uzupełnić trzeba uwagami i propo-
zycjami zmian, które mogłyby przynieść korzyść dla pasażerów korzystających 
z regionalnego transportu kolejowego. 
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Rys historyczny 

Rozwój transportu kolejowego na świecie w XIX wieku symbolizował roz-
wój potęgi ekonomicznej państwa. Im gęstsza sieć infrastruktury kolejowej po-
krywała teren kraju tym bardziej efektywny był jego przemysł i gospodarka. 
W czasach tych, zasadniczym modelem własności przedsiębiorstw zajmujących 
się transportem kolejowym był model własności prywatnej. Z całą pewnością 
można stwierdzić, że podmioty prowadzące działalność w tym zakresie nie mu-
siały obawiać się o swoje dochody oraz pozyskiwanie inwestorów1. Wynalezie-
nie i rozpowszechnienie samochodów osobowych oraz infrastruktury drogowej 
spowodowały jednak powolny spadek znaczenia kolei pasażerskich, jednak na-
dal pozostawały one ważnym środkiem transportu zbiorowego. Zaczęto więc 
myśleć o transporcie kolejowym jako o jednej z usług publicznych zapewnia-
nych przez państwo, zwłaszcza w zakresie transportu regionalnego. Poszcze-
gólne państwa europejskie z tych względów, a także z uwagi na strategiczne 
znaczenie transportu kolejowego dla celów militarnych, zaczęły od okresu 
dwudziestolecia międzywojennego, scalać i nacjonalizować przedsiębiorstwa 
kolejowe, w jednego przewoźnika „narodowego”. Nie inaczej miało to miejsce 
w Polsce, gdzie w 1926 roku w drodze rozporządzenia Prezydenta powołano 
przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe”2. Należy jednak zauważyć, 
że w przypadku naszego kraju, nie tyle istniała konieczność nacjonalizacji 
przedsiębiorstw, co samo objęcie we własność taboru i infrastruktury pozosta-
wionych przez państwa zaborcze. Wobec faktu, że nie istniały żadne inne pod-
mioty mogące zajmować się transportem kolejowym, niezbędne stało się peł-
nienie tej funkcji przez państwo lub od 1926 roku przedsiębiorstwo pań-
stwowe. Dodatkowym argumentem za zarządzaniem kolei przez państwo, była 
chęć unifikacji infrastruktury pozostawionej przez trzech różnych zaborców. 
Model państwowego zarządzania kolejami przetrwał czasy II Wojny Światowej 
i funkcjonował także w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Co prawda, 
w okresie tym pojawiały się różne propozycje funkcjonowania kolei w Polsce, 

1 Por. P. S. Dempsey, Transportation: a legal history, Transportation Law Journal 2003, vol. 30, 
s. 248. 
2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsię-
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe", Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568. 
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raz polegające na zarządzaniu PKP bezpośrednio przez Ministerstwo Komuni-
kacji, innym razem na wyodrębnieniu przedsiębiorstwa ze struktur Minister-
stwa, jednakże w dalszym ciągu kolej pozostawała w rękach państwa. Trudno 
w ogóle wyobrazić sobie inny model własności niż państwowa w państwie 
o socjalistycznym charakterze gospodarki, realizującym swoje zadania poprzez 
plany i jednostki gospodarki uspołecznionej3. Taki stan rzeczy utrzymywał się 
nawet po transformacji politycznej, która zaszła na przełomie lat 80 i 90 i zmia-
nie ustroju ekonomicznego państwa na społeczną gospodarkę rynkową. Prze-
łom nastąpił na skutek wyrażenia woli przez Polskę do przystąpienia do Unii 
Europejskiej, a także problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa „Polskie 
Koleje Państwowe” w ramach gospodarki rynkowej.  

Wyodrębnienie „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.” 

W 2000 roku doszło do uchwalenia ustawy o komercjalizacji i restruktu-
ryzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”4. Ustawa ta 
zawierała regulacje przekształcające przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę 
skarbu państwa, co nazywa się procesem komercjalizacji5. Zawarty w niej art. 
14 ust. 1 pozwalał nowo powstałej spółce „Polskie Koleje Państwowe Spółka 
Akcyjna”, na utworzenie spółek właściwych do prowadzenia działalności w za-
kresie kolejowych przewozów pasażerskich oraz kolejowych przewozów towa-
rowych. Dwoma głównymi podmiotami utworzonymi w ten sposób były 
„PKP Intercity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” przeznaczoną do 
prowadzenia pociągów ekspresowych krajowych i międzynarodowych oraz 
„PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odpo-
wiedzialną wówczas za krajową komunikację kolejową w formie pociągów oso-
bowych oraz międzymiastowych. To właśnie tej drugiej spółce powierzono pa-
sażerski transport kolejowy na poziomie regionalnym. 

Istotą restrukturyzacji było oddzielenie działalności przewozowej kolei od 
zarządzania liniami kolejowymi6. Nie jest to jednak wyłącznie pomysł pol-

3 S. Włodyka, Prawo gospodarcze. Zarys systemu. Część ogólna. Tom I., Warszawa 1981, s. 106. 
4 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. 2000 Nr 84, poz. 948. 
5 J. Dąbrowska, [w:] Szczególne formy spółek, red. Kidyba A., Warszawa 2017, s. 237. 
6 Tamże, s. 286. 
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skiego ustawodawcy, bowiem konieczność ta wynikała z ustawodawstwa unij-
nego, do którego nasz kraj musiał dostosować się chcąc dołączyć do Unii Eu-
ropejskiej. Mowa tutaj o dyrektywie w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych 
z 1991 roku7, w ramach której zobowiązano państwa do zwiększenia konku-
rencyjności sektora kolejowego między innymi poprzez rozdzielenie zarządza-
nia infrastruktury, pozostającej w zarządzie państwa, od prowadzenia pasażer-
skich i towarowych przewozów kolejowych, które to miały odbywać się na za-
sadach bardziej komercyjnych.  

Restrukturyzacja nie przyniosła jednak spodziewanych efektów, bowiem 
spółki kolejowe w dalszym ciągu w większości nie przynosiły dochodów, a ich 
dług narastał. Nie inaczej było w przypadku spółki „Przewozy Regionalne sp. 
z o.o.”, czego przykładem może być wynik finansowy netto w samym tylko 
2004 roku wynoszący ok. 860 milionów złotych straty8 i to mimo podjęcia 
przez ustawodawcę w 2003 roku kroków w zakresie finansowania regionalnych 
przewozów pasażerskich przez samorządy województw. W roku tym została 
uchwalona ustawa o o dochodach jednostek samorządu terytorialnego9, która 
w art. 70 przewidywała nowelizację art. 40 ust. 1 ustawy o transporcie kolejo-
wym10, zmieniając zasady dotowania regionalnych kolejowych przewozów pa-
sażerskich, nakazując finansowanie dotacji ze środków własnych województwa. 
Jak jednak zostało powiedziane, nawet dotacje pochodzące od samorządów 
wojewódzkich nie poprawiły znacznie stanu finansów przewoźnika, a co za tym 
idzie w dalszym ciągu dochodziło do degradacji stanu regionalnych przewozów 
kolejowych. Brak środków powodował dalsze zaniedbania w zakresie taboru 
i coraz szersze likwidowanie połączeń, co nie sprzyjało realizowaniu zadania 
z zakresu użyteczności publicznej. 

Mimo fatalnej kondycji finansowej przewoźnika „Przewozy Regionalne 
sp. z o.o.”, spółka w dalszym ciągu funkcjonowała na rynku. W sytuacji kiedy 

7 Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, [online] 
91/440/EWG, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L 
0440&from=PL [dostęp: 28.06.2018]. 
8 Przewozy Regionalne sp. z o.o., Raport Roczny 2004, [online] https://archiwum.przewozyregio-
nalne.pl/sites/default/files/pliki/131/raport-roczny-pkp-pr-2004.pdf [dostęp: 28.06.2018], 
s. 24. 
9 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 
Nr 203, poz. 1966. 
10 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. Nr 86, poz. 789 i Nr 170, 
poz. 1652. 
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spółka prawa handlowego pozostaje niewypłacalna, co z dużą pewnością wy-
stępuje w sytuacji ponoszenia wieloletniej straty, zachodzą przesłanki ogłosze-
nia jej upadłości. Jednakże spółka, będąca przedmiotem analizy nie zgłosiła 
wniosku o upadłość, ani nie zrobił tego żadnej z jej wierzycieli. Przyczyną jest 
brak zdolności upadłościowej spółki. Jak już zostało wspomniane, została ona 
utworzona w wykonaniu art. 14 ust. 1 o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, co oznacza, że jest 
ona podmiotem o którym mowa w art. 6 pkt 4 ustawy Prawo upadłościowe11, 
czyli osobą prawną utworzoną w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą 
i nie można ogłosić jej upadłości12. Takie rozwiązanie, jakkolwiek gwarantuje 
dalsze wykonywanie przez spółkę regionalnych przewozów pasażerskich, a więc 
usługi publicznej, to nie sprzyja ono poprawie sytuacji finansowej spółki. Taka 
spółka jest więc podmiotem, za który nikt nie ponosi odpowiedzialności i który 
może pozostawać na permanentnym deficycie i ponosić rokroczną stratę. Choć 
teoretycznie jest to możliwe, w praktyce niezbędne dla rynku i interesu wierzy-
cieli staje się podjęcie pewnych działań w celu restrukturyzacji takiej spółki. 

„Usamorządowienie” kolejowych przewozów regionalnych 

Neologizm „usamorządowienie” powstał wskutek głębokich zmian na 
polskiej kolei w 2008 roku i oznacza przeniesienie udziałów w spółce „PKP 
Przewozy Regionalne sp. z o.o.” na rzecz samorządów wojewódzkich13. Co 
prawda proces ten przeprowadzony został w 2008 roku, jednakże jego zwia-
stunem było utworzenie w 2005 roku spółki „Koleje Mazowieckie –KM sp. 
z o.o.”, w którym 51% udziałów objął Samorząd Wojewódzki Województwa 
Mazowieckiego, z kolei 49% - „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”, która 
miała za zadanie zapewnić regionalny transport kolejowy w województwie Ma-
zowieckim. Wspomniane już nałożenie w 2003 roku, na samorządy wojewódz-
kie zadania własnego w postaci organizowania regionalnych kolejowych prze-
wozów pasażerskich, pozwoliło na wybór przewoźnika w drodze umowy bądź 

11 Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344. 
12 Por. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz., Warszawa 2018, 
s. 30. 
13 R. Piech, Usamorządowienie PKP Przewozy Regionalne, [online] http://inforail.pl/usamorza 
dowienie-pkp-przewozy-regionalne_more_65343.html [dostęp: 28.06.2018]. 
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7 Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, [online] 
91/440/EWG, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L 
0440&from=PL [dostęp: 28.06.2018]. 
8 Przewozy Regionalne sp. z o.o., Raport Roczny 2004, [online] https://archiwum.przewozyregio-
nalne.pl/sites/default/files/pliki/131/raport-roczny-pkp-pr-2004.pdf [dostęp: 28.06.2018], 
s. 24. 
9 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 
Nr 203, poz. 1966. 
10 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. Nr 86, poz. 789 i Nr 170, 
poz. 1652. 
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11 Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344. 
12 Por. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz., Warszawa 2018, 
s. 30. 
13 R. Piech, Usamorządowienie PKP Przewozy Regionalne, [online] http://inforail.pl/usamorza 
dowienie-pkp-przewozy-regionalne_more_65343.html [dostęp: 28.06.2018]. 
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przetargu co umożliwiał ówcześnie art. 40 ust. 3 ustawy o transporcie kolejo-
wym. Poszczególne województwa, poza Mazowieckim, w dalszym ciągu korzy-
stały jednak z usług „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”. Wyłom nastąpił 
w 2007 roku, kiedy to przetarg na wykonywanie świadczenia usług zbiorowego 
transportu kolejowego w województwie Kujawsko-Pomorskim wygrała spółka 
„Arriva RP sp. z o.o.”. Fakt ten spowodował dyskusję nad bytem i funkcjono-
waniem spółki „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”, bowiem finansowana 
była ona przez samorządy wojewódzkie, jednakże była ona własnością spółki 
„Polskie Koleje Państwowe S.A.”. 

Ustawodawca zdecydował się więc na wspomniane już „usamorządowie-
nie”. Dokonano tego wskutek nowelizacji z dnia 25 kwietnia 2008 r., ustawy 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego „Polskie Koleje Państwowe”14. Spółka „Polskie Koleje Państwowe S.A.” 
otrzymała rekompensatę za poniesione straty przez spółkę „PKP Przewozy Re-
gionalne sp. z o.o.”, która miała być przeznaczona na spłatę jej długów. Ustawa 
przewiduje udzielenie „Polskim Kolejom Państwowym S.A.” kredytu, który 
może zostać spłacony między innymi poprzez przekazanie na rzecz Skarbu Pań-
stwa wszystkich udziałów w spółce „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”. 
Skutkiem tego działania „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.” staną się wła-
snością Skarbu Państwa, dzięki czemu będzie możliwe przekazanie ich udzia-
łów samorządom województw, co przewiduje dodany wskutek omawianej no-
welizacji art. 33u ust. 1. W ust. 3 omawianego artykułu, przewidziana została 
delegacja dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego liczbę 
udziałów objętych przez poszczególne samorządy województw. Wraz z proce-
sem „usamorządowienia” działalność w zakresie przewozów międzywojewódz-
kich przekazana została spółce „PKP Intercity sp. z o.o.”. 

Samorządy nabyły więc udziały w spółce stając się jej właścicielem, jednak 
nie można powiedzieć, aby sytuacja finansowa spółki uległa poprawie. Prze-
stała być ona częścią Grupy PKP, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie jej 
nazwy na „Przewozy Regionalne sp. z o.o.”15. Niestety, była to właściwie je-

14 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. 2008 Nr 97, poz. 624. 
15 Ostateczne pożegnanie z PKP, [online] https://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/osta-
teczne-pozegnanie-z-nbsp-pkp,118097.html [dostęp: 28.06.2018]. 
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dyna realna zmiana, jako, że spółka wciąż przynosiła straty, a sytuacji nie po-
lepszał fakt tworzenia przez samorządy wojewódzkie własnych pasażerskich 
przewoźników kolejowych. Doprowadziło to w efekcie do sytuacji, w której na 
terenie niektórych województw funkcjonowały różne, będące własnością sa-
morządu województwa podmioty zajmujące się w istocie prowadzeniem tego 
samego rodzaju działalności. Przy tym należy zaznaczyć, że nowe spółki samo-
rządowe prowadziły najczęściej działalność na stosunkowo dochodowych li-
niach, z kolei linie nierentowne w dalszym ciągu obsługiwane były przez „Prze-
wozy Regionalne sp. z o.o.”. Samorządy województw preferowały także utwo-
rzonych przez siebie przewoźników w kwestii modernizacji i zakupu nowego 
taboru wykorzystywanego do przewozu, bowiem nie zostawał on własnością 
spółki, 
w której dany samorząd ma jedynie część udziału, ale wykorzystywany był je-
dynie przez spółkę, nad którą województwo miało całkowitą kontrolę. 

W 2011 roku doszło do zmiany w zakresie wyboru przez samorząd woje-
wództwa, przewoźnika mającego wykonywać zadania związane z regionalnym 
przewozem kolejowym. Poprzednia, wspominana już, szczątkowa regulacja 
z ustawy o transporcie kolejowym, została zastąpiona umową o świadczenie 
usług publicznego transportu zbiorowego, uregulowaną w ustawie o publicz-
nym transporcie zbiorowym16. Konstrukcja umowy przewiduje przyznanie 
przez organizatora transportu zbiorowego, którym jest jednostka samorządu 
terytorialnego, operatorowi publicznego transportu zbiorowego, którym jest 
podmiot chcący wykonywać działalność przewozu osób, prawa i obowiązku 
wykonywania usług z zakresu użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej 
określonej w umowie. 

„Renacjonalizacja” przewozów regionalnych 

Wymienione wyżej problemy, w szczególności dualizm przewoźników 
regionalnych przewozów kolejowych występujący w niektórych wojewódz-
twach, przyczyniły się do zaistnienia potrzeby kolejnej restrukturyzacji spółki 
„Przewozy Regionalne sp. z o.o.”. Jednym z rozwiązań jakie zostały poddane 
analizie było ponowne przejęcie kontroli nad spółką przez Skarb Państwa. Ten 

16 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2136. 



Marek Stolorz 

26 

przetargu co umożliwiał ówcześnie art. 40 ust. 3 ustawy o transporcie kolejo-
wym. Poszczególne województwa, poza Mazowieckim, w dalszym ciągu korzy-
stały jednak z usług „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”. Wyłom nastąpił 
w 2007 roku, kiedy to przetarg na wykonywanie świadczenia usług zbiorowego 
transportu kolejowego w województwie Kujawsko-Pomorskim wygrała spółka 
„Arriva RP sp. z o.o.”. Fakt ten spowodował dyskusję nad bytem i funkcjono-
waniem spółki „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”, bowiem finansowana 
była ona przez samorządy wojewódzkie, jednakże była ona własnością spółki 
„Polskie Koleje Państwowe S.A.”. 

Ustawodawca zdecydował się więc na wspomniane już „usamorządowie-
nie”. Dokonano tego wskutek nowelizacji z dnia 25 kwietnia 2008 r., ustawy 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego „Polskie Koleje Państwowe”14. Spółka „Polskie Koleje Państwowe S.A.” 
otrzymała rekompensatę za poniesione straty przez spółkę „PKP Przewozy Re-
gionalne sp. z o.o.”, która miała być przeznaczona na spłatę jej długów. Ustawa 
przewiduje udzielenie „Polskim Kolejom Państwowym S.A.” kredytu, który 
może zostać spłacony między innymi poprzez przekazanie na rzecz Skarbu Pań-
stwa wszystkich udziałów w spółce „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.”. 
Skutkiem tego działania „PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.” staną się wła-
snością Skarbu Państwa, dzięki czemu będzie możliwe przekazanie ich udzia-
łów samorządom województw, co przewiduje dodany wskutek omawianej no-
welizacji art. 33u ust. 1. W ust. 3 omawianego artykułu, przewidziana została 
delegacja dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego liczbę 
udziałów objętych przez poszczególne samorządy województw. Wraz z proce-
sem „usamorządowienia” działalność w zakresie przewozów międzywojewódz-
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14 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. 2008 Nr 97, poz. 624. 
15 Ostateczne pożegnanie z PKP, [online] https://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/osta-
teczne-pozegnanie-z-nbsp-pkp,118097.html [dostęp: 28.06.2018]. 
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dyna realna zmiana, jako, że spółka wciąż przynosiła straty, a sytuacji nie po-
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16 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2136. 
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właśnie wariant został ostatecznie wybrany i w 2015 roku doszło do przejęcia 
przez „Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.” pakietu kontrolnego w udziałach 
spółki w wysokości 50% udziałów plus jeden udział17. Spółka „Agencja Roz-
woju Przemysłu S.A.” jest jednoosobową spółką skarbu państwa powstałą 
w wyniku przekształcenia Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle w 
1991 roku i ma na celu wspieranie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw18. 
Pojęcie „renacjonalizacja” w kontekście tego działania może zostać używane w 
znaczeniu potocznym, bowiem nie doszło do objęcia udziałów przez Skarb 
Państwa. Wprowadzony został natomiast podmiot będący inwestorem więk-
szościowym, choć kontrolowany w pełni przez Skarb Państwa, stąd odniesienie 
do „renacjonalizacji”. Samorządy województw są obecnie udziałowcami mniej-
szościowymi i spółka realizuje politykę gospodarczą narzuconą przez organy 
centralne państwa. Dzięki nowemu udziałowcowi, który objął udziały w pod-
wyższonym kapitale zakładowym, spółka uzyskała środki na przeprowadzanie 
modernizacji składów i zabezpieczone zostało stabilne świadczenie usług we 
wszystkich regionach. Od przełomu 2016 i 2017 roku spółka działa pod nową 
marką konsumencką „PolRegio”. 

Należy zastanowić się czy owa „renacjonalizacja” była jedynym możliwym 
do przeprowadzenia procesem restrukturyzacji, a czy jeśli istniały inne możli-
wości, to czy mogłyby one przynieść więcej korzyści regionalnym przewozom 
pasażerskim. Wydaje się, że wobec istnienia lokalnych przewoźników samorzą-
dowych, spółka „Przewozy Regionalne sp. z o.o.” mogła zostać podzielona na 
mniejsze spółki z uwzględnieniem podziału terytorialnego państwa, a udziały 
w tych spółkach zostałyby przekazane samorządom, a po dokonaniu podziału 
doszłoby do likwidacji spółki. W takim wypadku, każde województwo posia-
dałoby lokalnego przewoźnika kolejowego. Podział taki wiąże się jednak z pro-
blemem rozliczenia udziałów i majątku spółki dzielonej, co w przypadku 
znacznej ilości aktywów spółki mogłoby okazać się procesem kosztownym 
i czasochłonnym. Zmianie uległby także zakres działalności przewozowej, bo-
wiem każdy z nowych przewoźników działałby właściwie wyłącznie na terenie 

17 ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych, [online] http:// 
www.pap.pl/aktualnosci/news,411023,arp-objela-wiekszosciowy-pakiet-udzialow-w-przewoza 
ch-regionalnych.html [dostęp: 29.08.2018]. 
18 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Struktura własnościowa i status prawny, [online] https:// 
bip.arp.pl/strona-glowna/struktura-wlasnosciowa-i-status-prawny [dostęp: 29.06.2018]. 
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jednego województwa, co spowodowałoby zmniejszenie ilości połączeń mię-
dzywojewódzkich. Co prawda, świadczenie połączeń międzywojewódzkich nie 
należy do głównych zadań „Przewozów Regionalnych”, jednakże  znajdują się 
one w ofercie spółki, stanowiąc alternatywną możliwość transportu względem 
przewoźnika „PKP Intercity sp. z o.o.”. Pojawia się także problem samorządów 
województw, których nie stać na utrzymywanie własnego przewoźnika kolejo-
wego i w związku z tym w dalszym ciągu polegają na usługach świadczonych 
przez „Przewozy Regionalne sp. z o.o.”. Pewnym wyjściem z tej sytuacji mo-
głoby być dokonanie podziału spółki tylko w odniesieniu do niektórych woje-
wództw, natomiast te samorządy, które nie zdecydowałoby się na utrzymywa-
nie własnej spółki kolejowej, mogłyby w dalszym ciągu korzystać z usług „Prze-
wozów Regionalnych”, które w tym wypadku nie zostałyby zlikwidowane. 
Wydaje się jednak, że takie działanie doprowadziłoby jedynie do powiększenia 
problemów spółki, która straciłaby finansowanie od województw zamożnych, 
ale w dalszym ciągu zobligowana byłaby do świadczenia usług na nierentow-
nych liniach. Kolejnym problemem, w przypadku istnienia wielu mniejszych 
przewoźników, byłby zanik korzyści skali, co doprowadziłoby do zwiększenia 
kosztów administracyjnych, energii czy kosztów napraw i utrzymania. Niewąt-
pliwą zaletą takiego podziału spółki byłaby eliminacja konkurencji pomiędzy 
podmiotami należącymi do tego samego właściciela i działającymi w tym sa-
mym celu, która zachodzi obecnie w niektórych województwach. Jednakże 
utrata wspomnianego już efektu skali działalności pozwalającej na optymaliza-
cję kosztów, a także marginalizacja województw o mniejszym potencjale go-
spodarczym, sprawiają, że takie rozwiązanie musi zostać odrzucone. 

Jednym z możliwych rozwiązań byłoby także całkowite otwarcie rynku 
regionalnych przewozów kolejowych po upływie pewnego okresu przejścio-
wego, co z kolei przystosowałoby rynek do wymogów tzw. „IV Pakietu Kole-
jowego”, a więc dyrektywę Unii Europejskiej, która zakłada dalszą liberalizację 
rynku przewozów kolejowych19. Byłoby to jednak rozwiązanie bardzo rady-
kalne, obarczone wieloma rodzajami ryzyka, a także ograniczające prowadzenie 
przewozów kolejowych na liniach o niskim potencjale ekonomicznym, 

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmie-
niająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2370 [dostęp: 30.06.2018]. 
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17 ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych, [online] http:// 
www.pap.pl/aktualnosci/news,411023,arp-objela-wiekszosciowy-pakiet-udzialow-w-przewoza 
ch-regionalnych.html [dostęp: 29.08.2018]. 
18 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Struktura własnościowa i status prawny, [online] https:// 
bip.arp.pl/strona-glowna/struktura-wlasnosciowa-i-status-prawny [dostęp: 29.06.2018]. 
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19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmie-
niająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2370 [dostęp: 30.06.2018]. 
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co wiąże ze sobą brak spełnienia obowiązku przez państwo w zakresie świad-
czenia usług publicznych. Także i w tym przypadku zlikwidowana zostałaby 
spółka „Przewozy Regionalne sp. z o.o.” i podzielona na mniejszych przewoź-
ników, co w konsekwencji doprowadziłoby do zubożenia oferty i potencjal-
nych zakłóceń na rynku przewozów międzywojewódzkich. 

Zakończenie 

Temat działalności spółki „Przewozy Regionalne sp. z o.o.” i kolejowych 
spółek samorządowych, jest ciągłym przedmiotem dyskusji i analiz przeprowa-
dzanych w celu uzyskania optymalnego rozwiązania problemów regionalnego 
transportu kolejowego w Polsce. Niewątpliwie państwo powinno wypełniać 
swoją rolę w zakresie świadczenia usług publicznych, do których należy regio-
nalny transport kolejowy, jednakże finansowanie podmiotów odpowiedzial-
nych za te usługi powinno być przeprowadzane w sposób racjonalny, a same 
podmioty powinny kierować się zasadami gospodarki rynkowej, tak aby nie 
doprowadzać do sytuacji w której istnieje permanentny deficyt w ich finan-
sach. Dotacje państwowe mają na celu zagwarantowanie istnienia połączeń nie-
rentownych, ale koniecznych do utrzymywania ze względu na pełnione zada-
nia usług publicznych, jednakże otrzymywanie ich nie zwalnia spółki z obo-
wiązku racjonalnego gospodarowania środkami. Wprowadzenie w 2015 roku 
inwestora większościowego miało za zadanie poprawić sytuację finansową 
spółki „Przewozy Regionalne sp. z o.o.” i zagwarantować stabilność świadcze-
nia usług we wszystkich regionach. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze, bo-
wiem w przeciwieństwie do omawianego podziału spółki, utrzymuje jej istnie-
nie i pozwala na korzystanie z efektu skali jako przewoźnika działającego 
w prawie całym kraju nie tylko w zakresie kosztów, ale także z punktu widzenia 
zdolności kredytowej. Niestety rozwiązanie to utrzymało istniejącą konkuren-
cję pomiędzy spółką a przewoźnikami utworzonymi przez niektóre samorządy 
wojewódzkie, które to najczęściej prowadzą działalność na atrakcyjnych finan-
sowo liniach kolejowych, a przy tym jako podmioty nowe nie posiadają zadłu-
żenia i mogą przeprowadzać inwestycje w zakresie zakupu i modernizacji ta-
boru. Trudno jednak zakazać województwom tworzenia własnych spółek wy-
konujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Wprowadzenie do 
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spółki inwestora większościowego wyeliminowało konieczność porozumiewa-
nia się pomiędzy samorządami wojewódzkimi co do kierunku działania spółki, 
a więc zwiększono efektywność podejmowania decyzji w spółce, która obecnie 
prowadzi politykę zgodną z postanowieniami udziałowca większościowego. 
Pozostaje mieć nadzieję, że decyzje nowego inwestora poprawią stan regional-
nych przewozów kolejowych w Polsce. W ostatnim opublikowanym raporcie 
na temat finansów w 2016 roku, spółka wykazała zysk na poziomie 51 milio-
nów złotych, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość20. 
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czenia usług publicznych. Także i w tym przypadku zlikwidowana zostałaby 
spółka „Przewozy Regionalne sp. z o.o.” i podzielona na mniejszych przewoź-
ników, co w konsekwencji doprowadziłoby do zubożenia oferty i potencjal-
nych zakłóceń na rynku przewozów międzywojewódzkich. 
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wiem w przeciwieństwie do omawianego podziału spółki, utrzymuje jej istnie-
nie i pozwala na korzystanie z efektu skali jako przewoźnika działającego 
w prawie całym kraju nie tylko w zakresie kosztów, ale także z punktu widzenia 
zdolności kredytowej. Niestety rozwiązanie to utrzymało istniejącą konkuren-
cję pomiędzy spółką a przewoźnikami utworzonymi przez niektóre samorządy 
wojewódzkie, które to najczęściej prowadzą działalność na atrakcyjnych finan-
sowo liniach kolejowych, a przy tym jako podmioty nowe nie posiadają zadłu-
żenia i mogą przeprowadzać inwestycje w zakresie zakupu i modernizacji ta-
boru. Trudno jednak zakazać województwom tworzenia własnych spółek wy-
konujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Wprowadzenie do 
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spółki inwestora większościowego wyeliminowało konieczność porozumiewa-
nia się pomiędzy samorządami wojewódzkimi co do kierunku działania spółki, 
a więc zwiększono efektywność podejmowania decyzji w spółce, która obecnie 
prowadzi politykę zgodną z postanowieniami udziałowca większościowego. 
Pozostaje mieć nadzieję, że decyzje nowego inwestora poprawią stan regional-
nych przewozów kolejowych w Polsce. W ostatnim opublikowanym raporcie 
na temat finansów w 2016 roku, spółka wykazała zysk na poziomie 51 milio-
nów złotych, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość20. 
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Evolution of legal and economic 
solutions in terms of regional rail 

passenger transport in Poland 

The article deals with the issue of rail passenger regional transport in Po-
land and presents how the regulations concerning this matter have changed 
over the years. The work also contains an outline of the history of passenger 
rail transportation in Poland, in order to achieve a better understanding of the 
problem. An analysis of the presented regulations is presented along with the 
presentation of alternative solutions that could have been chosen particularly 
in the context of the re-nationalization of regional transport. The conclusions 
from the analysis allow to determine whether the actions taken, have been ac-
curate and whether these alternatives could contribute in improving the re-
gional transport in Poland. The existing problems are also indicated, where the 
most important one is the duality of the existence of regional rail carriers in 
some provinces. 
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Pojęc ie oraz  modele integracj i  europejskie j  

Pojęcie „integracji” wywodzi się z języka łacińskiego- integratio, -onis. 
W znaczeniu etymologicznym oznacza: odrodzenie, polepszenie, zespolenie 
i zintegrowanie. Według informacji zamieszczonych na Europejskim Portalu 
Integracji i Rozwoju1, definicja ta polega na: „budowaniu w miarę jednolitej 
nowej całości z istniejących już elementów. Najczęściej termin ten używany jest 
łącznie z takimi określeniami jak, gospodarcza, społeczna, kulturowa, czy regio-
nalna” 2. Integracja jest więc procesem kreowania niezbitej całości z kilku ele-
mentów, scalenia ją w jedną całokształt. Proces jednoczenia opiera się na usta-
lonych fundamentach formalno-prawnych oraz instytucjonalnych.  

Plany zjednoczeniowe rozpoczęły się już w czasach średniowiecza. Ele-
mentem integrującym społeczeństwo były względy polityczne, religijne, za-
pewnienie poczucia bezpieczeństwa, rozwiązywanie problemów społecznym na 
danym terytorium, a także stworzenia prawidłowego systemu ochrony przed 
aktem agresji ze strony nieprzychylnych państw. Starano się bronić własnej su-
werenności, opracować odpowiednią metodę zrzeszania ludności. Prawidłowe 
funkcjonowanie procesów integracyjnych zależało w dużej mierze od popraw-
nych stosunków międzynarodowych. Osiągnięcie przyjaznych relacji między 

                                                            
1 Historia integracji europejskiej Europejski Portal Integracji i Rozwoju, [online] europejskipor-
tal.eu/id07.html [dostęp: 03.07.2018]. 
2 A. Bógdał- Brzezińska, Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej, [w:] Unia- 
Europejska- nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. S. Parzymies, E. Haliżak, Warszawa 2002, 
s. 253- 278. 
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państwami podlegało na przestrzeganiu podstawowych zasad integracji, które 
miały ułatwić rozwiązywanie konfliktów i problemów społecznych, gospodar-
czych o randze światowej. Podstawowymi teoriami zrzeszającymi narody był: 
federalizm, konfederalizm i funkcjonalizm3. 

Federalizm narodził się w XIX wieku przez głosicieli drobnomieszczań-
skich, anarchistów, socjalistów utopijnych. Ustrój federalny w XX wieku ozna-
czał pełną reorganizację kraju w system ponadpaństwowy. Było on stworzony 
z myślą o wszystkich Europejczykach bez precyzyjnego podziału na poszcze-
gólne narody 4. System głosił, że państwo powinno ograniczyć suwerenną wła-
dzę, efektywnie i spójnie rozwiązywać problemy społeczne. Związek ten pole-
gał na wycofaniu się z podsiadanych przywilejów, immunitetów i praw. W za-
mian budowano organy i struktury o charakterze wspólnoty międzynarodowej. 
Stworzono instytucje demokratyczne, które aktualne są w dzisiejszych czasach. 
Nastąpił trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Z ideą federacji związana była wizja „Europy Regionów”, w której granice et-
niczne traciły na znaczeniu, wzrastała natomiast rola poszczególnych okręgów. 
Federacyjny model integracji europejskiej propagowany był przede wszystkim 
przez Konrada Adenauera, Waltera Halsteina, Paula Spaaka. Dlatego też oma-
wiana koncepcja znalazła wielu zwolenników w Niemczech, Holandii, Luk-
semburgu i we Włoszech.   

Termin konfederalizm jest rozumiany jako przymierze, unia, związek po-
szczególnych państw. Opierał się na przepisach i normach prawnych zawartych 
w umowach międzynarodowych. Wywodził się z pojęcia „konfederacji”, zna-
nego już w średniowieczu. Był to model współpracy międzynarodowej, z wi-
docznym podziałem kompetencji i uprawnień wspólnych instytucji, organów, 
przy jednoczesnym utrzymaniu suwerenności poszczególnych państw. Michał 
Wallner za istotę konfederalizmu przyjął: „dążenie do zbudowania, w drodze 
powolnego i stopniowego procesu integracji, oraz przy zachowaniu suwerenności 
państwowej, związku państw europejskich. Nie wyklucza jednak, w dłuższej per-
spektywie czasowej, przejścia do federacji” 5. Zwolennikiem konfederacji był pre-
zydent Francji- Charles de Gaulle. Stworzył on koncepcję „Europę Ojczyzn”, 

                                                            
3 Tamże. 
4 Tamże. 
5 M. Wallner, Współczesny konfederalizm europejski, [online] www.psz.pl/tekst-5765/Michal- 
Wallner-Wspolczesny-konfederalizm-europejski, [dostęp z 03.07.2018]. 
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zakładającą zrzeszenie państw, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności 
i niezależności poszczególnych krajów. Wizja Europy rozciągającej się „od Is-
landii po Istambuł i od Gibraltaru po Ural” głoszona przez generała de Gaulle’a 
, miała być chroniona prawem weta. Celem tego przepisu była gwarancja bez-
pieczeństwa przed niekorzystnymi interesami integracyjnymi 6. Prezydent 
Francji zaaranżował także regularne konwenty przedstawicieli państw i rządów, 
które z czasem przekształciły się w Radę Europejską.  

Następcą Charles de Gaulle był François Mitterrand. Obaj byli uważani 
za jednych z największych przywódców Francji, o zbliżonych koncepcjach 
ustrojowych i międzynarodowych. Mitterrand wystąpił z inicjatywą przepro-
wadzenia na wzór wizji gaullistowskiej „konfederacji europejskiej”. Ta pionier-
ska konstrukcja polityczna miała zostać otwarta dla wszystkich państw euro-
pejskich w tym i dla ZSRR. Konfederalizm w odniesieniu do Unii Europejskiej 
to trójstopniowe stadium współdziałania międzynarodowego. Według Mi-
chała Wallnera etapy integracji europejskiej składają się z: „równowagi sił mię-
dzy państwami (…), współpracy (….), który stanowi rodzaj pluralistycznego sys-
temu bezpieczeństwa, natomiast w trzecim etapie występuje realizacja w pełni unii 
politycznej (…)” 7. Idea konfederalizmu Unii Europejskiej nagłaśniała ciągłe 
wzmacnianie i ujednolicanie działań ponadnarodowych. Natomiast koncepcja 
była nieprzychylna w stosunku do poszerzania kompetencji Trybunału Spra-
wiedliwości i Komisji Europejskiej. Należy wspomnieć, że opinie konfederali-
stów na temat wizji jednoczenia Europy były bliskie poglądom federalistów.  

Trzeci model integracji europejskiej, to koncepcja funkcjonalistyczna. 
Pogląd powstał w XX wieku, a za twórcę tej ideologii uważa się Davida Mi-
trany’ego. Według niego świat powinien opierać się na określonych zdarze-
niach i potrzebach, ułatwiających społeczeństwu funkcjonowanie. Mitrany 
głosił, że należy unikać wszelkich działań, aksjomatów, zaprzestać poszukiwań 
ideałów i wysnutych teorii filozoficznych, ponieważ to mogłoby zaburzyć życie 
intelektualne człowieka. Koncepcja ta propagowała racjonalne wytłumaczenie 
zdarzeń i zjawisk społecznych poprzez ustalenie celów jakie pełniły one w spo-
łeczeństwie. W teorii integracji europejskiej funkcjonalizm oznaczał zrzeszenie 
państw odbywające się w sposób stopniowy. Pierwszy etap miał rozpocząć się 
od współpracy w dziedzinie gospodarki, która z czasem rozwijała uprawienia 
                                                            
6 Tamże. 
7 Tamże. 



Anna Kasprzyk 

36 

państwami podlegało na przestrzeganiu podstawowych zasad integracji, które 
miały ułatwić rozwiązywanie konfliktów i problemów społecznych, gospodar-
czych o randze światowej. Podstawowymi teoriami zrzeszającymi narody był: 
federalizm, konfederalizm i funkcjonalizm3. 

Federalizm narodził się w XIX wieku przez głosicieli drobnomieszczań-
skich, anarchistów, socjalistów utopijnych. Ustrój federalny w XX wieku ozna-
czał pełną reorganizację kraju w system ponadpaństwowy. Było on stworzony 
z myślą o wszystkich Europejczykach bez precyzyjnego podziału na poszcze-
gólne narody 4. System głosił, że państwo powinno ograniczyć suwerenną wła-
dzę, efektywnie i spójnie rozwiązywać problemy społeczne. Związek ten pole-
gał na wycofaniu się z podsiadanych przywilejów, immunitetów i praw. W za-
mian budowano organy i struktury o charakterze wspólnoty międzynarodowej. 
Stworzono instytucje demokratyczne, które aktualne są w dzisiejszych czasach. 
Nastąpił trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Z ideą federacji związana była wizja „Europy Regionów”, w której granice et-
niczne traciły na znaczeniu, wzrastała natomiast rola poszczególnych okręgów. 
Federacyjny model integracji europejskiej propagowany był przede wszystkim 
przez Konrada Adenauera, Waltera Halsteina, Paula Spaaka. Dlatego też oma-
wiana koncepcja znalazła wielu zwolenników w Niemczech, Holandii, Luk-
semburgu i we Włoszech.   

Termin konfederalizm jest rozumiany jako przymierze, unia, związek po-
szczególnych państw. Opierał się na przepisach i normach prawnych zawartych 
w umowach międzynarodowych. Wywodził się z pojęcia „konfederacji”, zna-
nego już w średniowieczu. Był to model współpracy międzynarodowej, z wi-
docznym podziałem kompetencji i uprawnień wspólnych instytucji, organów, 
przy jednoczesnym utrzymaniu suwerenności poszczególnych państw. Michał 
Wallner za istotę konfederalizmu przyjął: „dążenie do zbudowania, w drodze 
powolnego i stopniowego procesu integracji, oraz przy zachowaniu suwerenności 
państwowej, związku państw europejskich. Nie wyklucza jednak, w dłuższej per-
spektywie czasowej, przejścia do federacji” 5. Zwolennikiem konfederacji był pre-
zydent Francji- Charles de Gaulle. Stworzył on koncepcję „Europę Ojczyzn”, 

                                                            
3 Tamże. 
4 Tamże. 
5 M. Wallner, Współczesny konfederalizm europejski, [online] www.psz.pl/tekst-5765/Michal- 
Wallner-Wspolczesny-konfederalizm-europejski, [dostęp z 03.07.2018]. 
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zakładającą zrzeszenie państw, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności 
i niezależności poszczególnych krajów. Wizja Europy rozciągającej się „od Is-
landii po Istambuł i od Gibraltaru po Ural” głoszona przez generała de Gaulle’a 
, miała być chroniona prawem weta. Celem tego przepisu była gwarancja bez-
pieczeństwa przed niekorzystnymi interesami integracyjnymi 6. Prezydent 
Francji zaaranżował także regularne konwenty przedstawicieli państw i rządów, 
które z czasem przekształciły się w Radę Europejską.  

Następcą Charles de Gaulle był François Mitterrand. Obaj byli uważani 
za jednych z największych przywódców Francji, o zbliżonych koncepcjach 
ustrojowych i międzynarodowych. Mitterrand wystąpił z inicjatywą przepro-
wadzenia na wzór wizji gaullistowskiej „konfederacji europejskiej”. Ta pionier-
ska konstrukcja polityczna miała zostać otwarta dla wszystkich państw euro-
pejskich w tym i dla ZSRR. Konfederalizm w odniesieniu do Unii Europejskiej 
to trójstopniowe stadium współdziałania międzynarodowego. Według Mi-
chała Wallnera etapy integracji europejskiej składają się z: „równowagi sił mię-
dzy państwami (…), współpracy (….), który stanowi rodzaj pluralistycznego sys-
temu bezpieczeństwa, natomiast w trzecim etapie występuje realizacja w pełni unii 
politycznej (…)” 7. Idea konfederalizmu Unii Europejskiej nagłaśniała ciągłe 
wzmacnianie i ujednolicanie działań ponadnarodowych. Natomiast koncepcja 
była nieprzychylna w stosunku do poszerzania kompetencji Trybunału Spra-
wiedliwości i Komisji Europejskiej. Należy wspomnieć, że opinie konfederali-
stów na temat wizji jednoczenia Europy były bliskie poglądom federalistów.  

Trzeci model integracji europejskiej, to koncepcja funkcjonalistyczna. 
Pogląd powstał w XX wieku, a za twórcę tej ideologii uważa się Davida Mi-
trany’ego. Według niego świat powinien opierać się na określonych zdarze-
niach i potrzebach, ułatwiających społeczeństwu funkcjonowanie. Mitrany 
głosił, że należy unikać wszelkich działań, aksjomatów, zaprzestać poszukiwań 
ideałów i wysnutych teorii filozoficznych, ponieważ to mogłoby zaburzyć życie 
intelektualne człowieka. Koncepcja ta propagowała racjonalne wytłumaczenie 
zdarzeń i zjawisk społecznych poprzez ustalenie celów jakie pełniły one w spo-
łeczeństwie. W teorii integracji europejskiej funkcjonalizm oznaczał zrzeszenie 
państw odbywające się w sposób stopniowy. Pierwszy etap miał rozpocząć się 
od współpracy w dziedzinie gospodarki, która z czasem rozwijała uprawienia 
                                                            
6 Tamże. 
7 Tamże. 
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suwerennych instytucji państwowych. Organy mające kompetencje krajowe, 
miały przywileje wspólnotowe, a proces ten powinien być naturalny. Założenia 
modelu funkcjonalnego w rezultacie miałyby doprowadzić do wspólnoty poli-
tycznej, opartej na ścisłej współpracy między państwami. Zwolennikami tej 
koncepcji byli Jean Monnet i Robert Schuman.    

Przedstawiciele wyobrażeń wspólnotowych wyróżnili również koncepcje 
integracji europejskiej, które powstały po II wojnie światowej. Celem tych 
ideologii było zrzeszenie i odbudowa państw zniszczonych podczas okupacji 
zbrojnej. Zamiary zjednoczenia Europy były propagowane między innymi 
przez: pogląd neofunkcjonalistyczny i teorię komunikacyjną. Teoria neofunk-
cjonalistyczna wywodzi się z przekonań funkcjonalistycznych, które głosiły 
równowagę systemu poprzez jednorodność społeczeństwa. Natomiast w nowa-
torskich poglądach, proces integracji mógł rozwijać się poprzez odnajdowanie 
wspólnych obszarów polityki. Było to należyte i produktywne wykorzystanie 
niezgodnych światopoglądów istniejących w społeczeństwie.  

Neofunkcjonalizm powstał w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, 
a przedstawicielem tego nurtu był Ernest B. Haasa. Teoria ta utożsamiała na-
ród z władzą wykonawczą, czyli instytucją rządu. Według Haasa społeczeństwo 
miało wymiar heterogeniczny, natomiast integracja międzynarodowa była wy-
tworem władz parlamentarnych, instytucji międzynarodowych i grup nacisku. 
Środowiska te przyjmowały własne, partykularne interesy, docierając w tym 
dążeniu do ugody. Zdaniem Haasa grupy nacisku pełniły istotniejszą rolę 
w przebiegu integracji niż partie polityczne. Zwłaszcza elity reprezentujące sek-
tor zarządzania gospodarką dokonywały intensywnych przemian parlamentar-
nych, rozwijając w ten sposób kraje pluralistyczne: „Elity gospodarcze jako grupy 
najbardziej aktywne, stoją na czele sił domagających się respektowania wspólnych 
potrzeb”8. Niebagatelnym wyróżnikiem charakteryzującym neofunkcjonalizm, 
było podejmowanie decyzji. Haas ustalił trzy algorytmy: technika znajdywania 
najmniejszego wspólnego mianownika, technika określenia różnicy, technika 
poszukiwania obszaru wspólnego interesu. Opisany przez Haasa sposób podej-
mowania decyzji pokazał istotność i autorytet zarówno elit, jak i oficjalnych 
czynności w neofunkcjonalistycznym wnioskowaniu procesu integracji. 

                                                            
8 A. Bógdał- Brzezińska, Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej …, s. 253- 
278.  
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Ideologia neofunkcjonalistyczna miała znaczący wpływ na istotę prze-
biegu jedności europejskiej. Uzasadnieniem tej teorii były lata powstania Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ustanowione przez europejskie państwa 
demokratyczne o gospodarce rynkowej. Procesy integrujące doprowadziły do 
zrealizowania jednego z najważniejszych priorytetów pierwotnych EWG, czyli 
wspólnego rynku oraz unii gospodarek i walut. Znaczący wpływ na rozwój 
współczesnego kontynentu, miały działania podjęte przez Europejskie Stowa-
rzyszenie Wolnego Handlu. Ustanowiono strefę wolnego handlu i wprowa-
dzono wspólne taryfy celne między państwami członkowskimi. Sukcesem teo-
rii Haasa było również powstanie Wspólnej Polityki Rolnej.   

Drugą teorią wspólnoty międzynarodowej, która pojawiła się po II wojnie 
światowej był nurt komunikacyjny, reprezentowany przez Karla Deutsche’a. 
Pogląd ten głosił znaczącą rolę suwerennych podmiotów publicznych. W sto-
sunkach międzynarodowych dążono do dialogu społecznego, poprawnej ko-
munikacji, wymiany informacji. Współdziałanie między państwami rozu-
miane było jako powstawanie, kreowanie "wspólnoty państw" 9, ustalonej 
przez wysokie stadium standaryzacji dyplomatycznej, rynkowej, ekonomicz-
nej, społecznej i kulturowej. Najważniejsze cele procesu integracji dotyczyły: 
suwerenności, bezpieczeństwa, zachowania tożsamości narodowej, a przede 
wszystkim zapewnienie pokoju i wyeliminowania działań zbrojnych. Deutsche 
uważał, że odpowiednia komunikacja zrzesza grupy społeczne, budując wza-
jemny szacunek między narodami i stwarza odpowiednią politykę zagraniczną. 
Założono, że scalanie państw można było osiągnąć poprzez pluralizm, autono-
mię i suwerenność. Natomiast zachowanie bezpieczeństwa wspólnotowego, 
wynikało według Karla Deutsche’a z dojrzałych więzi integracyjnych, które nie 
mogły ulec dezintegracji. 

Współcześnie istnieje wiele modeli integracji europejskiej. Do najpopu-
larniejszych należy: koncepcja Europy a la carte; idea Europy zmiennych pręd-
kości; Europa o twardym jądrze. 

Pogląd Europy a la carte przedstawił po raz pierwszy Ralf Dahrendorf, 
w latach siedemdziesiątych XX wieku. Kreował on typ integracji w którym 
poszczególne państwa członkowskie miały zaakceptować niewielki zestaw ob-

                                                            
9 Tamże. 
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owiązków i nakazów. Natomiast w pozostałych kategoriach niesformalizowa-
nych normami prawa, istniała by swoboda tworzenia nowatorskich form 
współdziałania między państwami. Kraje członkowskie miały nieograniczony 
dostęp do wyboru poglądów politycznych, z których mogły czerpać wiedzę 
i współuczestniczyć, z możliwością veta pozostałych. Teoria Europy a la carte 
była zastosowana w Traktacie z Maastricht. Dotyczyło to braku pozwolenia na 
przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej przez Wielką Brytanię oraz 
Danię. Założenia teorii a la carte było spójne, zakładały indywidualizację i swo-
bodę myśli polityczno-ekonomicznej, a także współpracę integracyjną. Mimo 
to, w teorii Dahrendorf’a istniały uchybienia naruszające zasadę akceptacji 
wspólnego dorobku prawnego. Niedopatrzenia znacząco naruszają przepisy 
prawa, a zarazem zagrażają jedności Unii Europejskiej 10. 

Model Europy zmiennych prędkości powstał przez Willy Brandt’a i Leo 
Tindemans’a, w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Według Brandt’a: 
„(…) Europa potrzebuje polityki stopniowania w rozwoju integracji z powodu 
silnych różnic gospodarczych” 11. Przedstawił on wspólne dążenie państw człon-
kowskich do realizacji ustalonych celów, jednak ze względu na zróżnicowanie 
polityczne i gospodarcze poszczególnych państw, wykonanie działań odbywało 
się w niejednorodnym czasie. Ideologia za kryterium sukcesu, przyjmowała 
zgodę państw na bezwzględną akceptację działań większości. Współcześnie 
koncepcja jest stosowana przy procedurach wejścia nowych krajów do Unii 
Europejskiej. Do nowoczesnych modeli integracji europejskiej zaliczyć rów-
nież można wizję Europy o twardym jądrze. To kolokwialne nazwanie idei in-
tensyfikacji i zacieśnienia współpracy z wybraną grupą państw członkowskich 
w Unii Europejskiej. Wyodrębniony zespół jest siłą napędową procesu integra-
cji, natomiast celem grupy jest przyciąganie innych państw należących do UE, 
aby akcesjonowały do tzw. „twardego jądra”. Twórcami inicjatywy byli przed-
stawiciele Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii i Luksemburgu. 

Innym modelem integracji europejskiej jest Układ Wyszehradzki. Orga-
nizacja nieformalna, zbudowana z czterech państw, która powstała w celu szyb-
szego wejścia tych krajów do Unii Europejskiej. Ideą organizacji była poprawa 
efektywnego gospodarowania, prowadzenie do wzrostu dochodu narodowego, 
obniżenie deficytu budżetowego między państwami.  
                                                            
10 Tamże. 
11 W. Brandt, Et L'Unite de L'Eur, Brno 2011, s. 34- 50. 
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Przytoczone modele jednoczące, zarówno te wczesne jak i najbardziej ak-
tualne, przyczyniły się do szeroko rozumianego postępu w dziedzinie integracji 
europejskiej.  

 
Integracja  europejska-  t ło his toryczne 

Problem integracji międzynarodowej miał swoje korzenie już w czasach 
starożytnej Grecji. Myśliciele antyczni prowadzili rozważania na temat po-
trzeby jednoczenia się. Opierało się to na łączeniu mniejszych organów spo-
łecznych w coraz większe, zarówno ze względów politycznych (greckie polis), 
jak i ekonomicznych. Ważnym powodem dążeń integracyjnych były również 
kwestie militarne, próbowano zapobiegać wojnom i utrzymać bezpieczeństwo 
wewnętrzne, a także zewnętrzne12. Dotyczyło to wzmocnienia sił w celu 
ochrony przed niezintegrowanymi jeszcze dotąd sąsiadującymi małymi pań-
stwami. Grecy, rozproszeni w wielu polis zapoczątkowali pierwsze formy fede-
racji (amfiktionia) oraz arbitrażu międzynarodowego13. Natomiast sama kon-
strukcja państwa greckiego (tzw. polis) znamionowała rozwój myśli, wspólnej 
kultury politycznej, nauki i sztuki. Helleński dorobek kulturowy był pierw-
szym, który po wiekach zaczął łączyć Europejczyków. Tożsamość europejska 
była również kultywowana w czasach starożytnego Rzymu14, ponieważ za 
sprawą kolejnych cesarzy, poprzez bezwzględny podbój i zniewolenie, obszar 
imperium rozprzestrzeniał się na rozległe tereny cesarstwa, stanowiąc dorobek 
cywilizacyjnego Rzymu 15. Język łaciński stał się bazą powstania wielu języków 
narodowych. Ukształtowały się obowiązujące w całym cesarstwie jednolite 
normy prawne oraz podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Uznano chrześci-
jaństwo jako religię równą innym wyznaniom, zawdzięczając im rozwój kul-
tury oraz cywilizacji starożytnego Rzymu. Katolicyzm zapoczątkował u społe-
czeństwa poczucie wspólnoty i przynależności, zarówno w odniesieniu religij-

                                                            
12 H. Konopka, Historia integracji europejskiej, , [w:] Integracja europejska, red. M. Perkowski, 
Warszawa 2002, s. 28. 
13 Przykładowo należy tutaj wskazać na greckie amfiktionie i symmachie (Ateński Związek Mor-
ski, Związek Spartański). 
14 T. Kaczmarek, J. J. Parysek, Nasza Europa, Poznań 2002, s. 51. 
15 Obszar imperium rozszerzył się z terenów dzisiejszych północnych Włoch na ziemie basenu 
Morza Śródziemnego (włącznie z północną Afryką), aż po Dunaj na wschodzie Europy oraz na 
zachód, po Francję, południową cześć Wysp Brytyjskich, zachodnie Niemcy.  



Anna Kasprzyk 

40 

owiązków i nakazów. Natomiast w pozostałych kategoriach niesformalizowa-
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polityczne i gospodarcze poszczególnych państw, wykonanie działań odbywało 
się w niejednorodnym czasie. Ideologia za kryterium sukcesu, przyjmowała 
zgodę państw na bezwzględną akceptację działań większości. Współcześnie 
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10 Tamże. 
11 W. Brandt, Et L'Unite de L'Eur, Brno 2011, s. 34- 50. 
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Przytoczone modele jednoczące, zarówno te wczesne jak i najbardziej ak-
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12 H. Konopka, Historia integracji europejskiej, , [w:] Integracja europejska, red. M. Perkowski, 
Warszawa 2002, s. 28. 
13 Przykładowo należy tutaj wskazać na greckie amfiktionie i symmachie (Ateński Związek Mor-
ski, Związek Spartański). 
14 T. Kaczmarek, J. J. Parysek, Nasza Europa, Poznań 2002, s. 51. 
15 Obszar imperium rozszerzył się z terenów dzisiejszych północnych Włoch na ziemie basenu 
Morza Śródziemnego (włącznie z północną Afryką), aż po Dunaj na wschodzie Europy oraz na 
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nym, jak i unaocznienia jednego – europejskiego kręgu kulturowego. Działa-
nia propagujące świadomość duszpasterską i kontynentalną zostały zachwiane 
przez nasilające się konflikty między Kościołem rzymskim i greckim (bizantyj-
skim), po wyodrębnieniu z imperium rzymskiego cesarstwa bizantyjskiego 16.  

Kultura starożytnej Grecji, Rzymu oraz rozprzestrzenienie się chrześcijań-
stwa, stanowiły niepodważalny i najważniejszy grunt , na którym opierała się 
zjednoczona Europa. Należy mieć na uwadze, że pomimo późniejszych kon-
fliktów w łonie Kościoła i reformacji, katolicyzm stanowił podstawowy czyn-
nik kształtujący europejską tożsamość aksjologiczną. W czasach średniowiecza, 
idea zjednoczenia państw europejskich była motywem przewodnim. Głównym 
względem tej myśli był aspekt obronny, który reprezentował najpełniej Kościół 
katolicki, domagając się zjednoczenia chrześcijańskiej Europy. Dążono także 
do pokoju i stworzenia porządku społecznego. Idee jednoczenia kontynentu 
nasilały się znacząco, doprowadzając w rezultacie do hegemonii 17. Przeważano 
wpływami religijnymi, politycznymi, militarnymi. Poczyniło to do oporów 
państw, zagrożonych zniewoleniem. W średniowieczu rolę dawnego Cesarstwa 
Rzymskiego zastąpił uniwersalizm chrześcijański, a cywilizacyjną jedność Eu-
ropy określały między innymi pojęcia: Imperium Christiana, Publica Chri-
stiana 18. 

Rozkwit jednorodnej Europy, postęp kulturalny i cywilizacyjny nastąpił 
w VIII wieku. Niebagatelną rolę w idei budowania kontynentu miał Karol 
Wielki, który tworzył rozległe państwo rozciągające się od Atlantyku po Dunaj 
i od Niderlandów po Prowansję 19. Rozwiał się handel, rzemiosło, życie reli-
gijne i kulturalne, a główną ideą Karola Wielkiego było odrodzenie państwa 
potęgi równej Imperium Rzymskiemu. I tym razem scalanie ziem odbywało 
się drogą podbojów i wojen, a szeroko pojęta kultura stała się spoiwem państwa 
i jego obywateli. Natomiast tak zwany renesans karoliński, przypominający 
o cywilizacyjnym dorobku Rzymu, przywrócił poddanym Karola poczucie 
wspólnoty z czasów rzymskich, ale także świadomość przynależności do jed-
nego narodu. Sam cesarz wzmocnił jeszcze te procesy, reformą monetarną 

                                                            
16 T. Kaczmarek, J. J. Parysek, Nasza Europa …, s. 51- 53. 
17 Tamże. 
18 Tamże. 
19 H. Konopka, Historia integracji europejskiej …, s. 28-32. 
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i administracyjną, a elementem utrwalania swej władzy uczynił religię chrze-
ścijańską i sojusz z papiestwem w Rzymie20.  

Okres średniowiecza odzwierciedlił poglądy filozofów i myślicieli na te-
mat najlepszego ustroju społeczno- politycznego. Na przykład Tomasz 
z Akwinu przyjął naukę Arystotelesa o człowieku jako fenomenie społecznym 
i politycznym, stąd też wynikła zmiana w kwestii boskiego pochodzenia władzy 
państwowej. Twierdził on, że boska jest tylko sama zasady władzy (principium 
praelationis), natomiast każdy konkretny ustrój tworzą ludzie. Państwo, we-
dług nauki świętego Tomasza miało za zadanie prowadzić ludzi ku wiecznej 
szczęśliwości, poprzez stworzenie odpowiednich warunków potrzebnych do 
zbawienia. Kryteriami tymi były: pokój (pax) oraz porządek (ordo) 21, czyli hie-
rarchiczna struktura społeczna. Twierdził on, że nierówność jest składnikiem 
każdej doskonałości, a hierarchia musi istnieć zawsze i wszędzie. Z konieczno-
ści zapewnienia przez państwo pokoju i porządku wynikał pogląd na temat 
własności. Święty Tomasz uważał, że utrzymanie własności prywatnej stanowi 
konsekwencje prawa natury i jest niezbędne do normalnego życia społecz-
nego. Natomiast Dante Alighieri, uważał, że celem uniwersalnego państwa jest 
spełnienie doczesnej szczęśliwości rodzaju ludzkiego. Dante odrzucał średnio-
wieczny kanon- naród jako element w bożym planie zbawienia ludzkości. We-
dług jego ideologii, główne zadania państwa miały dążyć do zaspokojenia 
w pełni potrzeb człowieka, zarówno w odniesieniu fizycznym, jak i ducho-
wym 22. Realizacja planu była możliwa jedynie przy zachowaniu pokoju, który 
mógł zagwarantować tylko cesarz poprzez zawieszenie broni między podle-
głymi sobie ludami i monarchiami.     

Idea europejska pojawiła się w dziełach wielu myślicieli, a także polity-
ków. Francuski publicysta i doradca króla Filipa IV Pięknego- Pierre Dubois 
wysunął nowatorską koncepcję integracji międzynarodowej. W dziele pt.: 
„O odzyskaniu Ziemi Świętej” zaproponował utworzenie ogólnoeuropejskiego 
związku państw 23 i zapoczątkowanie powstania Republiki Chrześcijańskiej. 
Program rozumianej przez Pierre Dubois’a integracji, łączył podporządkowa-

                                                            
20 M. Natanek, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2013, s. 4. 
21 Tamże, s. 5-8. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
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16 T. Kaczmarek, J. J. Parysek, Nasza Europa …, s. 51- 53. 
17 Tamże. 
18 Tamże. 
19 H. Konopka, Historia integracji europejskiej …, s. 28-32. 
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20 M. Natanek, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2013, s. 4. 
21 Tamże, s. 5-8. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
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nie papiestwa królowi, zapewnienie Francji lewego brzegu Renu oraz przyzna-
nie jej praw, jakie miało cesarstwo w Lombardii i Wenecji. Myśliciel uważał, 
że król francuski jest monarchą uniwersalnym, natomiast najwyższym organem 
decyzyjnym według jego teorii, miał być zjazd monarchów, który jednocześnie 
miałby prawo powoływania sędziów trybunału, a ci z kolei rozstrzygaliby 
wszystkie spory między nimi. Uważał, że wartością nadrzędną jest zachowanie 
pokoju w Europie 24. Próba uniezależnienia politycznych wpływów Kościoła 
katolickiego, była związana z działalnością Jerzego z Podiebradu,- króla cze-
skiego. Zaproponował ustrój w dużej mierze oparty na założeniach Dubois’a. 
Warunek skutecznej obrony przed zagrożeniem tureckim i ochroną przed woj-
nom, dostrzegł w międzynarodowym systemie obronnym równouprawnio-
nych państw i ten sposób gwarantował prawa polityczne i militarne narodom 
słabszym 25.  

Od XI po XIII wiek koncepcja jedności kulturalno- religijnej obejmowała 
germańską część Europy. Wiązać to należy z polityką prowadzoną przez cesa-
rzy: Ottona I i Ottona III, czy też później panującego- Fryderyka I Barba-
rossy 26 , utożsamianego często z wzorem średniowiecznego przywódcy całego 
świata chrześcijańskiego. Władcy ci, podobnie jak kilka wieków wcześniej Ka-
rol Wielki, przejęli tradycje cezarów rzymskich. Nawiązywali do koncepcji wła-
dzy cesarskiej, jako władzy zwierzchniej nad narodami europejskimi i czynili 
starania dążące do odbudowy cesarstwa rzymskiego, nazywanego przez nich 
Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Ottona III utożsamia historia 
pokojowego przymierza miedzy cesarzem Niemiec i władcą Polski- Bolesła-
wem Chrobrym oraz wiekopomnym wydarzeniem Zjazdu Gnieźnieńskiego z 
roku 1000. Otton III zamierzał stworzyć jedno państwo, które objęłoby chrze-
ścijańską część Europy 27. Kraj ten miałby być złożony z Francji, Niemiec i 
Polski. Według jego założeń, Polską i Francją zajmowaliby się i panowali na-
rodowi władcy, którzy mieli podlegać jedynie władzy zwierzchniej- Cesarzowi. 
Był to jeden z pierwszych projektów zjednoczeniowych w Europie. W średnio-
wieczu wyrazem swoistej jedności kulturowej i chrześcijańskiej, były rycerskie 
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wyprawy krzyżowe. Nie można też zapomnieć o europejskim porządku poli-
tycznym, którego szczególnie istotnym elementem (mającym charakter spoiwa 
cywilizacyjnego) stało się papiestwo. 

W okresie renesansu również nawiązywano do uniwersalizmu chrze-
ścijańskiego. Jego idee były bliskie m.in. XVI-wiecznemu filozofowi i reforma-
torowi religijnemu- Erazmowi z Rotterdamu. Uważał on, że wspólnota chrze-
ścijańska może ułatwiać pokojowy rozwój społeczeństwa europejskiego po-
przez wzywanie do integracji sił europejskich w związku z zagrożeniem ze 
strony islamskiej Turcji 28. Nastanie doby reformacji doprowadziło do przede-
finiowania całej struktury Europy, jak i prowadzonej przez poszczególne pań-
stwa polityki. "Runął" wielowiekowy "gmach" jednego Kościoła, fundament 
uniwersalistyczno- chrześcijańskiego kontynentu. W wieku XVII, szczególnie 
po zawarciu kończącego wojnę trzydziestoletnią pokoju westfalskiego (1648), 
zmienił się obraz sił w Europie. Coraz silniejsza stawała się krytyka instytucji 
i stosunków międzynarodowych, charakterystycznych dla feudalizmu i absolu-
tyzmu 29. Najpełniejsze wizję zrzeszenia Europy propagował Charles Irenee de 
Saint-Pierre. Nawoływał do stałego pokoju, zabezpieczonego przez „parlament 
federacji równoprawnych państw” 30. Jean Jacques Rousseau był zwolennikiem 
teorii Saint- Pierra. Rozwinął projekt ustanowienia trwałego zawieszenia broni 
i zupełnego wyeliminowania wojen. Głosił tezę o zaprzestaniu konfliktom 
zbrojnym, poprzez obalenie absolutyzmu i powstaniu nowego ustroju burżua-
zyjnego opartego na własności prywatnej 31. 

Znaczący wpływ na rozwój idei integracji europejskiej wywarła Francja, 
a z nią rewolucja francuska oraz przemiany gospodarcze w krajach zachodnio-
europejskich. Wyrazem teorii były rozprzestrzeniające się wpływy kultury fran-
cuskiej (tym samym również języka francuskiego). Plany jednoczące Europę 
odzwierciedlały ówczesne realia polityczne, sprowadzały się do zamiaru pod-
porządkowania słabszych państw silniejszym. Działalność Napoleona Bona-
parte opierała się na utworzeniu jednolitej, narodowo- liberalnej Europy 32. 
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nie papiestwa królowi, zapewnienie Francji lewego brzegu Renu oraz przyzna-
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Kontynent Napoleona I początkowo rozciągał się od Atlantyku po Rosję, jed-
nak klęska pod Waterloo (w 1812 roku) i okupacja narodów, zahamowała pro-
ces jednoczenia się Europy. Wydarzenia historyczne ukazują, że mimo ogrom-
nej liczby projektów i podejmowanych prób, żaden z przywoływanych uprzed-
nio planów integracyjnych nie został zrealizowany. Należy podkreślić, że mimo 
niepowodzeń założenia okresu międzywojennego były rozważne i przemyślane. 
Augustin Thierry i Claude Henri Saint-Simon przedstawili plan integracji eu-
ropejskiej. Uważali, że najwyższą władzę ustawodawczą miał sprawować dwu-
izbowy Parlament, który miał wybierać króla i rozstrzygać konflikty między 
narodami wchodzącymi w skład wspólnego państwa 33. Twierdzili, że należy 
dążyć do stworzenia nowego społeczeństwa rządzonego przez ludzi pracy, ban-
kierów i techników. Władza dyktatorska miała spoczywać w rękach fachow-
ców, a tępieniu podlegać miało próżniactwo, dzięki czemu rozwijać mogłoby 
się tzw. bogactwo ogólne. Doprowadzałoby to do poprawy sytuacji materialnej 
poszczególnych osób, młodych ludzi i rodzin wielodzietnych, w rezultacie pro-
wadziłoby to do całkowitej eliminacji biedy. Związani z ideologią „Młodej Eu-
ropy” wybitni intelektualiści, pisarze i poeci oraz działacze polityczni byli rów-
nież rzecznikami federacyjnej struktury Europy. Do jej przebudowy w Stany 
Zjednoczone Europy- na wzór federacji amerykańskiej, apelowali duchowi 
przywódcy Rewolucji Francuskiej z 1830 roku i Wiosny Ludów z 1848 roku. 
Koncepcje takie propagowali: Victor Marie Hugo - francuski poeta, drama-
turg, powieściopisarz i polityk; Giuseppe Mazzini - twórca „Młodych Włoch” 
i „Młodej Europy” oraz Jules Michelet - historyk francuski. Z kolei francuski 
socjalista, a także przedstawiciel kierunku liberalnego- Pierre Joseph Proud-
hon, sformułował koncepcję tzw. uniwersalnego federalizmu, „konfederacji 
w konfederacji”34 - luźno skonfederowanych gmin, wchodzących w skład szer-
szych konfederacji. Była to pierwsza koncepcja socjalistyczna integracji Eu-
ropy.  

W XIX wieku niezwykle aktywne w zakresie integracji europejskiej było 
społeczeństwo Polskie. Mimo utraty niepodległości wpisywano kraj w ogólny 
nurt dyskusji nad wizjami zjednoczonego kontynentu. Ogromną rolę odegrała 
emigracja polska. Znaczącą postacią w tym okresie był Adam Czartoyski, 
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przedstawił on w 1804 roku plan regionalnej konfederacji europejskiej, której 
przewodzić miała Rosja i Wielka Brytania. Józef Maria Hoene-Wroński uzna-
wał ustrój federalny za najwyższe stadium rozwoju społeczeństwa, przewidywał 
więc utworzenie federacji państw, której celem miało być „uformowanie jednej 
społeczności powszechnej”. Wojciech Bogumił Jastrzębowski uważał, że ludzkość 
powinna szukać gwarancji pokoju w mądrym, sprawiedliwym i równym dla 
wszystkich prawie. W dziele pt.: „Traktat o wiecznym przymierzu między na-
rodami cywilizowanymi. Konstytucja dla Europy” promował normy narodowe 
chroniące życie, wolność i własność każdego członka grupy. Przepisy te tworzył 
Sejm, natomiast prawa europejskie chroniące byt, niepodległość i własność 
każdego narodu- miał stanowić Kongres Europejski. Jastrzębowski opracował 
pierwszy Projekt Konstytucji dla Europy, poprzedzony wypowiedzią Liwiusza- 
pax data in has leges (pokój dany jest w prawach) 35. Wojciech Jastrzębowski 
propagował utworzenie armii europejskiej, wprowadzając tzw. zasady trzech 
muszkieterów, co stanowiło uznanie faktu agresji na jedno państwo jako agresji 
na wszystkie.  

Dyskusje nad integracją międzynarodową prowadzone na przełomie 
XVIII i XIX wieku, w tzw. epoce przyspieszonego rozwoju kapitalizmu w Eu-
ropie Zachodniej, zostały wzbogacone o dwa ważne elementy: o problematykę 
ekonomiczną oraz o kwestię suwerenności narodowej państwa. Te dwa aspekty 
pozostają aktualne, zarówno we współczesnych dyskusjach, jak i praktycznych 
przedsięwzięciach integracyjnych.  

Mimo ogromnej liczby projektów i prób jednoczenia narodów, żaden 
z podejmowanych wcześniej planów integracyjnych nie został zrealizowany. 

Na początku XIX wieku koncepcje integrujące były dojrzalsze i przemy-
ślane, a polityczne przesłanki jednoczenia Europy zostały wzmocnione ekono-
micznymi. Specyficzną formułę integracji, idei braterstwa ludów, a przede 
wszystkim jednoczenia się europejskiego proletariatu, prezentowali Karol 
Marks i Fryderyk Engels. W "Manifeście Komunistycznym" prezentowali ha-
sło: "proletariusze wszystkich krajów łączcie się" 36. Propagowali łączenie się 
w zorganizowaną partię, która poprowadzi do uderzenia na kapitalizm. Idee 
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa były kontynuowane przez przywódców 
partyjnych oraz państwowych byłego ZSRR (Lenina, Stalina, Chruszczowa, 
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Karola Marksa i Fryderyka Engelsa były kontynuowane przez przywódców 
partyjnych oraz państwowych byłego ZSRR (Lenina, Stalina, Chruszczowa, 
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36 H. Konopka, Historia integracji europejskiej …, s. 30. 
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Czernienkę, Breżniewa, Andropowa). Koncepcje socjalistów miały realizować 
się w przewrocie ponadnarodowego państwa robotników i chłopów, doprowa-
dziły jednak do chaosu w Europie i na świecie. Nastąpił podział Europy i świata 
na dwa nieprzyjazne obozy (Wschód i Zachód), toczące ze sobą konflikty 
zbrojne. Rozbicie krajów stało się impulsem akcji zjednoczeniowych wewnątrz 
państw zachodnich. Przyczyniło się do do powstania Beneluksu, czyli unii Bel-
gii, Holandii i Luksemburgu, Wspólnoty Węgla i Stali oraz kolejnych związ-
ków 37. Od połowy XIX wieku głównym obszarem działań integracyjnych sta-
wała się gospodarka. Intensywnie rozwijała się wymiana handlowa, rozwój eks-
portu, natomiast granice celne stanowiły poważną barierę wzrostu międzyna-
rodowych obrotów towarowych. Przewagę zyskały tendencje nacjonalistyczne, 
dążenia do uzyskania dominacji ekonomicznej nad innymi państwami. Two-
rzenie wspólnoty politycznej, opartej na demokratyzmie i ludowładztwie stały 
się aspektem niemożliwym i nierealnym. Narastające sprzeczności interesów 
i pędy imperialistyczne były silniejsze, w rezultacie doprowadziły do wybuchu 
I wojny światowej 38. Ekonomiczne konsekwencje wojny były dla Europy po-
ważne, jej pozycja w gospodarce światowej zdecydowanie osłabła, a ponadto 
jako konkurenta gospodarczego zaczęto postrzegać Stany Zjednoczone.  

Następstwa I wojny światowej były na tyle krytyczne, że doprowadzono 
do dominacji Stanów Zjednoczonych nad światem. Żadne państwo europej-
skie w pojedynkę nie było w stanie przeciwstawić się największemu wierzycie-
lowi długów Starego Kontynentu. W wyniku trudnej sytuacji międzynarodo-
wej, nastąpił wzrost aktywności zwolenników zjednoczenia Europy. Najwięk-
szy wpływ na poglądy i postawy polityków, kształtowanie opinii społeczeństw 
europejskich oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju ruchu na 
rzecz utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, miała działalność austriac-
kiego arystokraty - Richarda Coundenhove Kalergi. Swoją koncepcję unii fe-
deralnej w Europie, wzorowanej na modelu Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
przedstawił w książce "Pan-Europe" opublikowanej w 1923 roku 39. Kalergi 
zwrócił uwagę na nacjonalizm Europejczyków, dlatego w swej doktrynie kładł 
nacisk na konieczność ukształtowania obywatela starego kontynentu bez nie-
chęci i wrogości, otwartego na świat i jego problemy. Uważał, że zakończenie 

                                                            
37 T. Kaczmarek, J. J. Parysek Nasza Europa …, s.53. 
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I wojny światowej i podpisanie przymierzy pokojowych, nie rozwiążą proble-
mów granicznych. Utrzymywał, że ustanowienia Traktatu Wersalskiego 
z Niemcami doprowadzą do kolejnych konfliktów i będą powodem represji 
w Niemczech.  

Zamysł Coudenhove -Kalergiego prowadził do koncepcji stopniowej, 
trójetapowego jednoczenia Europy. Pierwszym etapem miało być zwołanie 
kongresu międzyrządowego, drugim- zawarcie przez państwa porozumień i po-
kojowym rozstrzyganiu sporów oraz gwarancji granic. Trzecim etapem było 
utworzenie europejskiej unii celnej. W rezultacie miało to doprowadzić do pro-
cesu integracji europejskiej na wzór konfederacji amerykańskiej. Wielka Bry-
tania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich znalazły się poza ów-
czesnymi zamierzeniami jednoczenia Europy. Plan „Pan- Europe” mówił 
o utworzeniu wspólnych ponadpaństwowych instytucji w postaci dwuizbo-
wego parlamentu oraz rady, pełniącej funkcje rządu 40. Pomysł Richarda Co-
undenhove- Kalergi zwrócił uwagę wielu szanowanych i aktywnych w okresie 
międzywojennym polityków, do których należeli Aristide Briand, James Her-
riot, Gustav Stresemann oraz Konrad Adenauer. Największym i najbardziej 
zaangażowanym sprzymierzeńcem „Pan-Europe” był Aristide Briand, który 
wielokrotnie opowiadał się za utworzeniem Unii Federalnej. Celem propono-
wanego związku miało być likwidowanie wyścigu zbrojeń, zażegnanie konflik-
tów w stosunkach międzynarodowych oraz gwarancja trwałego pokoju w Eu-
ropie. Unia celna miała obejmować Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. Jako 
minister spraw zagranicznych Francji, przedstawił pomysł zapoczątkowania 
porozumienia europejskiego na forum Ligii Narodów w latach 1929- 1930 41. 
Podobnie jak Coundenhove- Kalergi, Briand uważał, że należy stworzyć inte-
grację polityczną poprzez powołanie do życia wspólnych instytucji kontynen-
talnych (np. Stałego Komitetu Europejskiego). Przedstawił projekt unii poli-
tycznej i celnej bez ograniczenia suwerenności ich członków. Jednak najwięk-
szy nacisk kładł na problematykę bezpieczeństwa i zapewnienia trwałego po-
koju na kontynencie europejskim.  

W 1930 roku Francja przesłała rządom 27 państw Memoriał Brianda, 
dotyczący utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Ocena tego Memoriału 

                                                            
40 Tamże. 
41 B. Mucha-Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy 
Unii Europejskiej, www.msg.umcs.lublin.pl/korzysci.pdf, s. 14-19.  
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Czernienkę, Breżniewa, Andropowa). Koncepcje socjalistów miały realizować 
się w przewrocie ponadnarodowego państwa robotników i chłopów, doprowa-
dziły jednak do chaosu w Europie i na świecie. Nastąpił podział Europy i świata 
na dwa nieprzyjazne obozy (Wschód i Zachód), toczące ze sobą konflikty 
zbrojne. Rozbicie krajów stało się impulsem akcji zjednoczeniowych wewnątrz 
państw zachodnich. Przyczyniło się do do powstania Beneluksu, czyli unii Bel-
gii, Holandii i Luksemburgu, Wspólnoty Węgla i Stali oraz kolejnych związ-
ków 37. Od połowy XIX wieku głównym obszarem działań integracyjnych sta-
wała się gospodarka. Intensywnie rozwijała się wymiana handlowa, rozwój eks-
portu, natomiast granice celne stanowiły poważną barierę wzrostu międzyna-
rodowych obrotów towarowych. Przewagę zyskały tendencje nacjonalistyczne, 
dążenia do uzyskania dominacji ekonomicznej nad innymi państwami. Two-
rzenie wspólnoty politycznej, opartej na demokratyzmie i ludowładztwie stały 
się aspektem niemożliwym i nierealnym. Narastające sprzeczności interesów 
i pędy imperialistyczne były silniejsze, w rezultacie doprowadziły do wybuchu 
I wojny światowej 38. Ekonomiczne konsekwencje wojny były dla Europy po-
ważne, jej pozycja w gospodarce światowej zdecydowanie osłabła, a ponadto 
jako konkurenta gospodarczego zaczęto postrzegać Stany Zjednoczone.  

Następstwa I wojny światowej były na tyle krytyczne, że doprowadzono 
do dominacji Stanów Zjednoczonych nad światem. Żadne państwo europej-
skie w pojedynkę nie było w stanie przeciwstawić się największemu wierzycie-
lowi długów Starego Kontynentu. W wyniku trudnej sytuacji międzynarodo-
wej, nastąpił wzrost aktywności zwolenników zjednoczenia Europy. Najwięk-
szy wpływ na poglądy i postawy polityków, kształtowanie opinii społeczeństw 
europejskich oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju ruchu na 
rzecz utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, miała działalność austriac-
kiego arystokraty - Richarda Coundenhove Kalergi. Swoją koncepcję unii fe-
deralnej w Europie, wzorowanej na modelu Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
przedstawił w książce "Pan-Europe" opublikowanej w 1923 roku 39. Kalergi 
zwrócił uwagę na nacjonalizm Europejczyków, dlatego w swej doktrynie kładł 
nacisk na konieczność ukształtowania obywatela starego kontynentu bez nie-
chęci i wrogości, otwartego na świat i jego problemy. Uważał, że zakończenie 
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I wojny światowej i podpisanie przymierzy pokojowych, nie rozwiążą proble-
mów granicznych. Utrzymywał, że ustanowienia Traktatu Wersalskiego 
z Niemcami doprowadzą do kolejnych konfliktów i będą powodem represji 
w Niemczech.  

Zamysł Coudenhove -Kalergiego prowadził do koncepcji stopniowej, 
trójetapowego jednoczenia Europy. Pierwszym etapem miało być zwołanie 
kongresu międzyrządowego, drugim- zawarcie przez państwa porozumień i po-
kojowym rozstrzyganiu sporów oraz gwarancji granic. Trzecim etapem było 
utworzenie europejskiej unii celnej. W rezultacie miało to doprowadzić do pro-
cesu integracji europejskiej na wzór konfederacji amerykańskiej. Wielka Bry-
tania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich znalazły się poza ów-
czesnymi zamierzeniami jednoczenia Europy. Plan „Pan- Europe” mówił 
o utworzeniu wspólnych ponadpaństwowych instytucji w postaci dwuizbo-
wego parlamentu oraz rady, pełniącej funkcje rządu 40. Pomysł Richarda Co-
undenhove- Kalergi zwrócił uwagę wielu szanowanych i aktywnych w okresie 
międzywojennym polityków, do których należeli Aristide Briand, James Her-
riot, Gustav Stresemann oraz Konrad Adenauer. Największym i najbardziej 
zaangażowanym sprzymierzeńcem „Pan-Europe” był Aristide Briand, który 
wielokrotnie opowiadał się za utworzeniem Unii Federalnej. Celem propono-
wanego związku miało być likwidowanie wyścigu zbrojeń, zażegnanie konflik-
tów w stosunkach międzynarodowych oraz gwarancja trwałego pokoju w Eu-
ropie. Unia celna miała obejmować Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. Jako 
minister spraw zagranicznych Francji, przedstawił pomysł zapoczątkowania 
porozumienia europejskiego na forum Ligii Narodów w latach 1929- 1930 41. 
Podobnie jak Coundenhove- Kalergi, Briand uważał, że należy stworzyć inte-
grację polityczną poprzez powołanie do życia wspólnych instytucji kontynen-
talnych (np. Stałego Komitetu Europejskiego). Przedstawił projekt unii poli-
tycznej i celnej bez ograniczenia suwerenności ich członków. Jednak najwięk-
szy nacisk kładł na problematykę bezpieczeństwa i zapewnienia trwałego po-
koju na kontynencie europejskim.  

W 1930 roku Francja przesłała rządom 27 państw Memoriał Brianda, 
dotyczący utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Ocena tego Memoriału 
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była natomiast sceptyczna, a nierzadko negatywna, na co wpłynął zapewne 
ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. Władze polskie uważały, że Memoriał 
wyrażał raczej zasady solidarności, niż ustalał prawa oraz obowiązki planowa-
nych członków Stanów Zjednoczonych Europy. W ocenie polityków narodo-
wych, propozycje Brianda nie gwarantowały bezpieczeństwa państwom euro-
pejskim, przez to optowali za poparciem kontr-memoriału zgłoszonego przez 
przedstawiciela Wielkiej Brytanii. Uznano również, że dalsze prace nad zjed-
noczeniem Europy powinno prowadzić się w ramach i zakresie Ligi Narodów. 
Powołano w tym celu Komisję Studiów nad Unią Europejską, której zadaniem 
miała być analiza zagadnień konstytucyjnych, organizacyjnych i metodologicz-
nych 42. Efekty pracy były jednak niezadowalające, a śmierć Brianda spowodo-
wała całkowity upadek jego koncepcji. 

W miarę załamywania się konceptów Brianda, Niemcy przygotowywali 
się do utworzenia federacji krajów środkowoeuropejskich pod swoją dominacją 
i kierownictwem. Wydawało im się, że działania ustanowienia Unii Celnej 
będą akceptowane przez kraje bałkańskie. Jednak zarówno Francja, jak również 
wiele innych rządów państw europejskich, uznało to za pogwałcenie traktatów 
pokojowych. Natomiast Włochy przeszły do obozu antyniemieckiego. 
W miejsce unii austriacko-niemieckiej zaproponowano trójporozumienie go-
spodarcze Włoch, Węgier i Austrii, uznane przez Niemców jako projekt uto-
pijny. Prace swoistej komisji Ligii Narodów poświęcone temu zagadnieniu nie 
przyniosły szczególnych rezultatów. Niemniej koncepcje Aristide Brianda sta-
nowiły cenny dorobek, z którego korzystali zwolennicy wspólnoty europejskiej 
po II wojnie światowej. Po zakończeniu I wojny światowej w Europie nadal 
istniało wiele starych i pojawiło się wiele nowych problemów politycznych i na-
rodowościowych, z którymi nie uporano się przez cały okres międzywojenny. 
Zalążkiem zaniepokojenia w Europie stały się poruszenia społeczno- polityczne 
w Radzieckiej Rosji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, które z czasem przera-
dzały się w postać reżimów totalitarnych 43. 

Idea integracji europejskiej była również propagowana w czasie II wojny 
światowej. Działacze sceny politycznej próbowali planować powojenną Eu-
ropę, nawet u szczytu potęgi III Rzeszy. Łączyła ich idea ułożenia takich więzi 
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polityczno- społecznych w Europie, które powstrzymałaby odnowienie siły mi-
litarnej Niemiec i jej sprzymierzeńców. W Londynie znajdowały się emigra-
cyjne rządy państw okupowanych przez wojska hitlerowskie i to właśnie tam 
powstał projekt polsko-czechosłowackiego sojuszu. Koalicja ta została podpi-
sana przez premiera Władysława Sikorskiego i prezydenta Eduarda Beneša 44, 
natomiast projekt ten nie został zrealizowany.  

Koncepcje zjednoczenia Europy były stale praktykowane przez działaczy 
ruchu federalistycznego w czasie II wojny światowej. Najwybitniejszym fede-
ralistą, który miał znaczący wpływ na projekty wspólnoty europejskiej w czasie 
wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu był Altiero Spinelli 45. W 1941 przy-
czynił się do powstania tekstu zwanego Manifestem z Ventotene, w którym 
zaprezentował swoje wyobrażenie zjednoczonej Europy. Był także czynnym 
działaczem ruchu federalistycznego, współdziałania federalistów z różnorakich 
krajów i liderem federalistów radykalnych. Spinelli wraz członkami protestu 
usiłowali utworzyć Unię Federalną. Celem unii miało być dążenie do rozwią-
zania konfliktów, zapewnienia poczucie bezpieczeństwa politycznego i odbu-
dowy Starego Kontynentu. Zapoczątkowano utworzenie Ruchu Proeuropej-
skiego prawie we wszystkich środowiskach politycznych i ekonomicznych. 
Głównym zadaniem ruchu miała być obrona europejskich wartości kulturo-
wych. Ostatecznie jednak idea Unii Federalnej nie została zrealizowana. Zwią-
zane to było z atmosferą zimnej wojny i niebezpieczeństwa sowieckiego. Pod 
koniec wojny Altiero Spinelli utworzył Europejski Ruch Federalistyczny. 

Wydarzenia II wojny światowej doprowadziły do śmierci milionów ludzi, 
ogromnych zniszczeń, ale także pozbawienia Europy dominującej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Osłabienie pozycji dotychczasowych potęg- przegra-
nych Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii spowodowało wzmocnienie siły ryn-
kowej dwóch mocarstw- USA i ZSRR. Wojna ukazała, że nawet mocne i su-
werenne państwa nie były w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa i uchronić 
się od napięć i konfliktów.  

Pomimo wielu prób, aż do końca XX wieku nie udało się zjednoczyć Eu-
ropy na drodze antywojennej. Chociaż elementem łączącym był rozwój chrze-

                                                            
44 M. Natanek, Historia integracji europejskiej, …, s. 7-9.  
45 B. Mucha-Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji …, s. 13. 



Anna Kasprzyk 

50 
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wyrażał raczej zasady solidarności, niż ustalał prawa oraz obowiązki planowa-
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Powołano w tym celu Komisję Studiów nad Unią Europejską, której zadaniem 
miała być analiza zagadnień konstytucyjnych, organizacyjnych i metodologicz-
nych 42. Efekty pracy były jednak niezadowalające, a śmierć Brianda spowodo-
wała całkowity upadek jego koncepcji. 

W miarę załamywania się konceptów Brianda, Niemcy przygotowywali 
się do utworzenia federacji krajów środkowoeuropejskich pod swoją dominacją 
i kierownictwem. Wydawało im się, że działania ustanowienia Unii Celnej 
będą akceptowane przez kraje bałkańskie. Jednak zarówno Francja, jak również 
wiele innych rządów państw europejskich, uznało to za pogwałcenie traktatów 
pokojowych. Natomiast Włochy przeszły do obozu antyniemieckiego. 
W miejsce unii austriacko-niemieckiej zaproponowano trójporozumienie go-
spodarcze Włoch, Węgier i Austrii, uznane przez Niemców jako projekt uto-
pijny. Prace swoistej komisji Ligii Narodów poświęcone temu zagadnieniu nie 
przyniosły szczególnych rezultatów. Niemniej koncepcje Aristide Brianda sta-
nowiły cenny dorobek, z którego korzystali zwolennicy wspólnoty europejskiej 
po II wojnie światowej. Po zakończeniu I wojny światowej w Europie nadal 
istniało wiele starych i pojawiło się wiele nowych problemów politycznych i na-
rodowościowych, z którymi nie uporano się przez cały okres międzywojenny. 
Zalążkiem zaniepokojenia w Europie stały się poruszenia społeczno- polityczne 
w Radzieckiej Rosji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, które z czasem przera-
dzały się w postać reżimów totalitarnych 43. 

Idea integracji europejskiej była również propagowana w czasie II wojny 
światowej. Działacze sceny politycznej próbowali planować powojenną Eu-
ropę, nawet u szczytu potęgi III Rzeszy. Łączyła ich idea ułożenia takich więzi 
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polityczno- społecznych w Europie, które powstrzymałaby odnowienie siły mi-
litarnej Niemiec i jej sprzymierzeńców. W Londynie znajdowały się emigra-
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zania konfliktów, zapewnienia poczucie bezpieczeństwa politycznego i odbu-
dowy Starego Kontynentu. Zapoczątkowano utworzenie Ruchu Proeuropej-
skiego prawie we wszystkich środowiskach politycznych i ekonomicznych. 
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wych. Ostatecznie jednak idea Unii Federalnej nie została zrealizowana. Zwią-
zane to było z atmosferą zimnej wojny i niebezpieczeństwa sowieckiego. Pod 
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Wydarzenia II wojny światowej doprowadziły do śmierci milionów ludzi, 
ogromnych zniszczeń, ale także pozbawienia Europy dominującej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Osłabienie pozycji dotychczasowych potęg- przegra-
nych Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii spowodowało wzmocnienie siły ryn-
kowej dwóch mocarstw- USA i ZSRR. Wojna ukazała, że nawet mocne i su-
werenne państwa nie były w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa i uchronić 
się od napięć i konfliktów.  

Pomimo wielu prób, aż do końca XX wieku nie udało się zjednoczyć Eu-
ropy na drodze antywojennej. Chociaż elementem łączącym był rozwój chrze-

                                                            
44 M. Natanek, Historia integracji europejskiej, …, s. 7-9.  
45 B. Mucha-Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji …, s. 13. 
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ścijaństwa (duży wpływ w tym względzie należy wiązać z Cesarstwem Rzym-
skim narodu Niemieckiego, w którym uznawano władzę papieską i cesarską)46 
to pojawiające się wewnątrz niego podziały nie sprzyjały jedności. Dezintegra-
cja procesów spajających nastąpiła w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
toczonych później wojen, a także poprzez polityczny podział świata, jakie do-
konał się po II wojnie światowej. Idee zjednoczeniową na przestrzeni dziejów 
starali się urzeczywistniać znani liderzy narodowi i partyjni, tacy jak: Karol 
Wielki, Napoleon I, Hitler, Marks i Engels, a później Lenin i Stalin. Jednak 
podejmowane działania przywódców nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Większość tych zdarzeń spowodowała nieodwracalne straty, doprowadziła do 
bankructwa w wielu krajach, do krzywdy ludzkiej, niepokoju i cierpienia. Wła-
ściwy bieg procesów zjednoczeniowych rozpoczął się po zakończeniu II wojny 
światowej, która z jednej strony rozdzieliła Europę na dwie części, a z drugiej 
przyczyniła się do swoistej integracji podzielonych państw.  
 
 

Bibliografia 

Bógdał- Brzezińska Agnieszka, Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje 
Unii Europejskiej, [w:] Unia- Europejska- nowy typ wspólnoty międzynarodo-
wej, red. S. Parzymies, E. Haliżak, Warszawa 2002. 

Brandt Willy, Et L'Unite de L'Eur, Berno 2011. 

Historia integracji europejskiej, Europejski Portal Integracji i Rozwoju, [online] 
europejskiportal.eu/id07.html [dostęp: 03.07.2018] 

Kaczmarek Tomasz, Parysek J. Jerzy, Nasza Europa, Poznań 2002. 

Konopka Hanna, Historia integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska, 
red. M. Perkowski, Warszawa 2002. 

                                                            
46 T. Kaczmarek, J. J. Parysek, Nasza Europa…, s. 59.  

Proces budowy integracji europejskiej … 

53 

Mucha-Leszko Bogumiła, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej 
a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [online] www.msg.umcs.lublin.pl/ko 
rzysci.pdf [dostęp: 03.07.2018] 

Wallner Michał, Współczesny konfederalizm europejski, www.psz.pl/tekst-
5765/Michal-Wallner-Wspolczesny-konfederalizm-europejski, [dostęp: 29. 
08.2007]  

Wysokińska Zofia, Witkowska Janina, Integracja europejska, Warszawa 
2004. 

Kowszyński Paweł, Geneza Unii Europejskiej – Idea integracji Europy, [online] 
pawelkowszynski.blogspot.com [dostęp: 03.07.2018]. 

Historia dyplomacji do 1871r., t. I, red. S. W. Bachruszyn, Warszawa 1973. 

Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki go-
spodarcze, red. J.J Michałek, W. Siwiński. M. Socha, Warszawa 2003. 

Natanek Mirosław, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2013. 

 
 

Summary 

The process of building European integration 
and significance for Poland 

European integration is a process of industrial, political, legal, economic, 
social and cultural integration of countries in whole or in part in Europe. Eu-
ropean integration was primarily due to the European Union and its policy. 
One of the first ideas for creating a union of European nations was Richard 
von Coudenhove-Kalergi, who wrote the Pan-Europe manifesto in 1923. His 
ideas influenced Aristide Briand, who gave a speech to the European Union in 
the League of Nations on September 8, 1929. and who in 1930 wrote the 
"Memorandum on the organization of the European Union federal regime" 
for the French government. "We have to build something like the United 
States of Europe, only in this way hundreds of millions of workers will be able 



Anna Kasprzyk 

52 

ścijaństwa (duży wpływ w tym względzie należy wiązać z Cesarstwem Rzym-
skim narodu Niemieckiego, w którym uznawano władzę papieską i cesarską)46 
to pojawiające się wewnątrz niego podziały nie sprzyjały jedności. Dezintegra-
cja procesów spajających nastąpiła w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
toczonych później wojen, a także poprzez polityczny podział świata, jakie do-
konał się po II wojnie światowej. Idee zjednoczeniową na przestrzeni dziejów 
starali się urzeczywistniać znani liderzy narodowi i partyjni, tacy jak: Karol 
Wielki, Napoleon I, Hitler, Marks i Engels, a później Lenin i Stalin. Jednak 
podejmowane działania przywódców nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Większość tych zdarzeń spowodowała nieodwracalne straty, doprowadziła do 
bankructwa w wielu krajach, do krzywdy ludzkiej, niepokoju i cierpienia. Wła-
ściwy bieg procesów zjednoczeniowych rozpoczął się po zakończeniu II wojny 
światowej, która z jednej strony rozdzieliła Europę na dwie części, a z drugiej 
przyczyniła się do swoistej integracji podzielonych państw.  
 
 

Bibliografia 

Bógdał- Brzezińska Agnieszka, Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje 
Unii Europejskiej, [w:] Unia- Europejska- nowy typ wspólnoty międzynarodo-
wej, red. S. Parzymies, E. Haliżak, Warszawa 2002. 

Brandt Willy, Et L'Unite de L'Eur, Berno 2011. 

Historia integracji europejskiej, Europejski Portal Integracji i Rozwoju, [online] 
europejskiportal.eu/id07.html [dostęp: 03.07.2018] 

Kaczmarek Tomasz, Parysek J. Jerzy, Nasza Europa, Poznań 2002. 

Konopka Hanna, Historia integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska, 
red. M. Perkowski, Warszawa 2002. 

                                                            
46 T. Kaczmarek, J. J. Parysek, Nasza Europa…, s. 59.  

Proces budowy integracji europejskiej … 

53 

Mucha-Leszko Bogumiła, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej 
a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [online] www.msg.umcs.lublin.pl/ko 
rzysci.pdf [dostęp: 03.07.2018] 

Wallner Michał, Współczesny konfederalizm europejski, www.psz.pl/tekst-
5765/Michal-Wallner-Wspolczesny-konfederalizm-europejski, [dostęp: 29. 
08.2007]  

Wysokińska Zofia, Witkowska Janina, Integracja europejska, Warszawa 
2004. 

Kowszyński Paweł, Geneza Unii Europejskiej – Idea integracji Europy, [online] 
pawelkowszynski.blogspot.com [dostęp: 03.07.2018]. 

Historia dyplomacji do 1871r., t. I, red. S. W. Bachruszyn, Warszawa 1973. 

Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki go-
spodarcze, red. J.J Michałek, W. Siwiński. M. Socha, Warszawa 2003. 

Natanek Mirosław, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2013. 

 
 

Summary 

The process of building European integration 
and significance for Poland 

European integration is a process of industrial, political, legal, economic, 
social and cultural integration of countries in whole or in part in Europe. Eu-
ropean integration was primarily due to the European Union and its policy. 
One of the first ideas for creating a union of European nations was Richard 
von Coudenhove-Kalergi, who wrote the Pan-Europe manifesto in 1923. His 
ideas influenced Aristide Briand, who gave a speech to the European Union in 
the League of Nations on September 8, 1929. and who in 1930 wrote the 
"Memorandum on the organization of the European Union federal regime" 
for the French government. "We have to build something like the United 
States of Europe, only in this way hundreds of millions of workers will be able 



Anna Kasprzyk 

54 

to regain the simple joys and hopes that make life worth living." - Winston 
Churchill. The empirical world has changed, as have theories, and thus under-
standing of European integration. At present, the relatively new approach fo-
cuses on comprehensive policy making in the EU and multi-level governance. 
Therefore, the main assumption of the article is to recall the integration ideas 
and processes that had a significant impact on the development of integration 
in the European Union. 
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Rozwój nieoficjalnych struktur 
Kościoła greckokatolickiego 
na ziemiach zachodniej Polski 

w latach 1956-1989 
 
 
 
 Kościół greckokatolicki prawie zawsze był związany z ziemiami ruskimi, 
w szczególności z Ukrainą. Wydawać by się mogło, iż na terenach współczesnej 
Polski powinien on znajdować się na obszarze województw południowo-
wschodnich, gdzie od stuleci mieszkała ludność ukraińska. Jednak nie do 
końca tak jest. Struktury tego Kościoła istnieją również na terenach zachodniej 
Polski. Ich powstanie i rozwój na tych ziemiach wiąże się z przesiedleniami 
ludności po II wojnie światowej. Jedną z ważniejszych takich akcji, podjętych 
przez powojenne władze polskie, była operacja „Wisła”. W jej wyniku, na zie-
mie zachodnie przesiedlono ludność ukraińską, która przyniosła ze sobą swoje 
obyczaje i kulturę. Wiara jest jednym z głównych czynników, który może słu-
żyć identyfikacji społecznej1, dlatego ludność przesiedlona na nowe ziemie po-
dejmowała liczne próby zapewnienia sobie posługi duszpasterskiej w swoim 

                                                            
1 Na temat znaczenia religii jako czynnika identyfikacji mniejszości narodowej pisały Helena 
Datner i Małgorzata Melchior. Stwierdzały: „Wspólność kultury jest właściwa każdej grupie 
społecznej, a dla narodu stanowi niejako czynnik konstytutywny. Gdy rozważamy jakąś grupę 
czy wspólnotę kulturową, ta konkretna definicja jej członków, kryteria przynależności do niej 
mają charakter subiektywny, świadomościowy. Należą do nich m.in. poczucie wspólnotowe 
(i zarazem odrębności), świadomości przynależności, poczuwanie się do uczestnictwa we wła-
snym dziedzictwie (lub jakieś jego części), poczucie więzi z innymi, należącymi do tej samej 
grupy”, zob.: H. Datner, M. Melchior, Żydzi we współczesnej Polsce, [w:] Mniejszości narodowe 
w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 66. Niniejszy cytat odnosi się do wszelakich grup 
mniejszości narodowych, nie tylko Żydów. Religia jest jednym z ważniejszych czynników okre-
ślających przynależność do mniejszości narodowych. Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu 
do mniejszości ukraińskiej, gdzie Kościół bizantyjsko-ukraiński prowadzi działalność przede 
wszystkim wśród ludności ukraińskiej. 
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rodzimym obrządku. Pojawienie się formalnych struktur Kościoła greckokato-
lickiego w zachodniej Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku wydaje się więc 
być naturalną konsekwencją akcji „Wisła”. 

Aktualność badanego problemu  

W drugiej dekadzie XXI wieku Kościół greckokatolicki jest jedną z szyb-
ciej rozwijających się instytucji należących do kościołów nierzymskokatolic-
kich w Polsce. Posiada on rozbudowaną strukturę na ternach Polski zachod-
niej, to jest w obecnym województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodnio-
pomorskim i pomorskim2. Wierni tego Kościoła żyją w diasporach rozmiesz-
czonych najczęściej wokół dużych ośrodków przemysłowych oraz większych 
miast. W nich znajdują się ważniejsze ośrodki kultu3. Wierni należą do mniej-
szości ukraińskiej, bądź łemkowskiej. Zagadnienie związane z procesem kształ-
towania sieci parafialnej ma duże znaczenie dla zrozumienia obecnego stanu 
rzeczy. Tym bardziej, iż w przeciwieństwie do powstawania placówek Kościoła 
rzymskokatolickiego czy też Kościoła prawosławnego proces ten był znacznie 
rozciągnięty w czasie oraz bardziej skomplikowany. Warto również dodać, 
iż funkcjonowanie Kościoła greckokatolickiego stanowi ważny, chociaż mocno 
niedoceniany element w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa za-
chodniej Polski. Zadaniem artykułu jest przedstawienie genezy nieoficjalnych 
placówek Kościoła greckokatolickiego w zachodniej Polsce, na bazie których 
powstały współczesne parafie tego Kościoła.  

 Kościół greckokatolicki na ziemiach zachodnich ma dosyć długą historię. 
Jego powstanie związane jest z wysiedleniami w czasie akcji „Wisła”. Rozpo-
częły się one od czasu podpisania umowy pomiędzy Ukraińską Socjalistyczną 
Republiką Radziecką (USRR)4. Wedle oficjalnej histografii okresu Polski Lu-

                                                            
2 Więc o bieżącej działalności Kościoła greckokatolickiego w zachodniej Polsce zob.: [online] 
http://www.cerkiew.net.pl/ [dostęp: 15.06.2018]. 
3 Zob.: [online] http://www.cerkiew.net.pl/index.php?glowna=dekanaty&cerkiew=cerkiew [do-
stęp: 15.06.2018]. 
4 Podpisanie układu pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Rad, dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium Ukraińskiej 
USRR i ludności ukraińskiej z terytorium Polski, [w:] W 300 rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją. 
Pod sztandarem bratniej przyjaźni. Zbiór materiałów i dokumentów o wspólnej walce wyzwoleńczej 

Rozwój nieoficjalnych struktur Kościoła … 

57 

dowej wysiedlenie ludności ukraińskiej było związane z wymianą ludności po-
między Polską a Związkiem socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). 
Równocześnie w interesie Moskwy leżało to, aby jak największa liczba Polaków 
opuściła tereny tego państwa, z drugiej strony było zainteresowane przyjęciem 
Ukraińców, którzy mieli by zamieszkać na zniszczonych przez wojnę terenach5. 
Początkowo ludność miała opuścić tereny Polski dobrowolnie, jednak więk-
szość ludności nie była zainteresowana opuszczaniem ziem, na których miesz-
kała od pokoleń. Z tego względów do wysiedleń zaangażowano oddziały woj-
skowe, co równoznaczne było z przymusowymi wysiedleniami ludności na te-
ren USRR6. Przeprowadzona akcja nie zadowalała władz. Nie udało się usunąć 
z wschodniej Polski całej ludności ukraińskiej. Oficjalnie przesiedlenia na teren 
USRR zakończyły się 15 czerwca 1946 roku. Nieformalnie akcja trwała do 
końca grudnia tego roku7. Łącznie w trakcie akcji wysiedlono 480 305 osób8. 
Pomimo zaangażowania wojska i innych służb, nie udało się deportować z 
kraju całej ludności ukraińskiej. Ocenia się, iż w granicach Polski zostało po-
nad 150 tys. Ukraińców9. Obecność tak znacznej grupy tej narodowości 
w Polsce stanowiła poważny problem dla nowych władz. Dlatego też próbo-
wano rozwiązać go na drodze ponownej deportacji na radziecką Ukrainę. Jed-
nak władze ZSRR nie wyraziły zgody na nową falę deportacji ludności ukraiń-
skiej na swój obszar. 

Z tego też względu podjęto decyzję o wysiedleniu ludności ukraińskiej na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Krok ten miał na celu zniszczenie istniejącej społecz-
ności ukraińskiej w Polsce. Nowa akcja przybrała charakter przymusowy i była 
realizowana przez wojsko. Wśród wysiedlonych znalazła się również ludność 
łemkowska, która wytworzyła oryginalną kulturę górali rusińskich10. Ludność 
przesiedlona w ramach akcji „Wisła” w 1947 roku była ostatnią falą wędrówki 

                                                            
i nierozerwalnej przyjaźni ludu polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, oprac. J. Kowalski, Warszawa 
1954, s. 261-262. 
5 A. B. Szcześniak, W. Z. Szota, Droga do nikąd. Wojna Polska z UPA, Warszawa 2013, s. 211. 
6 J. Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947, Rzeszów 
2017, s. 65-118. 
7 S. Dudra, Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Wrocław 2008, s. 19. 
8 Dane za: Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, t. 1, 
oprac. E. Misiło, Warszawa 1996, s. 14. 
9 S. Dudra, Poza małą ojczyzną …, s. 21. 
10 Zob.: S. Kryciński, Łemkowszczyzna nieutracona, Rzeszów 2018. 
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rodzimym obrządku. Pojawienie się formalnych struktur Kościoła greckokato-
lickiego w zachodniej Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku wydaje się więc 
być naturalną konsekwencją akcji „Wisła”. 

Aktualność badanego problemu  

W drugiej dekadzie XXI wieku Kościół greckokatolicki jest jedną z szyb-
ciej rozwijających się instytucji należących do kościołów nierzymskokatolic-
kich w Polsce. Posiada on rozbudowaną strukturę na ternach Polski zachod-
niej, to jest w obecnym województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodnio-
pomorskim i pomorskim2. Wierni tego Kościoła żyją w diasporach rozmiesz-
czonych najczęściej wokół dużych ośrodków przemysłowych oraz większych 
miast. W nich znajdują się ważniejsze ośrodki kultu3. Wierni należą do mniej-
szości ukraińskiej, bądź łemkowskiej. Zagadnienie związane z procesem kształ-
towania sieci parafialnej ma duże znaczenie dla zrozumienia obecnego stanu 
rzeczy. Tym bardziej, iż w przeciwieństwie do powstawania placówek Kościoła 
rzymskokatolickiego czy też Kościoła prawosławnego proces ten był znacznie 
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placówek Kościoła greckokatolickiego w zachodniej Polsce, na bazie których 
powstały współczesne parafie tego Kościoła.  

 Kościół greckokatolicki na ziemiach zachodnich ma dosyć długą historię. 
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Republiką Radziecką (USRR)4. Wedle oficjalnej histografii okresu Polski Lu-

                                                            
2 Więc o bieżącej działalności Kościoła greckokatolickiego w zachodniej Polsce zob.: [online] 
http://www.cerkiew.net.pl/ [dostęp: 15.06.2018]. 
3 Zob.: [online] http://www.cerkiew.net.pl/index.php?glowna=dekanaty&cerkiew=cerkiew [do-
stęp: 15.06.2018]. 
4 Podpisanie układu pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Rad, dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium Ukraińskiej 
USRR i ludności ukraińskiej z terytorium Polski, [w:] W 300 rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją. 
Pod sztandarem bratniej przyjaźni. Zbiór materiałów i dokumentów o wspólnej walce wyzwoleńczej 
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dowej wysiedlenie ludności ukraińskiej było związane z wymianą ludności po-
między Polską a Związkiem socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). 
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ności ukraińskiej w Polsce. Nowa akcja przybrała charakter przymusowy i była 
realizowana przez wojsko. Wśród wysiedlonych znalazła się również ludność 
łemkowska, która wytworzyła oryginalną kulturę górali rusińskich10. Ludność 
przesiedlona w ramach akcji „Wisła” w 1947 roku była ostatnią falą wędrówki 

                                                            
i nierozerwalnej przyjaźni ludu polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, oprac. J. Kowalski, Warszawa 
1954, s. 261-262. 
5 A. B. Szcześniak, W. Z. Szota, Droga do nikąd. Wojna Polska z UPA, Warszawa 2013, s. 211. 
6 J. Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947, Rzeszów 
2017, s. 65-118. 
7 S. Dudra, Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Wrocław 2008, s. 19. 
8 Dane za: Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, t. 1, 
oprac. E. Misiło, Warszawa 1996, s. 14. 
9 S. Dudra, Poza małą ojczyzną …, s. 21. 
10 Zob.: S. Kryciński, Łemkowszczyzna nieutracona, Rzeszów 2018. 
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ludów okresu powojennego, która znalazła się na ziemiach włączonych do Pol-
ski po 1945 roku, zaraz po wysiedleniu z nich Niemców11. Sam przebieg ope-
racji „Wisła” w dużej części polegał na wysiedleniach ludności, chociaż należy 
dodać, iż najnowsze ustalenia wskazują na dużą rolę aspektu militarnego12. 

Polityka władz skierowana do ludności ukraińskiej i łemkowskiej przyby-
łej na tzw. Ziemie Odzyskane sprowadzała się do rozbicia wcześniej istnieją-
cych struktur powiązań społecznych i rodzinnych. Z tego względu ludność ta 
była osiedla w miejscowościach w większości zamieszkałą przez Polaków. Wraz 
z podstępem przesiedleń zasada ta uległa zatarciu, doprowadziło do powstania 
sytuacji, gdzie większość wsi została zamieszkała przez Ukraińców lub Łem-
ków. Tym samym koncepcja szybkiej polonizacji ludności wywiezionej na zie-
mie zachodnie i północne Polski stała się niemożliwa13. Zamieszkiwanie lud-
ności przesiedlonej w ramach akcji „Wisła” w dużych skupiskach doprowadziło 
do tego, że dbała ona o zachowanie własnej tożsamości – w tym również pró-
bowała zachować swoją kulturę duchową. Początkowo służyć temu miały na-
bożeństwa odprawiane w domach prywatnych przez świeckich14. Równocze-
śnie w Chrzanowie na Mazurach powstaje pierwsza nieoficjalna placówka grec-
kokatolicka działająca wśród wysiedlonych. Przyjeżdżali tutaj wierni z całej 
Polski. Była prowadzona przez ks. Mirosława Ripeckiego, który był obdarzony 
wielką charyzmą15. Oprócz niego nabożeństwa odprawiał ks. Bazyli Hrynyk 
w Nowym Dworze Gdańskim, później zaś w Cyganku16. Warto dodać, iż w 
tym czasie w państwach uzależnionych przez ZSRR dochodzi do oficjalnego 
wchłonięcia Kościoła greckokatolickiego przez Cerkiew prawosławną. We 

                                                            
11 Zob.: B. Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 
1945-1948, Kraków 2015. 
12 J. Pisuliński, Akcja Specjalna „Wisła”, Rzeszów 2017, s. 422. 
13 R. Drozd, Droga na Zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północ-
nych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, s. 180. 
14 S. Zabrowarny, Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1956, [w:] Ukraińcy w Polsce. 
Poszukiwania i odkrycia, red. J. Leoński, T. Rzepa, Koszalin 1992, s. 37. 
15 I. Hrywna, Rok pierwszy, Borussia 1991, nr 1, s. 36.; I. Hałagida, Likwidacja i odnowienie 
duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce (1946/1947-1956/1957), [w:] Odnowienie duszpaster-
stwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty), oprac. tegoż, Warszawa 2011, s. 43-44. 
16 Szerzej zob.: I. Hałagida, Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-
1977), Warszawa 2008, s. 67-69.; Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Pol-
sce w latach 1944-1989, Kraków 1994, s. 35. 
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Lwowie miał miejsce tzw. Pseudosobór, który zadeklarował włączenie tego Ko-
ścioła do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej17. Wprawdzie w Polsce oficjalne 
struktury Kościoła greckokatolickiego pod względem prawnym nie uległy li-
kwidacji, to dokonała się jego fizyczna degradacja18. W związku z tym papież 
Pius XII 10 grudnia 1946 roku nadał kardynałowi Augustowi Hlondowi 
uprawnienia Delegata Ojca Świętego dla katolików obrządku wschodniego. 
Podobne uprawnienia otrzymał kardynał Stefan Wyszyński. W praktyce to po-
wodowało, iż duchowni grekokatoliccy musieli zacząć pełnienie posługi w ob-
rządku łacińskim. W ten sposób stali się birytualistami, tj. mogli pracować 
w obu obrządkach19. Dodatkowo trwały prześladowania duchownych grecko-
katolickich, którzy byli oskarżani o działalność szpiegowską na rzecz Stolicy 
Apostolskiej, wspieranie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i chęć oderwa-
nia od Polski terenów południowo-wschodnich. Proces pokazowy wytoczono 
o. Pawłowi Puszkarskiemu, przez jakiś czas w więzieniu pozostawał ks. Bazyli 
Hrynyk20. Duchowni, którzy znaleźli się na ziemiach zachodnich i północnych 
Polski ciągle byli poddani inwigilacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego (UBP). Przykładem takiej działalności była akcja „Alpa”, która była 
wymierzona w działalność ks. Włodzimierza Hajdukiewicza21. 

Przedstawienie dziejów Kościoła greckokatolickiego do 1956 roku jest za-
biegiem zamierzonym. Z jednej strony ma za zadanie stanowić zarys sytuacji 
politycznej, na podstawie której stało się możliwe stworzenie placówek na no-
wych ziemiach. Z drugiej strony powinno uświadomić czytelnikom, iż zagad-
nienie życia religijnego grekokatolików ma duże znaczenie dla historii zachod-
niej Polski i jest ciągle aktualne.  

                                                            
17 Więcej na temat Soboru lwowskiego z 1946 roku zob.: J. Moskałyk, Sobór zdrady z 1946 roku, 
[w:] Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach. Wobec doświadczeń przeszłości i przemian spo-
łeczno-politycznych w Polsce, red. D. Melnyk, Olsztyn 2006, s. 31-46; S. Stępień, Represje wobec 
Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, [w:] Polska-
Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 2., red. tegoż, Przemyśl 1994, s. 195-262.  
18 P. Pelc, Położenie prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989, Więź 1992, 
nr 7. 
19 Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego …, s. 33. 
20 I. Hałągida, Ukraińcy w województwie gdańskim w latach 1947-1956, [w:] Między Odrą 
a Dnieprem. Wyznania i narody, red. T. Stegner, Gdańsk 1997, s. 177. 
21 S. Woźniak, Operacja „Alpa” jako przykład działalności operacyjnej służby bezpieczeństwa prze-
ciwko duchowieństwu greckokatolickiemu na ziemi lubuskiej w latach 1948-1960, [w:] Młody Po-
litolog, nr 1, red. S. Dudra, B. Nitschke, Zielona Góra 2011. 
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11 Zob.: B. Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 
1945-1948, Kraków 2015. 
12 J. Pisuliński, Akcja Specjalna „Wisła”, Rzeszów 2017, s. 422. 
13 R. Drozd, Droga na Zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północ-
nych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, s. 180. 
14 S. Zabrowarny, Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1956, [w:] Ukraińcy w Polsce. 
Poszukiwania i odkrycia, red. J. Leoński, T. Rzepa, Koszalin 1992, s. 37. 
15 I. Hrywna, Rok pierwszy, Borussia 1991, nr 1, s. 36.; I. Hałagida, Likwidacja i odnowienie 
duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce (1946/1947-1956/1957), [w:] Odnowienie duszpaster-
stwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty), oprac. tegoż, Warszawa 2011, s. 43-44. 
16 Szerzej zob.: I. Hałagida, Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-
1977), Warszawa 2008, s. 67-69.; Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Pol-
sce w latach 1944-1989, Kraków 1994, s. 35. 
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17 Więcej na temat Soboru lwowskiego z 1946 roku zob.: J. Moskałyk, Sobór zdrady z 1946 roku, 
[w:] Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach. Wobec doświadczeń przeszłości i przemian spo-
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Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, [w:] Polska-
Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 2., red. tegoż, Przemyśl 1994, s. 195-262.  
18 P. Pelc, Położenie prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989, Więź 1992, 
nr 7. 
19 Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego …, s. 33. 
20 I. Hałągida, Ukraińcy w województwie gdańskim w latach 1947-1956, [w:] Między Odrą 
a Dnieprem. Wyznania i narody, red. T. Stegner, Gdańsk 1997, s. 177. 
21 S. Woźniak, Operacja „Alpa” jako przykład działalności operacyjnej służby bezpieczeństwa prze-
ciwko duchowieństwu greckokatolickiemu na ziemi lubuskiej w latach 1948-1960, [w:] Młody Po-
litolog, nr 1, red. S. Dudra, B. Nitschke, Zielona Góra 2011. 
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Tło polityczne badanego problemu – próba legalizacji działań Kościoła 
greckokatolickiego w Polsce i podjęcie działań budowy sieci parafialnej 
w zachodniej Polsce 

Zmiany polityczne, które zaszły w Polsce w 1956 roku, doprowadziły do 
częściowej liberalizacji polityki wyznaniowej i skierowanej do mniejszości na-
rodowych. Działania nowej ekipy partyjnej została ukształtowana w wyniku 
uchwał VII i VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (KC PZPR). W ich wyniku został potępiony nacjonalizm i szowi-
nizm oraz przygotował warunki dla rozwoju narodowej kultury, szkolnictwa 
oraz umożliwiał pełne uczestnictwo w życiu społecznym przedstawicieli mniej-
szości narodowych22. Spowodowało to, iż zrezygnowano z przymusowej polo-
nizacji tej ludności na obszarze ziem zachodnich i północnych. W zamian po-
stanowiono o jej asymilacji na nowym miejscu zamieszkania23. Spowodowało 
to zmiany w funkcjonowaniu Kościoła greckokatolickiego na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. Władze zezwoliły na ich funkcjonowanie na obszarze ziem za-
chodnich i północnych jedynie w oparciu o parafie rzymskokatolickie. Tym 
samym działalność duchownych greckokatolickich została podporządkowana 
biskupom diecezji łacińskich. Takie rozwiązanie nie zadowalała kapłanów 
greckokatolickich, którzy na fali liberalizacji życia politycznego dążyli do od-
nowienia struktury Kościoła greckokatolickiego w Polsce24. Pierwszym aktem 
zmierzającym w tym kierunku był list ks. Emiliana Kałeniuka i ks. Józefa Sie-
kierzyńskiego do przewodniczącego Episkopatu Polski, bpa Michała Klepacza. 
Pismo to nawiązywało do liberalizacji kursu władz państwa w stosunku do 
Ukraińców. Wobec tego duchowni prosili, aby biskup nadał przywilej biryta-
lizmu ks. ks. Jóżefowi Chylakowi, Janowi Połańskemu, Antoniemu Pakoszowi, 
Bazylemu Diakowi i Stefanowi Dziubynie, aby mogli odprawiać nabożeństwa 
w rodzimym obrządku25.  

Następne pismo w grupa duchownych grekokatolickich wystosowała do 
kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 listopada 1956 roku. Powstało ono 

                                                            
22 S. Dudra, Poza małą ojczyzną …, s. 88. 
23 R. Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989, Warszawa 
2000, s. 125. 
24 Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego …, s. 37. 
25 Pismo ks. Emiliana Kałeniuka i ks. Józefa Siekierzyńskiego do bp. Michała Klepacza, [w:] Odno-
wienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, s. 125-128. 
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w związku z prowadzeniem negocjacji pomiędzy Episkopatem Polski a wła-
dzami. Zwrócono w nim uwagę, aby osoby prowadzące negocjacje nie zapo-
mniały o potrzebach Cerkwi unickiej. Oprócz tego proszono prymasa o do-
puszczenie kapłanów obrządku wschodniego o możliwość odprawiania nabo-
żeństwa w rodzimym stylu w miejscowościach, w których znajdowały się duże 
grupy wiernych. Ponadto nawoływano o oddanie katedry w Przemyślu oraz 
o rozpoczęcie nabożeństw w Krakowie, Sanoku, Jarosławiu, Lubaczowie 
i w Krynicy26. Następny memoriał został wystosowany do kard. Stefana Wy-
szyńskiego przez ks. Bazylego Hrynyka i ks. Mirosława Ripeckiego 29 listopada 
1956 roku. Autorzy zwrócili w nim uwagę na fakt, iż dokonujące się przemiany 
polityczne w państwie stwarzają możliwość odnowienia struktur Kościoła grec-
kokatolickiego. W związku z tym proszono prymasa o oddanie majątku nale-
żącego wcześniej do Kościoła greckokatolickiego oraz o umożliwienia powsta-
nie placówek duszpasterskich na ziemiach zachodnich i północnych Polski. 
Tym samym według autorów miała nastąpić odbudowa struktur Kościoła 
i umożliwiłoby to tym samym powstanie nowych na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych27. Jednocześnie sporządzono listę księży, którzy mogli wykonywać obo-
wiązki duszpasterskie w poszczególnych województwach28.  

Tabela 1: Wykaz miejscowości, w których postulowano reaktywować parafie grecko-
katolickie na południowo-wschodnich ziemiach Polski w 1956 r. 
 

Lp. Miejscowość Powiat Województwo 
1. Przemyśl - Rzeszowskie 
2. Bircza przemyski ,, 
3. Kelników ,, ,, 
4. Sanok sanocki ,, 
5. Zagórz ,, ,, 
6. Hłomcza ,, ,, 
7. Mokre ,, ,, 

                                                            
26 Pismo duchowieństwa greckokatolickiego do prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie odnowienia 
nabożeństw greckokatolickich w Polsce, [w:] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, 
s. 144-146. 
27 Memoriał ks. Bazylego Hrynyka i ks. Mirosława Ripeckiego do prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
[w:] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, s. 172-175. 
28 Spis księży greckokatolickich, którzy mogą spełniać obowiązki duszpasterskie, [w:] Odnowienie 
duszpasterstwa greckokatolickiego …, s. 160-171. 
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8. Lesko - ,, 
9. Jarosław 

 i Sieniawa 
- ,, 

10. Lubaczów - ,, 
11. Radymno - ,, 
12. Kraków - Krakowskie 
13. Gorlice - ,, 
14. Krynica - ,, 
15. Werchrata Tomaszów 

 Lubelski 
Lubelskie 

16. Szczepiatyn ,, ,, 
17. Liszki hrubieszowski ,, 

 
Źródło: Archiwum Akt Nowych (Dalej: AAN), Urząd ds. Wyznań, sygn. 13/288, Wy-
kaz miejscowości, w których należy reaktywować greckokatolickie parafie na południowych 
ziemiach Polski z dnia 29.09. 1956 r. 

Tabela 2: Wykaz miejscowości, w których planowano zorganizować placówki duszpa-
sterstwa greckokatolickiego na ziemiach zachodnich i północnych Polski w 1956 r. 

Lp. Miejscowość Powiat Województwo 
1. Banie Mazurskie gołdapski Białostockie 
2. Bartoszyce - Olsztyńskie 
3. Kętrzyn - ,, 
4. Górowo Iławieckie - ,, 
5. Braniewo - ,, 
6. Ostróda - ,, 
7. Lidzbark Warmiński - ,, 
8. Dzierzgoń sztumski Gdańskie 
9. Szczecin - Szczecińskie 
10. Pyrzyce - ,, 
11. Płoty gryficki ,, 
12. Krzyż Strzelce Stryjeńskie ,, 
13. Bytów - Koszalińskie 
14. Szczecinek - ,, 
15. Białogard - ,, 
16. Wałcz - ,, 
17. Złocieniec - ,, 
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18. Wrocław - Wrocławskie 
19. Bolesławiec - ,, 
20. Legnica - ,, 
21. Głogów - ,, 
22. Ścinawa - ,, 
23. Czerwieńsk - Zielonogórskie 
24. Międzyrzecz - ,, 

 
Źródło: AAN, Urząd ds. Wyznań, sygn. 131/288, Wykaz miejscowości, w których należy 
zorganizować greckokatolickie placówki duszpasterskie na północnych i zachodnich zie-
miach Polski., bd. 

Tabele nr 1 i 2 stanowią spis miejscowości, w których duchowni grecko-
katoliccy postulowali stworzenie parafii unickich. 

Z obu zestawień wynika, iż duchowni obrządku wschodniego Kościoła 
katolickiego mieli dosyć ambitne plany. Chcieli oni odtworzyć parafie na daw-
nych ziemiach, gdzie pozostała duża część wiernych, zaś na ziemiach zachod-
niej i północnej Polski stworzyć całkowicie nową sieć parafialną. W ten sposób 
całkowicie zostałaby zapewniona opieka duchowna ludzie należących do Ko-
ścioła greckokatolickiego. 

Brak reakcji ze strony adresata spowodował memoriałów spowodował wy-
stosowanie listu przez ks. B. Hrynyka do prymasa. Skarżył się w nim na brak 
wszelkich poczynań władz kościelnych w sprawie odnowienia Cerkwi unickiej 
w Polsce. Równocześnie zapytywał się czy istnieje możliwość powołania du-
chownych grekokatolickich do komisji, która prowadziłaby rozmowy z wła-
dzami na temat reaktywacji ich kościoła29. Również to pismo spotkało się 
z brakiem odpowiedzi. W związku z tym 24 stycznia 1957 roku doszło do 
spotkania ks. Bazylego Hrynyka z o. Janem Bałtykiem w celu koordynacji dal-
szych poczynań. Wyniku jego pojawiła się idea, aby swoje racje zaprezentować 
prymasowi osobiście w czasie audiencji. W tym celu sporządzono kolejny do-
kument, który został przekazany głowie polskiego kościoła30. W nim to wy-
szczególniono osiem punktów, które były konieczne do odnowienia Kościoła 

                                                            
29 List ks. Bazylego Hrynyka do prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie odnowienia nabożeństw 
greckokatolickich, [w:] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, s. 221. 
30 I. Hałagida, Likwidacja i odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, s.73. 
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29 List ks. Bazylego Hrynyka do prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie odnowienia nabożeństw 
greckokatolickich, [w:] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, s. 221. 
30 I. Hałagida, Likwidacja i odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego …, s.73. 
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greckokatolickiego oraz do lepszego sprawowania posługi duszpasterskiej przez 
kapłanów tego obrządku31. Pismo zostało przekazane 25 stycznia 1957 roku32. 

Ostatecznie, prymas w połowie kwietnia 1957 roku wydał zezwolenie na 
odprawianie nabożeństw greckokatolickich na ziemiach zachodnich i północ-
nych. Księża, którzy zostali wybrani do pracy w placówkach greckokatolickich, 
musieli uzyskać przywilej birytualizmu33. Takie rozwiązanie nie zadowalało ak-
tywniejszych duchownych greckokatolickich. Dążyli oni do odbudowania od-
rębnej struktury Kościoła greckokatolickiego w Polsce34. Tym bardziej, 
że przez jakiś okres wydawało się im, iż władze państwowe zdecydowały się na 
pełną legalizację Kościoła greckokatolickiego w Polsce35. Wobec tego po 1956 
roku mogły działać jedynie nieoficjalne placówki duszpasterstwa greckokato-
lickiego działające w oparciu o parafie Kościoła rzymskokatolickiego. Takie 
rozwiązanie uzależniało duchowieństwo greckokatolickie od łacińskiego, nie-
wątpliwie stawało się zarzewiem nowych konfliktów, jednak było dużym kro-
kiem na przód w kształtowaniu się powojennych struktur Kościoła na nowych 
ziemiach.  

Wyżej opisane działania greckokatolickich duchownych wprawdzie nie 
doprowadziły do umożliwienia legalnej działalności Kościoła greckokatolic-
kiego w Polsce. Tym samym nie było możliwości zbudowania sieci parafialnej 
wśród wiernych, którzy znaleźli się na terenach zachodnich województw po 
1947 roku. Jednak dały one wyraźnie do zrozumienia władzy państwowej 
i partyjnej, iż dotychczas prowadzona polityka, polegająca na zwalczaniu Ko-
ścioła greckokatolickiego, nie przynosi pożądanych skutków. Władze chcąc 
utrzymać ludność ukraińską na tzw. Ziemiach Odzyskanych zostały niejako 

                                                            
31 Punkty interpelacji przygotowane przez ks. Bazylego Hrynyka i ks. Mirosława Ripeckiego na au-
diencję u prymasa Stefana Wyszyńskiego, [w:] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego…, 
s.230-231. 
32 I. Hałagida, Likwidacja i odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego … , s.75. 
33 Pismo prymasa Stefana Wyszyńskiego do ordynariusza gorzowskiego bp. Teodora Benscha w spra-
wie odprawiania nabożeństw greckokatolickich, [w:] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolic-
kiego…, s. 288.  
34 I. Hałagida, Likwidacja i odnowienie duszpasterstwa …, s. 94. 
35 Pismo sekretariatu Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do Urzędu do Spraw Wyznań z prośbą 
o potwierdzenie prawdziwości treści relacji z rozmowy delegacji grekokatolików z Prymasem, 
[w:] Źródła do dziejów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce 1944-1989, t. 1, oprac. 
B. Huk, Przemyśl 2007, s. 237; Odpowiedź wicedyrektora Urzędu do spraw Wyznań Jana Lecha 
na pismo bp. Antoniego Baraniaka w sprawie nabożeństw greckokatolickich, [w:] Odnowienie dusz-
pasterstwa greckokatolickiego…., s. 310. 
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zmuszone do dania jej minimum swobody w życiu religijnym. Z tego też po-
wodu zaplanowały stworzenie sieci placówek greckokatolickich działających 
w oparciu o parafie rzymskokatolickie. Dla Kościoła łacińskiego był to duży 
pożytek, gdyż został on potraktowany przez rządzących jako partner w rozwią-
zaniu kwestii wspólnoty greckokatolickiej. Równocześnie otrzymał narzędzie 
pozwalające na zwalczanie wpływów Kościoła prawosławnego, który zyskiwał 
coraz większą popularność wśród Ukraińców i Łemków, wcześniej będących 
członkami Kościoła greckokatolickiego, a obecnie pozbawionych opieki dusz-
pasterskiej.  

Metody badań 

Pojęcie metodologia wywodzi się od starogreckiego terminu methodos 
i oznacza badanie36. Jednak na gruncie nauki, zwłaszcza filozofii nauki, zagad-
nienie to posiada zarówno znaczenie wąskie, jak i szerokie. W tym pierwszym 
metodologia zajmuje się wąsko pojętą stroną nauki. Stanowi teorię metod 
i metodyk jej uprawiania. W oparciu o taką definicję analizuje się jedynie pro-
cedury badawcze oraz rezultaty ich stosowania. W definicji szerszej metodolo-
gia nauki zajmuje się użytymi w trakcie badań narzędziami i technikami. 
W takim przypadku rozważania teoretyczne mają za zadanie określenie doboru 
odpowiedniej metody badawczej oraz opis zastosowanych procedur badaw-
czych37. W przypadku niniejszego opracowania metodologia nauk będzie trak-
towana w znaczeniu szerszym, jako służąca do opisu zastosowanych procedur 
badawczych, ich rezultatów oraz omówionych źródeł historycznych wykorzy-
stanych przy pisaniu niniejszego tekstu.  

Omawiając kwestie metodologiczne należy stwierdzić, iż warsztat histo-
ryka znacznie różni się od badacza zajmującego się kwestiami społecznymi. 
Zajmuje się on bowiem analizą tekstów źródłowych i rekonstruowaniu prze-
szłości w oparciu o nie. Natomiast specjaliści zajmujący się badaniem społe-
czeństwa, zbierają wyniki przy pomocy ankiet, kwestionariuszy osobowych itp. 
Nie oznacza to, że historycy i np. socjolodzy nie mogą korzystać z narzędzi i 

                                                            
36 J. Stochaj, Ł. Roman, Wybrane metody teoretyczne w naukach społecznych i ich zastosowanie, 
Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Naro-
dowej 2013, nr 2(6), s. 181. 
37 J. Herbut, Elementy metodologii nauki. Skrypt do wykładu, Lublin 2004, s. 7-8. 
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greckokatolickiego oraz do lepszego sprawowania posługi duszpasterskiej przez 
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Sylwester Woźniak 

66 

technik badawczych przynależących do innych dziedzin. Czasami jest to nawet 
wymagane, gdyż dzięki badaniom interdyscyplinarnym można o wiele lepiej 
zrozumieć przedmiot badań38. W tym opracowaniu zostały użyte źródła dru-
kowane oraz archiwalne. Te pierwsze zostały opracowane m.in.przez Ihora Ha-
łagidę i opublikowane w Bazyliańskich Studiach historycznych. Są to dokumenty 
powstałe między 1945 a 1956 rokiem i dotyczą zabiegów duchowieństwa grec-
kokatolickiego w celu odbudowania swojego Kościoła w Polsce39.  

Część typowo badawcza powstała w oparciu o archiwalia i dokumenty 
uzyskane w trakcie kwerend. Pochodzą one z archiwów państwowych znajdu-
jących się na terenie zachodniej Polski (w Koszalinie, Gorzowie Wielkopol-
skim, Zielonej Górze40, Wrocławiu i Legnicy), a więc funkcjonujących na zie-
miach, na które została przesiedlona ludność ukraińska i łemkowska w ramach 
akcji „Wisła”. Oprócz tego liczne dokumenty przechowywane są w Archiwum 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Opracowanie materiału z tej placówki 
jest o tyle ważne, iż do lat siedemdziesiątych teren podległy biskupom gorzow-
skim sięgał daleko poza Ziemię Lubuską. Kuria biskupia w Gorzowie Wielko-
polskim zajmowała się administrowaniem terenów Pomorza Zachodniego i tej 
części Wielkopolski, która do 1945 roku należała do Niemiec41. Literatura 
przedmiotu w postaci monografii historycznych oraz artykułów ma za zadanie 
jedynie uzupełniać tok narracji w tych częściach, w których to poczyniono od-
krycia naukowe odnoszące się do działalności Kościoła greckokatolickiego, 
funkcjonowania mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej oraz stosunku władz 
państwowych i partyjnych wobec nich. 

Najlepszą metodą służącą do opracowania materiałów źródłowych oraz 
już opracowanych, a przedstawionych w literaturze przedmiotu, są badania 

                                                            
38 Zob. E. Kowalczuk, O pożytkach płynących z interdyscyplinarności badań mediewistycznych, 
Kwartalnik Historyczny 2001, nr 1 (108), s. 73-78. 
39 Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 1, oprac. I. Hałagida, Warszawa 2011; Bazyliańskie Studia 
Historyczne, t. 2, oprac. tenże,, Warszawa 2012; Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Cen-
tralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, oprac. tenże, Warszawa 
2012. 
40 W tym również materiały pochodzące z ówczesnej filii archiwum znajdującego się w Wilkowie 
koło Świebodzina. Akta i dokumenty z Wilkowa do Zielonej Góry został przeniesiony 
na początku 2014 r., kiedy to autor zakończył kwerendę archiwalną. 
41 Zob.: W. Jakubowski, M. Solarczyk, Rzymskokatolicka administracja kościelna na ziemiach 
polskich, Warszawa 2007; G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim 
i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972, Szczecin 2009. 

Rozwój nieoficjalnych struktur Kościoła … 

67 

heurystyczne. Ten rodzaj badań jest szczególnie często stosowany w naukach 
zajmujących się opisem działań społecznych, politycznych oraz ekonomicz-
nych. Samo słowo heurystyka wywodzi się ze starożytnej greki - heurisko ozna-
cza znajduję. Pojęcie to dotyczy wynajdowania nowych faktów oraz związków 
pomiędzy nimi. Czynności związane z prowadzeniem tego typu badań spro-
wadzają się do: identyfikacji problemu, wyboru koncepcji poszukiwań, poszu-
kiwanie metody postawionego problemu, opracowanie wariantów rozwiązania 
problemu i wdrożenie wybranego wariantu rozwiązania w życie42. Wobec po-
wyższego całość prac na potrzeby artykułu został podjęty według tej metody. 
Wyznaczonym problem jest przedstawienie procesu kształtowania się placó-
wek greckokatolickich w zachodniej Polsce, koncepcja poszukiwań to badania 
archiwalne, wybrana metoda to opis zawartości źródeł. Należy dodać, iż z tą 
ostatnią związana jest problematyka krytyki źródeł. Według Jerzego Topol-
skiego informacje zawarte w źródłach są potencjalne i efektowne. Potencjal-
nymi są te, które znajdują się w źródłach, ale nie sformułowano odpowiednich 
pytań, aby je wydobyć. Uważa on ponadto, iż interpretacja źródeł historycz-
nych polega na stawianiu odpowiednich pytań43. Jednak sztuka ta dotyczy je-
dynie krytyki wewnętrznej źródeł, to omówienie ich treści. Czasami w pracy 
historyka bardzo przydatna jest krytyka zewnętrzna źródeł, która polega na 
określeniu czasu, miejsca jego powstania, autora, a nawet należy przywiązywać 
dużą wagę do formy graficznej badanego materiału44. W przypadku niniejszego 
artykułu analiza tekstów źródłowych, oprócz zadawaniu odpowiednich pytań 
co do treści w nich zawartych, może również polegać na określeniu, czy dany 
dokument został napisany w kancelarii kościelnej lub komitetu partyjnego, czy 
przez władze państwowe szczebla centralnego lub terenowego.  

Wobec powyższego za najważniejsze należy uznać odpowiednio przepro-
wadzoną krytykę źródeł. Stanowi to nie tylko podstawę pracy naukowej histo-
ryka, ale również sprawia, iż w wyniku stosowania procedur badawczych otrzy-
muje się wyniki, które wcześniej nie były znane.  

 

                                                            
42 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 37-38. 
43 J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2009, s, 37.  
44 Zob. J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967. 
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na początku 2014 r., kiedy to autor zakończył kwerendę archiwalną. 
41 Zob.: W. Jakubowski, M. Solarczyk, Rzymskokatolicka administracja kościelna na ziemiach 
polskich, Warszawa 2007; G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim 
i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972, Szczecin 2009. 
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wadzoną krytykę źródeł. Stanowi to nie tylko podstawę pracy naukowej histo-
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42 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 37-38. 
43 J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2009, s, 37.  
44 Zob. J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967. 
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Interpretacja wyników badań 

Uzyskanie informacji wynikających z krytyki źródeł oraz ich opisanie ma 
na celu rozwiązanie istniejącego problemu. W tym przypadku będzie to zdo-
bycie wiedzy na temat powstawania i funkcjonowania placówek Kościoła grec-
kokatolickiego działających na terenie zachodnich województw polski włączo-
nych po 1945 roku do Polski. Ich powstanie stało się możliwe dzięki zmianom 
politycznym, jakie zachodziły w kraju po 1956 roku i które doprowadziły do 
częściowej liberalizacji stosunku władz wobec mniejszości narodowych i reli-
gijnych. Na podstawie uzyskanych informacji należy stwierdzić, iż placówki 
takie powstały na terenie każdego województwa. W celu lepszego zrozumienia 
opisywanego zagadnienia należy dokładnie opisać w jaki sposób przedstawiał 
się ten proces. 

W latach pięćdziesiątych w koszalińskim nieoficjalne struktury Kościoła 
greckokatolickiego powstały w: Białym Borze (rok założenia: 1958) i w Wałczu 
(rok założenia: 1959). Duszpasterstwa niestałe znajdowały się w Sławnie (rok 
założenia: 1958), Szczecinku (rok założenia: 1959), Bytowie (rok założenia: 
1950), Białogardzie (rok założenia: 1958), Bobolicach (rok założenia: 1958), 
Bińczu i Unichowie (brak danych o dacie powstania) oraz w Ołużnej (brak 
danych o dacie powstania) i Korzystnie (brak danych o dacie powstania)45. 
Nabożeństwa odprawiane były w kościołach rzymskokatolickich. W tym czasie 
na terenie województwa koszalińskiego posługę duszpasterską sprawowali na-
stępujący kapłani: ks. Stefan Dziubyna (regularnie odprawiał msze św. w Bia-
łym Borze, Bytowie i w Sławnie), ks. Bazyli Hrynyk (w czasie większych uro-
czystości odprawiał msze św. w Białym Borze oraz w Szczecinku, Bobolicach 
i w Bińczu), ks. Teodor Markiw (obsługiwał placówkę w Wałczu), ks. Piotr 
Maziar (posługę kapłańską pełnił w miejscowości Bińcze, Szczecinku i w Bo-
bolicach), ks. Paweł Hamiwka obsługiwał placówkę w Korzystnie46. Oprócz 
tego na zaproszenie ks. Stefana Dziubyny do Białego Boru mieli przybywać 

                                                            
45 Archiwum Państwowe w Koszalinie (Dalej: APK), Urząd Wojewódzki (Dalej: UW) Wydział 
Do Spraw Wyznań, sygn. 2/19, Informacja o Kościele rzymsko-katolickim obrządku greckokatolic-
kiego na terenie woj. koszalińskiego z Koszalina z dnia 26.02.1965 r. 
46 Tamże. 
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księża: Włodzimierz Daniliw, Michał Doczyło, Teodor Sawka i ks. Włodzi-
mierz Borowiec47.  

Powstanie placówek greckokatolickich na terenie Pomorza nie cieszyło się 
akceptacją u duchowieństwa rzymskokatolickiego. Jako przykład napięć po-
między oboma obrządkami katolickimi można podać Białogard, gdzie próbo-
wano uniemożliwić powstanie duszpasterstwa greckokatolickiego. W miejsco-
wości tej duchowieństwo łacińskie wystosowało pismo do kurii biskupiej 
w Gorzowie Wlkp. Wyszczególniono w nim powody, dla których nie powinna 
istnieć greckokatolicka placówka duszpasterska. Zaliczono do nich brak w Bia-
łogardzie świątyni prawosławnej (najbliższe cerkwie prawosławne znajdowały 
się Koszalinie i w Szczecinku i dlatego tam należało, zdaniem łacińskich du-
chownych, stworzyć placówki greckokatolickie), a także to, że na terenie parafii 
w tej miejscowości znajdowało się ok. 30 rodzin greckokatolickich, które były 
obsługiwanie przez miejscowe duchowieństwo rzymskokatolickie. Duże zna-
czenie miał też fakt, że utworzenie duszpasterstwa greckokatolickiego w Biało-
gardzie wywołało wielki rozdźwięk i niezadowolenie wśród ludności polskiej, 
która przybyła ze wschodnich ziem polskich i doznała wielu krzywd ze strony 
Ukraińców. Zdaniem autorów listu istnienie placówki greckokatolickiej przy-
służyłoby się prawosławiu, które łatwiej mogło wówczas prowadzić działalność 
misyjną. Generalnie uważano, że „Śp. Ksiądz Biskup Benesch sceptycznie był 
nastawiony do sprawy stworzenia odrębnych placówek, gdyż widział ukryte 
sprężyny tej akcji, nie idącej po myśli Bożej, ale politycznej, przez osoby nie 
mające Ducha Bożego, kierowanego dla politycznego nastawienia”48. 

Zasadniczo sieć parafialna Kościoła greckokatolickiego w 1973 roku 
przedstawiała się następująco. Placówka w Białym Borze istniała od 1958 roku, 
według danych władz miała to być kaplica, która mieściła około 500 osób. 
Punkt duszpasterski w Koszalinie – msze święte odprawiane były 2 razy w mie-
siącu w rzymskokatolickim kościele p.w. św. Józefa, udostępnianym na okres 
nabożeństw przez parafię łacińską. Szczecinek – nabożeństwa odbywały się 
w kościele oo. Redemptorystów, dwukrotnie w ciągu miesiąca, jednorazowo 

                                                            
47 APK, UW Wydział Do Spraw Wyznań sygn. 2/19, Informacja o Kościele rzymsko-katolickim 
obrządku greckokatolickiego na terenie woj. koszalińskiego z Koszalina z dnia 26.02.1965 r. 
48 Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (ADZG), Obrządek Wschodni, sygn. 1070, 
Pismo do gorzowskiej Kurii Biskupiej w sprawie utworzenia duszpasterstwa greckokatolickiego 
w Białogardzie z dnia 11.12.1958 r.  
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47 APK, UW Wydział Do Spraw Wyznań sygn. 2/19, Informacja o Kościele rzymsko-katolickim 
obrządku greckokatolickiego na terenie woj. koszalińskiego z Koszalina z dnia 26.02.1965 r. 
48 Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (ADZG), Obrządek Wschodni, sygn. 1070, 
Pismo do gorzowskiej Kurii Biskupiej w sprawie utworzenia duszpasterstwa greckokatolickiego 
w Białogardzie z dnia 11.12.1958 r.  
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uczestniczyło w nich 80-100 osób, placówka funkcjonuje od 1960 roku. 
Sławno – nabożeństwa odbywały się z częstotliwością bliżej nieokreśloną, prze-
ciętnie raz w ciągu miesiąca w kościele filialnym w Sławnie przy Pl. Zwycię-
stwa, należącego do parafii w Sławnie oo. Franciszkanów, duszpasterstwo było 
obsługiwane przez ks. S. Dziubynę. Bytów – placówka działała od 1956 roku, 
nabożeństwa odbywały się przeciętnie jeden raz w miesiącu, uczestniczyło 
w nich 30-50 osób. Była ona obsługiwana przez ks. Teodora Sawkę. W Bobo-
licach (powiat Koszalin) nabożeństwa odbywały się z przeciętną częstotliwością 
dwa razy w miesiącu, w kościele parafialnym. Barkowo (powiat Człuchów) – 
placówka była obsługiwana przez ks. Władysława Pyrczaka, istniała ona od 
1960 roku. Parafia w Białogardzie była obsługiwana przez ks. Teodora Mar-
kiwa, nabożeństwa odprawiane były dwa razy w miesiącu w rzymskokatolickim 
kościele filialnym. Placówka funkcjonowała od 1958 roku. Korzystno (powiat 
Kołobrzeg) – tam nabożeństwa były odprawiane kilkakrotnie w ciągu roku. 
W parafii pracował ks. Michał Doczyło i odprawiał liturgię świętą w miejsco-
wym kościele filialnym. W parafii Międzybórz (powiat Człuchów) były odpra-
wiane nabożeństwa z okazji świąt kościelnych w miejscowej świątyni rzymsko-
katolickiej, uczestniczyło w nich około 50 osób. Była ona obsługiwana przez 
ks. Władysława Pyrczaka, działała od 1960 roku. W Wałczu nabożeństwa od-
prawiane były w kościele wydzielonym przez rzymskokatolicką parafię św. Mi-
kołaja. Pracował w niej ks. Teodor Markiw, który liturgię sprawował w każdą 
niedzielę i święta kościelne49. Pełny obraz funkcjonujących wówczas placówek 
na terenie województwa koszalińskiego w granicach do 1975 roku50 przedsta-
wia tabela 3. 

 
 
 
 
 

                                                            
49 APK, UW Wydział ds. Wyznań, sygn. 2/19, Dane na temat wiernych Kościoła greckokatolic-
kiego na terenie woj. koszalińskiego w 1973 roku z Koszalina z dnia 10.01.1973 r. 
50 Archiwum Państwowe w Gdańsku (Dalej: APG), UW, sygn. 2375/1781, Pismo Urzędu Wo-
jewódzkiego w Słupsku do Wikariatu Generalnego Biskupa Przemyskiego obrządku bizantyjsko-
ukraińskiego w Górowie Iławieckim z Słupska z dnia 20.09.1991 r.; Ibidem, sygn. 2375/1781, 
Informacja dot. Działalności obrządku greckokatolickiego w woj. słupskim z Słupska z dnia 
31.03.1987 r. 
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Tabela 3: Placówki greckokatolickie na terenie województwa koszalińskiego w 1973 r. 
Lp. Miejscowość Data powstania Lokalizacja 

1. 
Barkowo (pow. 

Człuchów) 

1960 rok (1961 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwa od-
prawiane co 
trzy tygodnie 

2. Białogard 1958 rok 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwo dwa 
razy w mie-

siącu 

3. Biały Bór 1958 rok 
Kaplica cmen-

tarna 

4. 
Bobolice (pow. 

Koszalin) 

1959 rok (1958 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół para-
fialny, nabo-
żeństwa dwa 
razy w mie-

siącu 

5. Bytów 

1956 rok (1989 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół para-
fialny, nabo-
żeństwa raz 
w miesiącu 

6. 
Korzystno 

(pow. Koło-
brzeg) 

Brak daty (1978 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwa kilka 
razy w roku 

7. Koszalin 1971 rok 

W rzymskoka-
tolickim ko-

ściele p.w., na-
bożeństwa 
dwa razy w 
miesiącu. 

8. 
Międzybórz 
(pow. Człu-

chów) 
1960 rok 

Miejscowy ko-
ściół rzymsko-
katolicki, na-
bożeństwa od-
prawiane tylko 
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49 APK, UW Wydział ds. Wyznań, sygn. 2/19, Dane na temat wiernych Kościoła greckokatolic-
kiego na terenie woj. koszalińskiego w 1973 roku z Koszalina z dnia 10.01.1973 r. 
50 Archiwum Państwowe w Gdańsku (Dalej: APG), UW, sygn. 2375/1781, Pismo Urzędu Wo-
jewódzkiego w Słupsku do Wikariatu Generalnego Biskupa Przemyskiego obrządku bizantyjsko-
ukraińskiego w Górowie Iławieckim z Słupska z dnia 20.09.1991 r.; Ibidem, sygn. 2375/1781, 
Informacja dot. Działalności obrządku greckokatolickiego w woj. słupskim z Słupska z dnia 
31.03.1987 r. 

Rozwój nieoficjalnych struktur Kościoła … 

71 

Tabela 3: Placówki greckokatolickie na terenie województwa koszalińskiego w 1973 r. 
Lp. Miejscowość Data powstania Lokalizacja 

1. 
Barkowo (pow. 

Człuchów) 

1960 rok (1961 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwa od-
prawiane co 
trzy tygodnie 

2. Białogard 1958 rok 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwo dwa 
razy w mie-

siącu 

3. Biały Bór 1958 rok 
Kaplica cmen-

tarna 

4. 
Bobolice (pow. 

Koszalin) 

1959 rok (1958 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół para-
fialny, nabo-
żeństwa dwa 
razy w mie-

siącu 

5. Bytów 

1956 rok (1989 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół para-
fialny, nabo-
żeństwa raz 
w miesiącu 

6. 
Korzystno 

(pow. Koło-
brzeg) 

Brak daty (1978 rok 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwa kilka 
razy w roku 

7. Koszalin 1971 rok 

W rzymskoka-
tolickim ko-

ściele p.w., na-
bożeństwa 
dwa razy w 
miesiącu. 

8. 
Międzybórz 
(pow. Człu-

chów) 
1960 rok 

Miejscowy ko-
ściół rzymsko-
katolicki, na-
bożeństwa od-
prawiane tylko 
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w większe 
święta ko-

ścielne 

9. Sławno 1958 rok 

Kościół fi-
lialny, nabo-
żeństwa spra-
wowane niere-
gularnie, ok. 
jednego razu 
w miesiącu. 

10. Szczecinek 

1960 rok (1959 r. – 
oficjalna data według 
schematyzmu z 2013 

roku) 

Kościół oo. 
Redemptory-
stów , nabo-
żeństwa dwa 
razy w mie-

siącu 

11. Wałcz 1959 rok 

Wydzielony 
kościół, nabo-

żeństwo w 
każdą nie-

dzielę i święta 
kościelne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Koszalinie (Dalej: 
APK),Urząd Wojewódzki (Dalej: UW) Wydział ds. Wyznań, sygn. 2/19, Dane na temat wiernych 
Kościoła greckokatolickiego na terenie woj. koszalińskiego w 1973 roku z Koszalina z dnia 
10.01.1973 roku 

Na podstawie powyższego zestawienia należy stwierdzić, iż większość pla-
cówek w tym regionie powstała w latach 1958-1960. 

Natomiast na terenach województwa gdańskiego, to od 1957 roku funk-
cjonowała parafia greckokatolicka w Gdańsku-Oliwie. Księgi metrykalne za-
częto prowadzić w 1981 roku. Następnie na terenie województwa gdańskiego 
powstawały parafie w Lęborku (1959 r.) i w Międzyborzu51.  

                                                            
51 Schematyzm Cerkwi greckokatolickiej w Polsce, oprac. E. Popowicz, Przemyśl 2013, s. 302-328. 
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Na terenie województwa szczecińskiego ważnymi ośrodkami duszpaster-
stwa greckokatolickiego były: Szczecin (rok powstania: 1957), Ińsk (rok po-
wstania: 1972), Stargard Szczeciński (rok powstania: 1957), Świdwina (rok 
powstania: 1980)52. W Szczecinie i w jego okolicach pracował ks. Włodzimierz 
Borowiec, wystarał się on o utworzenie centrum greckokatolickiego w Szcze-
cinku. W Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachowała się no-
tatka kurii biskupiej na temat organizacji placówki w Stargardzie Szczecińskim. 
Stwierdzono w niej, że w okolicy Stargardu mieszkają rozproszone rodziny ob-
rządku greckokatolickiego. Niektórzy z tych wiernych uczestniczyli sporadycz-
nie w nabożeństwach obrządku wschodniego, odprawianych dla nich w odle-
głości 30 km, w Szczecinie. Równocześnie zwrócono uwagę, że w samym Star-
gardzie, faktycznie czynna jest od szeregu lat kaplica prawosławna. Jednak naj-
ważniejszą informacją zamieszczoną w piśmie było to, że „Ks. W[łodzimierz – 
przyp. S.W.] Borowiec otrzymał swego czasu od J. E. Ks. [tak w oryginale – 
przyp. S. W.] Prymasa zezwolenie na odprawianie nabożeństw obrządku 
wschodniego w Stargardzie [….] Na skutek osobistej interwencji Ks. [tak 
w oryginale – przyp. S. W.] Dziekana Malicha dekret Jego Eminencji został 
zawieszony pismem Sekretariatu Prymasa Polski z dnia 21.X.1959 roku”53. W 
konkluzji stwierdzono, że „można by zezwolić na odprawianie nabożeństw ob-
rządku wschodniego kilka razy w roku. Oczywiście decyzję pozostawiamy Jego 
Eminencji Ks. [tak w oryginale – przyp. S. W.] Prymasowi”54.  

Organizacja punktu była konieczna, gdyż nabożeństwa odbywały się 
w pobliskiej wsi, dokąd trudno było dotrzeć. „W odpowiedzi na pismo z dnia 
27 VIII 1963 roku […] donoszę uprzejmie, że wierni obrz.[ądku] greckokato-
lickiego bardzo prosili, żeby im przyzwolić na odprawianie nabożeństw w ob-
rządku wschodnim w jednym z kościołów w Stargardzie Szcz[ecińskim] 
ze względu na niewygodny dojazd do Święta. Po dłuższych pertraktacjach 
z Dziekanem, dał się on uprosić i zezwolił na odprawianie nabożeństwa w ob-
rządku wschodnim w Kościele Mariackim – w katedrze – dnia 13 X o godz. 
14-tej. Oraz do odprawiania nabożeństw w niektóre wielkie święta obrz.[ądku] 
                                                            
52 Tamże. 
53 Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (Dalej: ADZG), Obrządek Wschodni, sygn. 
617, Pismo gorzowskiej Kurii do Sekretariatu Prymasa Polski w Warszawie w sprawie nabożeństw 
w ob. greckokatolickim. w Stargardzie, b.d. 
54 Tamże. 
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52 Tamże. 
53 Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (Dalej: ADZG), Obrządek Wschodni, sygn. 
617, Pismo gorzowskiej Kurii do Sekretariatu Prymasa Polski w Warszawie w sprawie nabożeństw 
w ob. greckokatolickim. w Stargardzie, b.d. 
54 Tamże. 
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wschodniego, jeżeli przypada w dnie powszechne, niżej podpisany, jak również 
wierni obrz.[ądku] greckokatolickiego bardzo proszą Jego Ekscelencję Ks. [tak 
w oryginale – przyp. S. W.] Biskupa Ordynariusza o zezwolenie na odprawia-
nie, o ile jest to możliwe. Podpisany ma nadzieje, że ks. Dziekan Urlich wyrazi 
na to swoją zgodę”55.  

W odpowiedzi kuria biskupia w Gorzowie pytała ks. Władysława Bo-
rowca, czy: „nie będzie wygodniej i spokojnej odprawiać nabożeństwa ob-
rządku wschodniego w Świętem obok Stargardu – jak to było już uzgodnione. 
Według tych informacji – komunikacja autobusowa za Świętem dogodna jest 
tak w lecie, jak też w zimie”56. W końcu kuria przychyliła się do prośby ks. 
Włodzimierza Borowca, który otrzymał dekret prymasa, umożliwiający odpra-
wianie mszy w Stargardzie. „Przychylając się do prośby wiernych obrządku 
greckokatolickiego w Stargardzie, poleconej przez Kurię Biskupią [tak w ory-
ginale – przyp. S. W.] w Gorzowie Wlkp., na mocy szczególniejszych upoważ-
nień, nadanych nam przez Stolicę Apostolską, biorąc pod uwagę przedłożone 
racje, zezwalamy Ks. [tak w oryginale – przyp. S. W.] Włodzimierzowi Borow-
cowi na odprawianie kilka razy w roku nabożeństw w obrządku greckim 
w kościele rzymskokatolickim w Stargardzie. Z zachowaniem wszelkich prze-
pisów prawa kościelnego. Niniejszy Dekret jest ważny na jeden rok”57. 

Podsumowując wyżej omawiane zagadnienie należy stwierdzić, że na te-
renie województwa szczecińskiego w latach 1956-1989 znajdowało się pięć pla-
cówek greckokatolickich. Ich wykaz znajduje się w tabeli nr 4. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
55 Tamże, sygn. 617, List ks. Włodzimierza Bobrowca do Kurii Biskupiej w Gorzowie w sprawie 
odprawiania nabożeństw gr. kat. w Stargardzie Szcz. z dnia 19.09.1963 r. 
56 Tamże, sygn. 617, Pismo Wikariusza Generalnego do ks. W. Borowca w sprawie przeniesienia 
nabożeństw obrządku wschodniego do Stargardu Szcz. z dnia 27.08.1963 r. 
57 Tamże, sygn. 617, Dekert ks. prymasa udzielający pozwolenia na odprawianie nabożeństw grec-
kokatolickich. w Koszalinie, b.d.  
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Tabela 4: Placówki greckokatolickie na terenie województwa szczecińskiego w latach 
1956-1975 
 

Lp. Miejscowość 
Data 

powstania 
Uwagi 

1. Szczecin 1957 rok 
W szczególności dla 
okolicznej ludności 

2. Ińsk 1972 rok  

3. 
Stargard 

Szczeciński 
1957 rok  

4. Świdwin 1975 rok  
5. Trzebiatów 1957 rok  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej (Dalej: ADZG), Obrządek Wschodni, sygn. 617, Pismo gorzowskiej Kurii do Sekre-
tariatu Prymasa w sprawie nabożeństw w ob. grekokatolickim w Stargardzie, b.d.;  

 
Z wyżej zamieszczonego opracowania tabelarycznego wynika, że na tere-

nie województwa szczecińskiego nie było wiele placówek greckokatolickich 
i trudno jednoznacznie stwierdzić, czym to było spowodowane. Można przy-
puszczać, że z powodu bliskości granicy państwowej, władze niechętnie erygo-
wały nowe placówki duszpasterskie na terenie tegoż województwa. Potwierdze-
nie lub odrzucenie tej hipotezy wymaga dalszych badań.  

Proces powstawania placówek duszpasterstwa greckokatolickiego na tere-
nie województwa zielonogórskiego w granicach z lat 1950-1989 przebiegał na 
takich samych zasadach, jak w poprzednio omówionych jednostkach admini-
stracji terytorialnej. Oznacza to, że ośrodki duszpasterstwa postawały w miej-
scowościach, w których mieszkało dużo ludności ukraińskiej. Często były to 
miasta lub miasteczka, wokół których koncentrowało się osadnictwo ukraiń-
skie. Powstanie punktów duszpasterstwa greckokatolickiego inspirowane było 
potrzebą przeciwstawienia się akcji misyjnej, prowadzonej przez Cerkiew pra-
wosławną wśród grekokatolików. Taki przypadek znany jest z terenów parafii 
Strzelce Krajeńskie, gdzie rzymskokatolicki proboszcz prosił gorzowską kurię 
o założenie takiego punktu dla Ukraińców. Jego zdaniem: „Placówka duszpa-
sterska rzymskokatolicka obrządku bizantyjskiego [tak w oryginale – przyp. 
S.W.] byłaby bardzo pożądana na terenie parafii Strzelce Krajeńskie. Opinia ta 
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56 Tamże, sygn. 617, Pismo Wikariusza Generalnego do ks. W. Borowca w sprawie przeniesienia 
nabożeństw obrządku wschodniego do Stargardu Szcz. z dnia 27.08.1963 r. 
57 Tamże, sygn. 617, Dekert ks. prymasa udzielający pozwolenia na odprawianie nabożeństw grec-
kokatolickich. w Koszalinie, b.d.  
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Tabela 4: Placówki greckokatolickie na terenie województwa szczecińskiego w latach 
1956-1975 
 

Lp. Miejscowość 
Data 

powstania 
Uwagi 

1. Szczecin 1957 rok 
W szczególności dla 
okolicznej ludności 

2. Ińsk 1972 rok  

3. 
Stargard 

Szczeciński 
1957 rok  

4. Świdwin 1975 rok  
5. Trzebiatów 1957 rok  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej (Dalej: ADZG), Obrządek Wschodni, sygn. 617, Pismo gorzowskiej Kurii do Sekre-
tariatu Prymasa w sprawie nabożeństw w ob. grekokatolickim w Stargardzie, b.d.;  
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o założenie takiego punktu dla Ukraińców. Jego zdaniem: „Placówka duszpa-
sterska rzymskokatolicka obrządku bizantyjskiego [tak w oryginale – przyp. 
S.W.] byłaby bardzo pożądana na terenie parafii Strzelce Krajeńskie. Opinia ta 
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– mam wrażenie, jest zupełnie obiektywna i zgadza się z doborem dusz za-
mieszkałych na naszym terenie grekokatolików. Jednakże stworzenie jej wyma-
gało spełnienia, nieodzownych warunków, mianowicie: Placówka ta, finan-
sowo niezależna i ściśle samowystarczalna, byłaby podległa proboszczowi para-
fii rz[msko]katolickiej w Strzelcach Krajeńskich. Kurator placówki winien za-
mieszkać w Brzozowie, gdzie zdobędzie zaufanie wiernych i gościnę. Należy 
w sposób prawny ograniczyć duszpasterstwo popa prawosławnego jedynie do 
Ługów (w parafii Dobiegniew), gdzie tenże posiada swój dom. Kościół w Brzo-
zowie po rekonstrukcji obejmie kurator placówki. W Strzelcach nabożeństwa 
bizantyjskie nie mogą być odprawiane (obawa ponownego fermentu). Kurator 
placówki obejmie nauczanie religii Rzym[sko]katolickiej w Brzozowie (szkoła 
podstawowa) i Stawnie (4-klasowa)”58. Oczywiście powyższy cytat ma za zada-
nie obrazować całość zagadnienia, a nie jednostkowy problem. 

Potwierdzeniem tezy o zakładaniu placówek greckokatolickich jako 
środka przeciwdziałania prawosławiu jest fragment raportu: „Od szeregu lat 
nie obserwuje się wypadków przechodzenia do innych wyznań w latach 
[19]56–[19]57, a nawet wcześniej stwierdzono fakty przechodzenia wyznaw-
ców obrządku greckokatolickiego do kościoła prawosławnego, a to przeważnie 
w miejscach, gdzie był kościół prawosławny. Miało to miejsce m.in. w Strzel-
cach Krajeńskich i na terenie tego powiatu. Ostatnio obserwuje się raczej od-
wrotne zjawisko, albo stwierdza się przechodzenie do wyznania rzymskokato-
lickiego lub też greckokatolicy pozostają przy swoim wyznaniu, kurie rzymsko-
katolickie natomiast umieszczają w tych miejscowościach byłych księży grecko-
katolickich [tak w oryginale – przyp. S.W.] i tym samym mają tych wyznaw-
ców pod swoją opieką. W latach 1959 – [19]60 zanotowano również fakt, 
że grekokatolicy w liczbie 74 osoby z Leszna Górnego (powiat Szprotawa), za-
biegali o utworzenie parafii greckokatolickiej. Działo się to najprawdopodob-
niej na wskutek wskazań kurii wrocławskiej”59. Większość punktów duszpa-
sterskich powstała z realnych potrzeb wiernych, a nie z polityki rzymskokato-
lickiej kurii biskupiej w Gorzowie Wlkp. 

                                                            
58 ADZG, Obrządek Wschodni, sygn. 1070, Pismo ks. proboszcza parafii Strzelce Kraj. do Kurii 
Biskupiej w Gorzowie Wlkp. w sprawie założenia placówki greckokatolickiej z dnia 5.01. 1960 r.  
59 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (Dalej: APZG),Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej (Dalej: PWRN), sygn. 2901, Sprawozdanie z działalności kościołów i związków nierzym-
skokatolickiech na terenie woj. zielonogórskiego, b.d. 
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Na terenie województwa zielonogórskiego istniało w roku 1966 kilka 
punktów duszpasterstwa greckokatolickiego. W Szprotawie msze były odpra-
wiane 2 razy w tygodniu przez ks. Włodzimierza Hajdukiewicza, zamieszka-
łego w tej miejscowości. W Przemkowie i w miejscowości Leszno Dolne (obie 
w powiecie Szprotawa) msze prowadził ten sam kapłan. Ocenia się, że na tere-
nie powiatu szprotawskiego liczba wiernych wynosiła ok. 1100 osób. Ks. Jaro-
sław Wodonos, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kwileniu (powiat Gło-
gów), odprawiał, na polecenie prymasa, nabożeństwa greckokatolickie w Wo-
łowie (województwo wrocławskie). Ks. Teodor Markiw z Wałcza (wojewódz-
two koszalińskie) msze odprawiał w Dobiegniewie, Strzelcach Krajeńskich 
i w Lipkach Wielkich (powiat Gorzów Wlkp.). Ks. Grzegorz Fedoryszak od-
prawiał msze św. w Skwierzynie, Bledzewie, Międzyrzeczu i Zielonej Górze60. 
W latach siedemdziesiątych najaktywniejsze gromady ludności greckokatolic-
kiej znajdowały się na południu, tj. w powiatach Głogów i Szprotawa. 
W pierwszym z wymienionych powiatów, duże grupy grekokatolików miesz-
kały w miejscowościach: Przemków, Szprotawa, Leszno Dolne oraz Leszno 
Górne. Na terenie powiatu głogowskiego największa liczba grekokatolików 
mieszkała w Łagoszowie Wielkim, Buczynie, Wysokiej Cerkwi oraz w Jakubo-
wie. Oprócz tego w wiosce Poźrzadło w powiecie świebodzińskim prawie wszy-
scy mieszkańcy byli wyznania greckokatolickiego. W północnej i środkowej 
części województwa zielonogórskiego występowało większe rozproszenie lud-
ności greckokatolickiej.  

Parafia greckokatolicka w Zielonej Górze powstała w 1956 roku. Pierwsza 
msza św. w obrządku wschodnim została odprawiona przez ks. Michała Pa-
sławskiego w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, zgromadziła ona ok. 
1500 wiernych. Regularną działalność punktu duszpasterskiego datuje się od 
1957 roku. W 1961 roku, po śmieci ks. Pasławskiego, istnienie placówki dusz-
pasterskiej stało pod znakiem zapytania. Dopiero w 1962 roku z Mazur do 
Skwierzyny przeniósł się ks. Grzegorz Fedoryszak. Pracował on tutaj do 1967 
roku. Parafię opuszczał z powodu ciężkiej choroby. W latach 1967-1968 dzia-
łalność parafii była mocno zaniedbana. Jesienią 1967 roku w Zielonej Górze 
przebywał ks. Bazyli Hrynyk, który odprawiał msze i chodził po kolędzie. 
W tym samym czasie sporadycznie do Zielonej Góry docierali następujący 
                                                            
60 Tamże, sygn. 2949, Wykaz duchownych greckokatolickich pracujących na terenie woj. zielono-
górskiego z dnia 12.12.1966 roku.  
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58 ADZG, Obrządek Wschodni, sygn. 1070, Pismo ks. proboszcza parafii Strzelce Kraj. do Kurii 
Biskupiej w Gorzowie Wlkp. w sprawie założenia placówki greckokatolickiej z dnia 5.01. 1960 r.  
59 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (Dalej: APZG),Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej (Dalej: PWRN), sygn. 2901, Sprawozdanie z działalności kościołów i związków nierzym-
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60 Tamże, sygn. 2949, Wykaz duchownych greckokatolickich pracujących na terenie woj. zielono-
górskiego z dnia 12.12.1966 roku.  
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księża: Michał Werhun, Teodor Majkowicz i Andrzej Rożak. Regularna po-
sługa duszpasterska rozpoczęła się w 1968 roku i była sprawowana przez ks. 
Piotra Maziara. W 1970 roku posługę duszpasterską rozpoczął Jarosław Wo-
donos, który zastępował chorego poprzednika. Od lat siedemdziesiątych, na-
bożeństwa greckokatolickie były odprawiane w bocznej kapliczce przy kościele 
św. Jadwigi61.  

Placówka greckokatolicka w Skwierzynie istnieje od marca 1960 roku. 
W tym czasie była obsługiwana przez ks. Grzegorza Fedoryszaka. Do Skwie-
rzyny przybył w dniu 14 marca 1960 roku z okolic Lęborka. Tam, zdaniem 
bezpieki, pracował jako pomoc rolna u jakiegoś gospodarza. W okresie jego 
pobytu, na terenie powiatu Skwierzyna nie zanotowano żadnych przejawów 
wrogiej działalności. Ustalono, iż ks. Grzegorz Fedoryszak był osobą skrytą, 
trudno nawiązującą znajomości62. 

Od 1977 roku w Międzyrzeczu oraz w Skwierzynie, greckokatolickie na-
bożeństwa odprawiał ks. Władysław Rosiecki z Wrocławia. Ośrodki duszpa-
sterstwa działały na prawach placówek przy parafiach rzymskokatolickich63. 

Stałą pracę duszpasterstwa greckokatolickiego zapewniono w południo-
wych powiatach województwa zielonogórskiego oraz w Poźrzadle (powiat 
Świebodzin). Posługę duszpasterską pełnili tam ks. ks. Włodzimierz Hajdukie-
wicz i Jarosław Wodonos. Obaj duchowni mocno akcentowali problemy ję-
zyka i więzi w środowisku ukraińskim. Większa część pracy była wykonana 
przez ks. Jarosława Wodonosa z powodu podeszłego wieku ks. Włodzimierza 
Hajdukiewicza. Ks. Jarosław Wodonos do Zielonej Góry przybywał raz na 
miesiąc, zaś do Międzyrzecza i Osiecka – raz na kwartał64. Odprawiał on na-
bożeństwa m.in. w Poźrzadle, Zielonej Górze i w Przemkowie65. 

Zauważyć trzeba, iż od lat sześćdziesiątych stale powstawały nowe punkty 
duszpasterstwa. Ciekawym przypadkiem był Świebodzin, gdzie nabożeństwa 

                                                            
61 J. Hojniak, Jubileusz 50-lecia parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006, 
s. 16-18. 
62 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (Dalej: AIPN PO.), sygn. 0038/27, 
Pismo do Naczelnika Wydziału III-go Komendy Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze na temat 
działalności placówki greckokatolickiej w Skwierzynie z Skwierzyny z dnia 06.06.1960 roku. 
63 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (Dalej: APGW), UW, sygn. 1404, Infor-
macja na temat sytuacji w środowiskach grekokatolików województwa zielonogórskiego, b.d. 
64 Tamże. 
65 Tamże, sygn. 1404, Notatka z rozmowy z ks. Jarosławem Wodonosem, b.d. 
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greckokatolickie były odprawiane dwa razy w roku w kościele rzymskokatolic-
kim przy ul. Warszawskiej66. 

Podsumowując, na terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego 
placówki znajdowały się na całym obszarze omawianej jednostki terytorialnej, 
co obrazuje tabela nr 5. 
 
 
Tabela 5: Placówki greckokatolickie na terenie województwa zielonogórskiego w la-
tach 1956-1975 

Lp. Miejscowość Data powstania Uwagi 

1. 
Bledzew (pow. 
Skwierzyna) 

Brak daty powsta-
nia, można przyjąć 
datę jak dla Skwie-
rzyny ze względu na 
ta samą osobę du-

chownego (obecnie 
nie funkcjonuje) 

Funkcjonowanie 
placówki zwią-
zane z osobą ks. 
Grzegorza Fedo-

ryszaka 

2. Dobiegniew 

Brak daty powsta-
nia, ze względu na 
bliskość Strzelec 

Krajeńskich można 
przyjąć datę jak dla 
placówki w tej miej-
scowości (obecnie 
nie funkcjonuje) 

 

3. 
Gorzów Wiel-

kopolski 
1968 rok  

4. 
Leszno Dolne 
(pow. Szpro-

tawa) 

Brak daty powsta-
nia, można przyjąć 
datę jak dla Szpro-
tawy ze względu na 
tą samą osobę ka-
płana (obecnie nie 

funkcjonuje) 

Funkcjonowanie 
placówki zwią-

zane z działalno-
ścią szprotaw-
skiego księdza 
Włodzimierza 

Hajdukiewicza. 

                                                            
66 APZG, PWRN, sygn. 2949 Sprawozdanie z zakresu spraw narodowościowych PPRN w Świe-
bodzinie za rok 1970 z Świebodzina z dnia 29.01.1971 rok.  
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donos, który zastępował chorego poprzednika. Od lat siedemdziesiątych, na-
bożeństwa greckokatolickie były odprawiane w bocznej kapliczce przy kościele 
św. Jadwigi61.  

Placówka greckokatolicka w Skwierzynie istnieje od marca 1960 roku. 
W tym czasie była obsługiwana przez ks. Grzegorza Fedoryszaka. Do Skwie-
rzyny przybył w dniu 14 marca 1960 roku z okolic Lęborka. Tam, zdaniem 
bezpieki, pracował jako pomoc rolna u jakiegoś gospodarza. W okresie jego 
pobytu, na terenie powiatu Skwierzyna nie zanotowano żadnych przejawów 
wrogiej działalności. Ustalono, iż ks. Grzegorz Fedoryszak był osobą skrytą, 
trudno nawiązującą znajomości62. 
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bożeństwa odprawiał ks. Władysław Rosiecki z Wrocławia. Ośrodki duszpa-
sterstwa działały na prawach placówek przy parafiach rzymskokatolickich63. 

Stałą pracę duszpasterstwa greckokatolickiego zapewniono w południo-
wych powiatach województwa zielonogórskiego oraz w Poźrzadle (powiat 
Świebodzin). Posługę duszpasterską pełnili tam ks. ks. Włodzimierz Hajdukie-
wicz i Jarosław Wodonos. Obaj duchowni mocno akcentowali problemy ję-
zyka i więzi w środowisku ukraińskim. Większa część pracy była wykonana 
przez ks. Jarosława Wodonosa z powodu podeszłego wieku ks. Włodzimierza 
Hajdukiewicza. Ks. Jarosław Wodonos do Zielonej Góry przybywał raz na 
miesiąc, zaś do Międzyrzecza i Osiecka – raz na kwartał64. Odprawiał on na-
bożeństwa m.in. w Poźrzadle, Zielonej Górze i w Przemkowie65. 

Zauważyć trzeba, iż od lat sześćdziesiątych stale powstawały nowe punkty 
duszpasterstwa. Ciekawym przypadkiem był Świebodzin, gdzie nabożeństwa 

                                                            
61 J. Hojniak, Jubileusz 50-lecia parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006, 
s. 16-18. 
62 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (Dalej: AIPN PO.), sygn. 0038/27, 
Pismo do Naczelnika Wydziału III-go Komendy Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze na temat 
działalności placówki greckokatolickiej w Skwierzynie z Skwierzyny z dnia 06.06.1960 roku. 
63 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (Dalej: APGW), UW, sygn. 1404, Infor-
macja na temat sytuacji w środowiskach grekokatolików województwa zielonogórskiego, b.d. 
64 Tamże. 
65 Tamże, sygn. 1404, Notatka z rozmowy z ks. Jarosławem Wodonosem, b.d. 
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greckokatolickie były odprawiane dwa razy w roku w kościele rzymskokatolic-
kim przy ul. Warszawskiej66. 

Podsumowując, na terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego 
placówki znajdowały się na całym obszarze omawianej jednostki terytorialnej, 
co obrazuje tabela nr 5. 
 
 
Tabela 5: Placówki greckokatolickie na terenie województwa zielonogórskiego w la-
tach 1956-1975 

Lp. Miejscowość Data powstania Uwagi 

1. 
Bledzew (pow. 
Skwierzyna) 

Brak daty powsta-
nia, można przyjąć 
datę jak dla Skwie-
rzyny ze względu na 
ta samą osobę du-

chownego (obecnie 
nie funkcjonuje) 

Funkcjonowanie 
placówki zwią-
zane z osobą ks. 
Grzegorza Fedo-

ryszaka 

2. Dobiegniew 

Brak daty powsta-
nia, ze względu na 
bliskość Strzelec 

Krajeńskich można 
przyjąć datę jak dla 
placówki w tej miej-
scowości (obecnie 
nie funkcjonuje) 

 

3. 
Gorzów Wiel-

kopolski 
1968 rok  

4. 
Leszno Dolne 
(pow. Szpro-

tawa) 

Brak daty powsta-
nia, można przyjąć 
datę jak dla Szpro-
tawy ze względu na 
tą samą osobę ka-
płana (obecnie nie 

funkcjonuje) 

Funkcjonowanie 
placówki zwią-

zane z działalno-
ścią szprotaw-
skiego księdza 
Włodzimierza 

Hajdukiewicza. 

                                                            
66 APZG, PWRN, sygn. 2949 Sprawozdanie z zakresu spraw narodowościowych PPRN w Świe-
bodzinie za rok 1970 z Świebodzina z dnia 29.01.1971 rok.  
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5. 
Lipki Wielkie 
(pow. Gorzów 

Wlkp.) 

Brak daty powsta-
nia, można przyjąć 

datę jak do Gorzowa 
Wlkp. ze względu na 

tą samą osobę du-
chownego (obecnie 

nie funkcjonuje) 

Funkcjonowanie 
placówki zwią-
zane z osobą ks. 
Teodora Mar-

kiwa 

6. Międzyrzecz 1957 rok  

7. 
Osiecko (pow. 
Międzyrzecz) 

1957 rok  

8. 
Poźrzadło 

(pow. Świebo-
dzin) 

1975 rok 

Jej erekcja zwią-
zana jest z dzia-

łalnością ks. 
W. Hajdukiewi-

cza 

9. 
Przemków 

(pow. Szpro-
tawa) 

1958 rok  

10. Skwierzyna 1960 rok  

11. 
Strzelce Kra-

jeńskie 
1958 rok  

12. Szprotawa 1960 rok 
Nabożeństwo 

sprawowane dwa 
razy w tygodniu 

13. Świebodzin 
1971 rok (obecnie 
nie funkcjonuje) 

Działała bardzo 
krótko, być może 

była jedynie 
w planach, gdyż 
inne źródła hi-

storyczne nie po-
twierdzają jej ist-

nienia 

14. Zielona Góra 1956 rok 
Regularna praca 
punktu od 1957 

roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze ( 
Dalej: APZG), PWRN, sygn. 2901, Sprawozdanie z działalności kościołów i związków 
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nierzymskokatolickich na terenie województwa zielonogórskiego z dnia 5.01.1960 r.; 
Tamże, sygn. 2949, Wykaz duchownych greckokatolickich pracujących na terenie woj. zie-
lonogórskiego z dnia 12.12.1966 r.; APGW, UW, sygn. 1404, Informacja na temat sytu-
acji w środowiskach grekokatolików województwa zielonogórskiego, b.d. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, iż na tym terenie działało 14 placówek 

Kościoła greckokatolickiego. Ich liczba nie dziwi, ze względu na dużą liczbę 
Ukraińców osiedlonych w tym województwie. Uderzające jest to, że powstało 
kilka placówek, których żywot był dosyć krótki, ewentualnie ich erekcja nie 
wyszła nigdy ze stanu początkowego. Spowodowane to było często ich położe-
niem, tj. znajdowały się wokół większych ośrodków. To sprawiało, że życie 
religijne mogło przenieść się do nich ze względu na wygodę kapłanów oraz 
z przyczyn ekonomicznych. Oczywiście nieznane są poczynania władz w sto-
sunku do ich funkcjonowania, co może mieć duże znaczenie na fakt, iż nie 
przetrwały. 

Odnośnie obszaru Dolnego Śląska, na którym do 1975 roku funkcjono-
wało jedno duże województwo wrocławskie, istnieją dane, które w dużej części 
pokrywają się z dzisiejszą siecią placówek greckokatolickich. Podobnie jak to 
miało miejsce w wyżej omówionych województwach, ważną rolę odegrali du-
chowni, którzy swoją charyzmą przyczynili się do erekcji pierwszych punktów 
duszpasterstwa greckokatolickiego. Jednym z pierwszych był ks. Włodzimierz 
Hajdukiewicz, który odprawiał nabożeństwa w Legnicy. Niejednokrotnie zda-
rzało się, iż ze swojej Szprotawy dojeżdżał na motocyklu. Innym prekursorem 
nabożeństw greckokatolickich na Dolnym Śląsku był ks. Jarosław Wodonos, 
który pracując w rzymskokatolickiej parafii w Kwielicach (pow. Głogów), zaś 
następnie we Wołowie, sprawował msze w rodzimym obrządku. Szczególne 
znaczenie miał dla niego Wołów, gdzie do końca życia odprawiał liturgię grec-
kokatolicką. 

Początki organizacji sieci parafialnej na Dolnym Śląsku mogą być zwią-
zane z 1947 rokiem, kiedy to nieznany duchowny wysłał do władz prośbę 
o pozwolenie na odprawianie liturgii greckokatolickiej we Wrocławiu67. Pierw-
szy wykaz planowanych jednostek duszpasterstwa greckokatolickiego ukazał się 

                                                            
67 J. Syrnyk, Kwestia wyznaniowa wśród ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-
1989, [online] www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_pol02/historia/wyzna 
nie.doc [dostęp: 16.05.2018]. 
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67 J. Syrnyk, Kwestia wyznaniowa wśród ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-
1989, [online] www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_pol02/historia/wyzna 
nie.doc [dostęp: 16.05.2018]. 
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w liście skierowanym przez wrocławski oddział Ukraińskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego (UTSK) do KC PZPR i Prezydium Rządu. Znalazły 
się w nim następujące miejscowości: Wrocław, Legnica, Ścinawa i Bolesławiec. 
Dokument ten zawierał również wykaz ośmiu kapłanów, którzy mogliby ob-
sługiwać wskazane punkty. Byli to następujący księża: Jan Czyczuła, Konstat-
nty Daćko, Hipolit Orłowski, Michał Werhrun, Jarosław Hrebeniak, Michał 
Huk, Antoni Kowalski i Teodor Marków. Zasadniczo, w latach 1956-1957 na 
terenie Dolnego Śląska powstało pięć placówek duszpasterstwa. Znalazły się 
one w następujących miejscowościach: Wrocław, Legnica, Wołów, Modła 
i Żmigród68. Oprócz tego J. Syrnyk twierdzi, iż istniała placówka greckokato-
licka w Rudnej, jednak zaznacza, że nie istnieje możliwość zweryfikowania tej 
informacji o istniejący zasób archiwalny69. W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych powstały następne punkty duszpasterstwa greckokatolickiego 
w: Zamienicach, Lubinie, Oławie i Chobieni. Dokładny wykaz powstałej sieci 
duszpasterstwa na Dolnym Śląsku przedstawia tabela nr 6. 
 
Tabela 6: Placówki greckokatolickie na terenie Dolnego Śląska w latach 1956-1989 

Lp. Miejscowość Data powstania Uwagi 

1. Chobienia 
1988 r./ wg. Sche-
matyzmu z 2013 r. 
erekcja w 1989 r. 

 

2. Legnica 1957 r.  

3. Lubin 
1975 r./ wg. Sche-
matyzmu z 2013 r. 
erekcja w 1980 r. 

 

4. Oleśnica 1988 r.  
5. Oława 1985 r.  

6. Modła 1956 lub 1957 r. 
Obecnie nie-

czynna 

7. Rudna  

Brak infor-
macji, poza 
jednym źró-
dłem, aby 

                                                            
68 Tamże. 
69 Tamże. 
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w tej miej-
scowości 
w latach 

1956-1989 
działała pla-
cówka dusz-
pasterstwa 

greckokato-
lickiego. 

8. Wołów 1957 r.  
9. Wrocław 1956 r.  

10. Zamienicie 

1975 r./ wg. Sche-
matyzmu z 2013 r. 
erekcja dopiero w 

1999 r. 

 

11. Żmigród 1956 lub 1957 r. 
Obecnie 

nieczynna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Syrnyk, Kwestia wyznaniowa wśród lud-
ności ukraińskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, www.interklasa.pl stan 
z 17.07.2013 r.; Schematyzm Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce, red. E. Popowicz, Prze-
myśl 2013, s. 246-274. 
 

Wedle danych zawartych w zestawieniu duża część placówek powstała 
w latach 1956-1957. 

Powyżej zaprezentowane wyniki badań wskazują na dwie istotne kwestie. 
Pierwsza wynika z prezentowanych danych statystycznych. Punktem wyjścia 
dla nich jest 1956 rok, kiedy to w ogóle nie istniały placówki Kościoła grecko-
katolickiego na ziemiach zachodnich. Uzyskane dane statystyczne wskazują na 
miejsca, w których zaczęły funkcjonować oraz ile takich placówek powstało na 
terenie danego województwa. Wśród tych danych, dla lokalnych społeczności 
wiernych ogromną wagę ma określenie daty powstania konkretnej placówki. 
Informacje takie pojawiają się w dokumentach kościelnych, bądź sporządzo-
nych przez władze terenowe lub centralne. Niejednokrotnie jest tak, iż obecnie 
funkcjonujące parafie nie mogą określić daty oficjalnego rozpoczęcia działal-
ności, gdyż mogło to się stać znacznie wcześniej lub później niż widnieje to 
w oficjalnych dokumentach. Taka interpretacja jest znacząca dla mikrohistorii, 
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to jest dziejów małych wspólnot. Wskazuje ona nie tylko na dynamikę procesu 
powstawania placówek greckokatolickich, ale również na fakt, iż pomimo życia 
w polskim środowisku Ukraińcy i Łemkowie robili wszystko, aby zachować 
własną tożsamość kulturową. 

Druga refleksja wynikająca z opracowania powyższych danych ma naturę 
polityczną. Świadczą one o tym, iż na tzw. Ziemiach Odzyskanych ludność 
przesiedlona w ramach akcji „Wisła” nie akceptowała zmian, jakie została im 
narzucona w 1947 roku. Nie chciała ona poddać się polonizacji, przeciwnie, 
robiła wszystko, aby zachować swoją tożsamość kulturową. Placówki Kościoła 
greckokatolickiego stały się miejscem, gdzie w sposób niekontrolowany przez 
władze mogła być utrzymywana ukraińska tożsamość narodowa. Niejako 
z punktu widzenia polityki prowadzonej do 1956 roku, powstanie placówek 
greckokatolickich było zaprzeczeniem idei przeprowadzenia akcji „Wisła”, 
czyli przymusowej polonizacji. Spowodowało większe przywiązanie wiernych 
do nowych miejsc zamieszkania. Twierdzenie to jest z pewnego punktu widze-
nia przewrotne, gdy porówna się je do wcześniej sformułowanej wypowiedzi. 
Jednak władze zapewniając minimum możliwości rozwijania tożsamości kul-
turowej przyczyniły się do zaakceptowania przez ludność wysiedloną 
w ramach akcji „Wisła” nowych miejsc zamieszkania. 

Znaczenie badanego zagadnienia dla praktyki. Wnioski 

Dane zawarte w tej części artykułu przedstawiają proces powstawania pla-
cówek greckokatolickich na terenie obecnych województw: pomorskiego, za-
chodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. W znacznej części funkcjo-
nują one do dzisiaj, jako pełnoprawne parafie tego mniejszościowego Kościoła. 
W związku z tym ukazanie całego procesu ma nie tylko znaczenie historyczne, 
ale również praktyczne. Świadczy ono o potrzebie wiernych organizacji ich 
kultu, posiadania miejsca, gdzie mogą się pomodlić, chrzcić dzieci oraz przyj-
mować różne sakramenty. Warto również dodać, iż działanie takich placówek 
miało znaczenie kulturotwórcze, gdyż ludzie zgromadzeni wokół świątyni mo-
gli się spotkać i porozmawiać o swoich problemach, w swoim gronie, a co naj-
ważniejsze - po ukraińsku.  
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Informacje pochodzące ze różnych źródeł wskazują, iż placówki te po-
wstawały niemal spontanicznie, chociaż były organizowane przez władze Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. Nie mogły one przecież istnieć w miejscach, w któ-
rych tego nie chcieli wierni. Dodatkowo duże znaczenie miało to, że przyby-
wali do nich duchowni, którzy musieli obsługiwać dużą liczbę punktów poło-
żonych na dosyć dużym obszarze (niejednokrotnie w kilku województwach). 
Kapłani ci pełnili posługę w bituralizmie, więc oprócz tego wypełniali obo-
wiązku normalnie przypisane księżom rzymskokatolickim. Ich działalność była 
dyskretnie nadzorowana przez bezpiekę, więc wisiało nad nimi dosyć duże 
jarzmo odpowiedzialności. Niemniej nie było możliwe, aby placówki grecko-
katolickie powstawały i funkcjonowały bez zgody władz państwowych i partyj-
nych. Według danych poświadczonych w źródłach archiwalnych, można przy-
puszczać, iż ich zorganizowanie w jakiś sposób było rządzącym na rękę. Kana-
lizowało bowiem część frustracji związanej z opuszczeniem ziem ojców oraz 
traktowaniem Ukraińców i Łemków jako potencjalnych bandytów, szpiegów 
czy też jako osób działających na szkodę państwa polskiego. Z drugiej strony 
należy pamiętać o tym, iż placówki greckokatolickie mogły działać jedynie 
w oparciu o istniejące parafie rzymskokatolickie. W praktyce oznaczało to, iż 
grekokatolicy mieli wyznaczone godziny nabożeństw w świątyniach łacińskich. 
To zaś generowało konflikty pomiędzy wiernymi i duchownymi obu obrząd-
ków. Ten stan rzeczy mógł być dużym plusem dla władzy, która każdy przejaw 
religijności uważał za zło konieczne.  

Bez wątpienia należy stwierdzić, iż powstanie placówek Kościoła grecko-
katolickiego przyczyniło się do ukształtowania współcześnie działających para-
fii, wchodzących w skład diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokato-
lickiego. Członkowie tej wspólnoty nie odróżniają się od swoich polskich są-
siadów. W dużej części zostali oni zasymilowani i spolonizowani. Jedynie przy-
należność do wspomnianego Kościoła świadczy o ich ukraińskim lub łemkow-
skim pochodzeniu. Uczestniczenie w życiu kulturalnym organizowanym przez 
te parafie (a wcześniej przez placówki) przyczyniło się do zachowania ich toż-
samości kulturowej i narodowej. Dzisiaj w takich miastach, jak Legnica, Ko-
szalin czy Zielona Góra cerkwie greckokatolickie stanowią nierozerwalny ele-
ment życia kulturalnego i społecznego mieszkańców regionu. Nie byłoby to 
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możliwe bez dynamiki życia kulturalnego oraz społecznego ludności wysiedlo-
nej w ramach akcji „Wisła” po 1956 roku. I nie byłoby to możliwe bez powsta-
nia placówek Kościoła greckokatolickiego na ziemiach zachodniej Polski. 
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Summary 

The development of unofficial structures 
of the Greek Catholic Church 

in the territories of western Poland 
in the years 1956-1989 

 
 In 1947 as part of the "Vistula" action on the so-called Reclaimed lands 
were resettled Ukrainians and Lemko, which in large part belonged to the 
Greek Catholic Church. His structures were banned by the authorities, who 
recognized him as the carrier of Ukrainian nationalism. 
 The faithful of this Church in 1956 made efforts to re-legalize its exist-
ence and build its structures in new places of residence. The authorities did 
not express their wish to re-legalize the Greek Catholic Church, but allowed 
the establishment of Greek Catholic institutions in western Poland. This was 
due to the need for a deeper connection of the population with new places of 
residence. 
 The task of the article will be to describe the process of establishing Greek 
Catholic institutions in the western territories, their functioning and their at-
titude towards them. Also, it will be necessary to mention the relations of the 
Roman Catholic Church to the faithful and Greek Catholic priests operating 
in the institutions. 
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Analiza doświadczenia estetycznego 
i twórczości artystycznej 
z perspektywy ewolucyjnej 

 
 
 
Wstęp  

Rozwijająca się perspektywa psychologii ewolucyjnej mówiąca o kształto-
waniu przez dobór naturalny nie tylko cech fenotypowych, ale również umy-
słowych, skłania naukowców do coraz częstszych prób opisu możliwych scena-
riuszy ewolucyjnego pochodzenia zjawisk uznawanych za domeny typowo 
ludzkie, np. altruizmu1, empatii2, moralności3 czy skłonności do tworzenia 
sztuki4. Przyjmowane przez część badaczy stanowisko, zgodnie z którym sztuka 
stanowi zjawisko powstałe na etapie ewolucji, ale niepełniące żadnej praktycz-
nej roli, skłania do rozważenia jej możliwych funkcji adaptacyjnych5. Dlatego 

                                                            
1 W. D. Hamilton, The genetical evolution of social behaviour, Journal of Theoretical Biology 
1964, nr 7, s. 1–52; R. Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, The Quarterly Review of 
Biology 1971, vol. 46(1). 
2 G. K. Leak, S. B. Christopher, Empathy from an Evolutionary Perspective, Journal for the 
Theory of Social Behaviour 1982, vol. 12, s. 79–82. 
3 P. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi nam o moralności, Kraków 2013. 
4 E. Dissanayake, Homo Aestheticus: Where Art Comes From and Why, Seattle 1995; E. Dis-
sanayake, Art and Intimacy: How the Arts Began, Seattle 2000; D. Dutton, The art instinct, Ox-
ford 2009. 
5 R. de Sousa, Is art an adaptation? Prospects for an evolutionary perspective on aesthetic emotions 
late uncorrected draft of a paper published, Journal of Aesthetics and Art Criticism 2004, 
vol. 62/2, s. 109-118. 
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też podstawowym celem tekstu będzie próba skrótowego naszkicowania stano-
wisk starających się wyjaśnić pochodzenie twórczości artystycznej w ramach 
estetyki ewolucyjnej. 

Jednocześnie zwracając uwagę na konieczne odróżnienie zjawiska twór-
czej aktywności od samego doświadczenia estetycznego, punktem wyjściowym 
będzie analiza dokonywanych w ramach perspektywy ewolucyjnej, poszukiwań 
pewnych uniwersalnych mechanizmów kierujących odbiorem dzieł sztuki. 
Mechanizmów, które z jednej strony mogą stanowić podstawę naszego kon-
taktu ze sztuką, ale i odsyłać do pytania o ich ewentualne występowanie także 
pośród innych gatunków.  

Na tle zaprezentowanych pod tym kątem, aktualnych badań uwidocz-
nione zostaną zalety, ale i istotne wady oraz ograniczenia tak estetyki ewolu-
cyjnej jak i psychologii ewolucyjnej w ogólności. Efektem tejże analizy będzie 
wskazanie na możliwość wykorzystania tego typu badań przede wszystkim pod 
kątem ujmowania odbioru dzieła sztuki jako złożonego i wieloaspektowego 
procesu, w którym istotną rolę odgrywają zarówno emocjonalne i sensomoto-
ryczne mechanizmy jak i kulturowy, pozaestetyczny kontekst. 

Zjawisko sztuki a perspektywa ewolucyjna 

Psychologia ewolucyjna 

Trwający od drugiej połowy XX wieku dynamiczny rozwój neuronauki, 
skłania naukowców do podejmowania w jej ramach zagadnień do tej pory tra-
dycyjnie przypisanych do obszaru zainteresowań filozofii. W oparciu o badania 
dotyczące budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu formułowane są próby 
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odpowiedzi na pytania dotyczące świadomości6, wolnej woli7, czy ludzkiej mo-
ralności8. Znakiem tego trendu jest powstawanie takich nurtów jak neurofilo-
zofia9, ale i dające się zauważyć zjawisko „neurologizacji kognitywistyki”, któ-
rego efektem jest wykształcenie się neuronauki poznawczej10. 

Skutkiem prób poruszania zagadnień filozoficznych z perspektywy neu-
robiologii jest również neuroestetyka, skupiająca się na mechanizmach rządzą-
cych percepcją dzieła sztuki oraz twórczością artystyczną. W swoich badaniach 
koncentruje się ona na obserwacji zależności między stanami neuronalnymi 
a przeżyciem estetycznym, prowadzeniu ilościowych badań eksperymental-
nych w ramach estetyki11 oraz analizie wpływu uszkodzeń neurologicznych i 
chorób psychicznych na twórczość artystyczną12. Jednak podstawowe kwestie 
podejmowane przez neuroestetyków, a dotyczące doświadczenia estetycznego 
i towarzyszących im emocji, idą zwykle w parze z pytaniem o genezę opisywa-
nych zjawisk, co łączy się bezpośrednio z rozważaniami z zakresu tzw. estetyki 
ewolucyjnej. 

Odwoływanie się do teorii ewolucji w ramach badań kognitywistycznych 
jest zjawiskiem powszechnym, wiążącym się zwykle z psychologią ewolucyjną 
uznawaną za jeden z paradygmatów neuronauki poznawczej13. Paradygmat 
wychodzący od darwinowskiej koncepcji ewolucji i rozszerzający ją na mecha-
nizmy psychiczne14. Dorota Frydecka zauważa, że psychologia ewolucyjna 

                                                            
6 Zob. np. A. Damásio, Tajemnica świadomości: ciało i emocje współtworzą świadomość, Poznań 
2000; Ch. Koch, Neurobiologia na tropie świadomości, Warszawa 2008. 
7 H. Walter, Neurophilosophy of free will: from libertarian illusions to a concept of natural auton-
omy, Cambridge 2001. 
8 N. Levy, Neuroethics: Challenges for the 21st Century, Cambridge 2007; P. Churchland, Mo-
ralność mózgu, Kraków 2013. 
9 P. Churchland, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/ Brain, Cambridge 
1988. 
10 J. Jonkisz, Neurofilozofia jako właściwa forma filozofii we współczesnej kognitywistyce, 
[w:] Umysł natura i sposób istnienia. Trzy debaty, red. Z. Muszyński, Lublin 2010, s. 207-208. 
11 Eksperymentalne podejście do zagadnień związanych z estetyką samo w sobie nie jest nowe 
i pojawiało się już nawet w XIX w. (J. Bremer, Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuro-
nauce?, Estetyka i Krytyka 2013, nr 28(1), s. 9). 
12 J. Bremer, Neuroestetyka … , s. 9. 
13 M. Hohol, Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych, Kraków 2013, s. 104. 
14 Nawiązując tym samym do socjobiologii (zob. E. Wilson, Socjobiologia. Nowa synteza, Poznań 
2000.), chociaż starająca się uniknąć stawianych jej zarzutów (przede wszystkim sprowadzania 
wszelkiego zachowania do odruchów biologicznych). 
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w gruncie rzeczy nie jest wyodrębnioną dziedziną psychologii, ale raczej spo-
sobem myślenia o tej dyscyplinie, który dotyka jej różnych gałęzi, przykładowo 
psychologii społecznej, lub rozwojowej15. Jednocześnie opiera się on przede 
wszystkim na trzech podstawowych założeniach: wykształcaniu się adaptacji na 
drodze selekcji naturalnej, modularnej architekturze mózgu (we współczesnej 
neuronauce coraz częściej odrzuca się tzw. „silną” modularność16, a zamiast 
niej mówi się np. o „heurystyce modularności”17) i hipotezie o opóźnieniu ad-
aptatywnym (założenie, że ludzki umysł i jego zdolności poznawcze wykształ-
ciły się i są dostosowane do okresu plejstocenu)18. Poza tym przyjmuje się ist-
nienie dwóch strategii badawczych stosowanych na gruncie psychologii ewo-
lucyjnej, odgórnej oraz oddolnej. Pierwsza z nich opiera się na formułowaniu 
konkretnej hipotezy na podstawie dostępnej wiedzy, a następnie jej empirycz-
nemu testowaniu. Druga strategia polega na formułowaniu ewolucyjnego wy-
jaśnienia zaobserwowanej wcześniej, konkretnej cechy (tzw. inżynieria od-
wrotna19). 

Najczęściej wskazywane przez badaczy zalety tak pojmowanej perspek-
tywy ewolucyjnej to: kompleksowość eksplanacyjna oraz możliwości unifika-
cyjne, dotyczące chociażby właśnie powiązania badań psychologicznych ze 
współczesną wiedzą naukową. Z kolei szukając jej słabych stron krytycy zwra-
cają uwagę na problemy ze sprawdzalnością jej hipotez, zbytnią idealizację, 
a także niedoszacowanie roli kultury w opisywanych zjawiskach (zasadność 
tego argumentu zostanie przedyskutowana w dalszej części tekstu). Ważnym 
zarzutem jest też nieuwzględnianie wpływu aktualnych warunków środowisko-
wych na zachowanie20. Na tej podstawie widać, że psychologia ewolucyjna jest 
spojrzeniem wyraźnie obecnym we współczesnych badaniach starających się 
łączyć analizę filozoficzną z naukami przyrodniczymi, które jednak posiada 
liczne słabości i problemy. Nie oznacza to, że po ich uwzględnieniu nie może 
okazać się źródłem ciekawych wniosków na temat takich zjawisk jak chociażby 
tworzenie i odbiór sztuki. Wydaje się raczej, że można mówić o formułowa-

                                                            
15 D. Frydecka, Algorytmy Genetyczne. Projekt. Psychologia ewolucyjna, Wrocław 2001, s.6. 
16 A. Damasio, Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i ludzki mózg, Poznań 2011, s. 33. 
17 M. Hohol, Wyjaśnić umysł …, s. 63. 
18 D. Frydecka, Algorytny Genetyczne … , s. 4-5. 
19 S. Pinker, Jak działa umysł?, Warszawa 2002, s. 31. 
20 M. Hohol, wyjaśnić umysł … , s. 122. 
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nych w jej ramach hipotezach jako o ciekawym wkładzie w wyjaśnienie pew-
nego aspektu danego zjawiska, a więc jego naturalnych podstawach, co z kolei 
może okazać się pomocne we wskazywaniu na pewne uniwersalne cechy i pre-
ferencje obecne u przedstawicieli naszego gatunku. Jednak aby móc wyciągać 
tego typu wnioski, konieczna jest najpierw analiza terminologiczna ogranicza-
jąca dalsze rozważania. 

Doświadczenie estetyczne a twórczość artystyczna 

Denis Dutton twierdzi, że sztuka to najbardziej kompleksowa ludzka ak-
tywność, która stanowi połączenie racjonalnego wyboru, intuicyjnego talentu 
artysty, a także jego wyuczonych umiejętności21. Niezależnie od tego czy rze-
czywiście zgodzimy się z nadaniem sztuce palmy pierwszeństwa w dziedzinie 
kompleksowości, to nie ulega wątpliwości, że chociażby ze względu na jej zło-
żoność jest to termin trudny do zdefiniowania i używany niejednokrotnie 
w wielu różnych kontekstach. Trudność ta jest doskonale widoczna w sytuacji, 
gdy mowach o wszelkich próbach jego operacjonalizacji, pozwalającej na wy-
korzystanie pojęcia w kontekście badań naukowych. Jest to zresztą problem, 
na który napotykają niektóre propozycje neuroestetyczne, przyjmujące zawę-
żony obraz sztuki, na przykład nieuwzględniający wielu współczesnych nurtów 
artystycznych, i starające się na tej podstawie wyprowadzić pewne uniwersalne 
zasady sterujące jej odbiorem22. Zdaniem Duttona pomimo oczywistej różno-
rodności sztuki, wynikającej chociażby z różnic kulturowych, można wyszcze-
gólnić jej kilka uniwersalnych cech, takich jak chociażby uznanie danego 
obiektu za wartościowy pomimo braku konkretnej użyteczności. Zwraca on 
w tym kontekście uwagę na brak pragmatycznych cech aktywności artystycz-
nej, co jest już jednak pewnym założeniem, które okaże się ciekawe chociażby 
z perspektywy prób uznania pierwszych artefaktów związanych ze sztuką. 

Z pewnością w ramach przyjętej perspektywy należy na samym początku 
odróżnić analizy dotyczące doświadczenia estetycznego towarzyszącego z jed-
nej strony odbiorowi dzieła sztuki, a z drugiej twórczej aktywności. Koncen-
trując się na pierwszym z nich badacze wskazują, że odbiór dzieła to splot sze-
regu procesów umysłowych, w szczególności poznawczych i emocjonalnych. 

                                                            
21 D. Dutton, The art instinct … , s. 1. 
22 J. Bremer, Neuroestetyka: …, s. 23. 
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21 D. Dutton, The art instinct … , s. 1. 
22 J. Bremer, Neuroestetyka: …, s. 23. 
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Dla przykładu można powiedzieć, że w tym kontekście zwraca się uwagę na 
złożoność i specyfikę emocji estetycznych, które wydają się nie być łatwo spro-
wadzalne do tzw. emocji podstawowych, chociażby z powodu możliwej dycho-
tomiczności doświadczenia estetycznego23. Zgodnie z nią bodziec estetyczny 
może poruszać odbiorcę dwutorowo, zarówno poprzez elementy formalne jak 
i za sprawą przedstawianej w nim treści24. Tutaj również należy wskazać na 
konieczne oddzielenie emocji towarzyszących odbiorcy (które będą intereso-
wały nas w szczególności), od tych, które towarzyszą twórcy. Poza tym wyma-
gające uwzględnienia jest również pytanie o ewentualne różnice w doświadcze-
niu emocjonalnym, towarzyszącym odbiorowi dzieł stworzonych przez arty-
stów, a temu, które powstaje w kontakcie z innymi artefaktami o charakterze 
estetycznym, ale nie tworzonymi w ramach działalności artystycznej25 (np. es-
tetyka przyrody, czy też natury). Jest to również pytanie odsyłające nas do kwe-
stii przyjętej definicji sztuki. Analizując doświadczenie estetyczne neuroeste-
tyka przyjmuje tzw. perspektywę afektywno-percepcyjną, co jednocześnie na-
raża ją na zarzuty redukcji złożonego zjawiska odbioru sztuki tylko i wyłącznie 
do samego procesu percepcji. Słuszność tego zarzutu może skłaniać do zwró-
cenia się raczej w kierunku opisanych w dalszej części tekstu koncepcji starają-
cych się wyjść od badań neuronaukowych właśnie na temat percepcji jako 
pierwszego etapu kontaktu z dziełem, przy jednoczesnym zachowaniu jego dal-
szej złożoności. 

Kolejnym elementem istotnym dla analizy zjawiska sztuki pod kątem 
ewolucyjnym jest kwestia początku jakiejkolwiek działalności artystycznej, 
która jednak również wiąże się z niejednoznacznością podejmowanych prób jej 
datowania. Jeśli uznamy za tego typu działalność po prostu wytwarzanie przed-
miotów, które poza funkcją użytkową posiadają także ewidentne próby uzy-
skania waloru estetycznego, to wskazuje się tu już na narzędzia których wytwa-
rzanie było wspólne wszystkim naczelnym z rodzaju Homo26. Stephen Davies 

                                                            
23 R. Pepperell, Artworks as dichotomous objects: implications for the scientific study of aesthetic 
experience, Front. Hum. Neurosci. 2015, vol. 9, s. 1. 
24 P. Przybysz, Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje, [w:] Neuroestetyka muzyki, 
red. M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska, Poznań 2013, s. 104. 
25 P. Przybysz, O naturze emocji towarzyszących odbiorowi sztuki. Dynamiczne i sytuacyjne podej-
ście do emocji estetycznych, Estetyka i Krytyka 2017, nr. 46(3), s. 43. 
26 S. Davies, The Artful Species: Aesthetics, Art., and Evolution, Oxford 2012, s. 2. 
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wspomina w tym kontekście też o malowaniu ciał ochrą, jako akcie nakiero-
wanym estetycznie, odnosząc się m.in. do odkrycia jaskini Blombos, czyli naj-
starszej znalezionej „pracowni malarskiej” datowanej na około 100 tys. lat 
temu27. Z drugiej strony wskazuje się również na wysoce prawdopodobną moż-
liwość pierwotnego powiązania sztuki z pojawieniem się religii28 (w ten sposób 
interpretowane są zwykle słynne malowidła z jaskiń Lascaux i Altamira). Cho-
ciaż należałoby tutaj uwzględnić również różnice dotyczące konkretnych ro-
dzajów sztuki. Jednak niezależnie od wszystkich tych trudności Jerzy Vetulani 
twierdzi, że sztuka powstała stosunkowo późno w skali ewolucyjnej i jej wy-
twarzanie jest charakterystyczne dla człowieka (pytanie o sztukę zwierząt zosta-
nie postawione w dalszej części tekstu). Polski badacz zauważa również, że nie 
istniała żadna ludzka społeczność, która nie pozostawiła po sobie dzieł sztuki, 
co ma świadczyć o jej pierwotnym i uniwersalnym znaczeniu29. Jak okaże się 
w trakcie analizy konkretnych stanowisk, odpowiedź na pytanie na co ukie-
runkowane było to znaczenie, zależy w dużej mierze od koncentracji na kon-
kretnym aspekcie sztuki, przykładowo społecznym bądź religijnym. 

Uniwersalność doświadczenia estetycznego 

Uniwersalne preferencje estetyczne 

Jakakolwiek możliwość podjęcia zagadnienia sztuki i doświadczenia este-
tycznego z perspektywy ewolucyjnej, oraz poszukiwania ewentualnych natu-
ralnych podstaw występowania tego typu zjawisk, wymaga przyjęcia założenia 
o istnieniu pewnych uniwersalnych preferencji estetycznych wspólnych wszyst-
kim ludziom. Tym samym przyjmowana perspektywa stoi w pewnym stopniu 
w opozycji do relatywizacji estetycznej, obecnej w koncepcjach postmoderni-
stycznych. Jednocześnie, jak zostanie wskazane w dalszej części tekstu, nie musi 
to rzecz jasna oznaczać naiwnego nieuwzględnienia różnic w odbiorze sztuki 
chociażby o charakterze kulturowym. 

W kontekście wspominanej uniwersalności, często przywoływanymi ba-
daniami, wskazującymi na pewne wspólne, ponadkulturowe preferencje este-
tyczne, są eksperymenty Vitalija Komara i Alexandra Melamida. Rosyjskich 

                                                            
27 Tamże. 
28 D. Boric, Re-Thinking Early Prehistoric Art as a Cognitive Technology, The Italian Academy 
for Advanced Studies in America, Columbia University 2017. 
29 J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010. 
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23 R. Pepperell, Artworks as dichotomous objects: implications for the scientific study of aesthetic 
experience, Front. Hum. Neurosci. 2015, vol. 9, s. 1. 
24 P. Przybysz, Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje, [w:] Neuroestetyka muzyki, 
red. M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska, Poznań 2013, s. 104. 
25 P. Przybysz, O naturze emocji towarzyszących odbiorowi sztuki. Dynamiczne i sytuacyjne podej-
ście do emocji estetycznych, Estetyka i Krytyka 2017, nr. 46(3), s. 43. 
26 S. Davies, The Artful Species: Aesthetics, Art., and Evolution, Oxford 2012, s. 2. 
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27 Tamże. 
28 D. Boric, Re-Thinking Early Prehistoric Art as a Cognitive Technology, The Italian Academy 
for Advanced Studies in America, Columbia University 2017. 
29 J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010. 
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artystów pracujących w Stanach Zjednoczonych, którzy w latach 90’ XX wieku 
przeprowadzili badania kwestionariuszowe na ogromną skalę, w których py-
tano badanych o najróżniejsze preferencje związane z estetyką30. Po podsumo-
waniu otrzymanych wyników badacze zgromadzili pożądane przez Ameryka-
nów cechy obrazu na jednym płótnie nazwanym America’s Most Wanted, 
przedstawiającym sielankowy krajobraz z niebieskim niebem, taflą jeziora, ni-
ską, bujną roślinnością, zwierzętami i odpoczywającymi ludźmi (przysłowiowy 
sztafaż z jeleniem na rykowisku, dobrze znany np. z powszechnie dystrybuo-
wanych kalendarzy). Co ciekawe, podobne badania powtórzono w innych krę-
gach kulturowych, a wskazane w nich preferencje były bardzo zbliżone do tych 
wynikających z badań wyjściowych31. 

Rzecz jasna dyskusyjne jest wyciąganie na tej podstawie wniosków, że po-
wstały tą metodą obraz Komara i Melamida jest rzeczywiście dziełem, które 
najbardziej podoba się szerokiej publiczności, na co wskazuje m.in. Arthur 
Danto. Jednocześnie amerykański estetyk stara się znaleźć inne, nieewolucyjne 
wyjaśnienie tego zjawiska zwracając uwagę, że tego typu preferencje mogą być 
podyktowane powielaniem pewnego rodzaju wizualnych stereotypów, o czym 
świadczy chociażby fakt, że przeważająca większość badanych w Kenii wskazy-
wała, że rodzajem sztuki jaki ma w swoich domach są właśnie podobne obrazki 
pochodzące z kalendarzy lub plakatów32. 

Jednak od czasu pierwotnego eksperymentu wykonano szereg badań po-
twierdzających wyjaśnienie ewolucyjne, wskazujące na utrwalone instynkty 
ułatwiające nam przetrwanie, jako na źródło wspomnianych preferencji este-
tycznych33. Preferencji, zgodnie z którymi już dzieci wybierają „krajobraz sa-
wanniany” jako ten najprzyjemniejszy, a które dają się zauważyć nawet na po-
ziomie dzielonych upodobań do podziwiania konkretnych rodzajów drzew. Co 
ciekawe wiedza ta może mieć swoje praktyczne wykorzystanie, o czym świad-
czy zaobserwowany pozytywny wpływ ekspozycji tego typu krajobrazów 
w szpitalach na zdrowienie pacjentów 34. 

                                                            
30 J. Wypijewski, Painting by numbers. Komar and Melamid’s scientific guide to art, Berkeley - 
Los Angeles - London 1999, s. 19. 
31 Tamże, s. 13. 
32 Tamże. 
33 D. Dutton, The art instinct … .  
34 H. Rolston, Does aesthetic appreciation of landscapes need to be science-based?, British Journal of 
Aesthetics 1995, vol. 35, no. 4 s. 378. 
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Nie oznacza to, że przywołany przez Danto wpływ czynnika kulturowego, 
czy związanego z nim zjawiska mody nie jest w tym kontekście istotny, czy też 
powinien zostać pominięty. Obecnie w ramach neuronauki poznawczej raczej 
wskazuje się na pewną nierozerwalność i wzajemne powiązanie dwóch czynni-
ków znanych w tradycji filozoficznej pod opozycyjnym zestawem natura-kul-
tura. Właśnie na tej podstawie Daniel Everett nazywa język zarówno narzę-
dziem poznawczym jak i kulturowym35, a antropolodzy Peter Richerson i Ro-
bert Boyd wskazują, że w gruncie rzeczy ewolucja kultury odgrywa istotną rolę 
także w ewolucji genów36.  

Tak złożone zjawiska jak sztuka czy język są w tym ujęciu zbiorczym efek-
tem tej współzależności. Właśnie z tego powodu próby sprowadzenia całości 
doświadczenia estetycznego do kilku zbyt prostych reguł, jak w przypadku 
neuroestetycznej koncepcji Vilayanura Ramachandrana37, może narazić się na 
zarzut przyjmowania określonego, zawężonego sposobu rozumienia dzieła 
sztuki. Jednak nie oznacza to niesłuszności jakichkolwiek poszukiwań tego 
typu uniwersaliów. Wręcz przeciwnie, jak wskazuje powyższy przykład, można 
zauważyć, że perspektywa ewolucyjna wskazująca na wspólne podłoże funkcjo-
nujących mechanizmów, niezależne do nałożonych na nie różnic38, stanowi 
istotny komponent badania naszego doświadczenia estetycznego. 

W tym kontekście ciekawe wydają się być propozycje dotyczące odbioru 
dzieła sztuki wychodzące ze współczesnych badań naukowych i ewolucyjnych, 
jednocześnie uwzględniające wspomnianą wieloaspektowość i złożoność zjawi-
ska. Są to chociażby propozycje odwołujące się do koncepcji dwusystemowego 
przetwarzania informacji39. Pierwszy system percepcyjny opierałby się tu na 
instynktownej ocenie obrazu i byłby związany z pewnymi uniwersalnymi pre-
ferencjami, zaś drugi, kognitywny, oparty na kontekstualnych informacjach 
takich jak intencja artysty czy okoliczności prezentacji dzieła, byłby bardziej 

                                                            
35 D. Everett, Język. Narzędzie kultury, Kraków 2018, s. 14. 
36 P. Richerson, R. Boyd, Not by genes alone, Chicago 2005. 
37 V. Ramachandran, W. Hirstein,, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria do-
świadczenia estetycznego, [w:] Mózg i jego umysły. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 2, 
red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006, s. 327-363. 
38 Warto też pamiętać, że te w oczywisty sposób wynikają również z indywidualnych czynników 
takich jak chociażby wykształcenie artystyczne, które też są oczywiście uwzględniane w rzetel-
nych badaniach statystycznych. 
39 D. Kahnemann, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012. 
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35 D. Everett, Język. Narzędzie kultury, Kraków 2018, s. 14. 
36 P. Richerson, R. Boyd, Not by genes alone, Chicago 2005. 
37 V. Ramachandran, W. Hirstein,, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria do-
świadczenia estetycznego, [w:] Mózg i jego umysły. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 2, 
red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006, s. 327-363. 
38 Warto też pamiętać, że te w oczywisty sposób wynikają również z indywidualnych czynników 
takich jak chociażby wykształcenie artystyczne, które też są oczywiście uwzględniane w rzetel-
nych badaniach statystycznych. 
39 D. Kahnemann, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012. 
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zależny kulturowo40. Christoph Riedes twierdzi, że tego typu mechanizm 
mógłby się wykształcić, aby łączyć członków danych grup kulturowych, co daje 
się powiązać z opisanymi dalej koncepcjami łączącymi powstanie sztuki z roz-
wojem społeczeństwa. Z kolei Piotr Przybysz odwołując się do wspominanej 
złożoności emocji estetycznych wyróżnia trzy różne obszary emocjonalnej re-
akcji na sztukę: emocje ucieleśnione (automatyczne reakcje cielesne organizmu 
spowodowane warunkowaniem bądź zarażeniem emocjonalnym), emocje po-
znawcze (związane z odczytywaniem dzieła) i emocje asocjacyjno-kontekstowe 
(opierające się na skojarzeniach i wyobrażeniach, odsyłające do sfery pozaeste-
tycznej41. W ten sposób koresponduje on z koncepcją Andrzeja Klawitera 
i Dawida Wienera, którzy również odwołując się do badań naukowych jako 
podstawy swoich rozważań, starają się uwspółcześnić koncepcję przeżyć este-
tycznych Romana Ingardena42. 
 

 
Fot. 1, W. Komar, A. Melamid, America’s Most Wanted (1995) 

                                                            
40 Ch. Riedes, Combining universal beauty and cultural context in a unifying model of visual aes-
thetic experience, Front. Hum. Neurosci. 2015, s. 1. 
41 P. Przybysz, Emocje…, s. 47. 
42 A. Klawiter, D. Wiener, Emocje w odbiorze dzieła sztuki. Ujęcie fenomenologiczne w parafra-
zie kognitywistycznej, Poznańskie Studia Z Filozofii Nauki 2015, nr 24(1), s. 11-50. 
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Preferencje estetyczne człowieka a innych gatunków 

Idąc dalej warto zapytać o ewentualne różnice występujące w tym obsza-
rze między człowiekiem a innymi gatunkami, a w szczególności, chociażby ze 
względów na podobieństwa w mechanizmach percepcyjnych43, pozostałymi 
naczelnymi. Zwłaszcza, że badania potwierdzają, iż podobnie jak dzielimy z in-
nymi przedstawicielami tej grupy atawistyczny strach przed wężami, tak samo 
dają się zaobserwować między nami pewne podobne preferencje wizualne 
w odbiorze niektórych kształtów. Chodzi tu m.in. o preferowanie obiektów 
o bardziej zaostrzonych konturach, które to upodobanie dzielimy z innymi 
prymatami, ale jednocześnie, które u człowieka wydaje się być bardziej rozwi-
nięte, a więc silniejsze i mocniej powiązane z pozostałymi procesami kognityw-
nymi i preferencjami wizualnymi44. Wszystkie tego typu współdzielone cechy, 
wskazujące poniekąd na ewolucyjną relatywną starość konkretnych preferencji, 
zwracają uwagę badaczy na niebagatelne znaczenie estetyki w ocenie potencjal-
nego zagrożenia ze strony danego obiektu. 

Jednak mówiąc o sztuce w kontekście zwierząt oraz o tym czy są one 
w stanie w jakiś sposób ją kontemplować i doświadczać, należy zadać pytanie 
nie tylko o ich zdolności percepcyjne, ale także o to czy da się zaobserwować 
ewentualną aktywność twórczą wśród gatunków innych niż człowiek. Już 
w XVIII wieku Thomas Reid pisał, że zwierzęta mają swój własny zmysł este-
tyczny. Podobnego zdania był Darwin, posługujący się popularnym przykła-
dem altannika, ptaka budującego wymyślne konstrukcje architektoniczne zdo-
bione różnego rodzaju dekoracjami, oczywiście w celu zwrócenia na siebie 
uwagi potencjalnej partnerki45. Poza przykładem altannika w kontekście zwie-
rzęcej twórczości podaje się również przykłady zwierząt, które nauczyły się pod 
okiem swoich opiekunów tworzyć obrazy46. Eksperymentujący w ten sposób 
Desmond Morris twierdził, że u szympansów można było dostrzec kontrolę 
kompozycji, rozwój kaligrafii czy próby różnego rodzaju wariacji estetycznych, 

                                                            
43 V. Ramachandran, W. Hirstein, Nauka wobec zagadnienia sztuki … , s. 342. 
44 E. Munar, et al., Common Visual Preference for Curved Contours in Hymans and Great Apes, 
2015, [online] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141106 [dostęp: 05.04.2018] 
45 S. Davies,The Artful Spacies ..., s. 12. 
46 Są to przede wszystkim przedstawiciele naczelnych, ale powszechne są także obrazy malowane 
przez np. słonie (wspominani Komar i Melamind byli nawet twórcami projektu The Asian Ele-
phant Art. And Conservation Project mającego zbierać fundusze na ratowanie tego gatunku).  
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Fot. 1, W. Komar, A. Melamid, America’s Most Wanted (1995) 

                                                            
40 Ch. Riedes, Combining universal beauty and cultural context in a unifying model of visual aes-
thetic experience, Front. Hum. Neurosci. 2015, s. 1. 
41 P. Przybysz, Emocje…, s. 47. 
42 A. Klawiter, D. Wiener, Emocje w odbiorze dzieła sztuki. Ujęcie fenomenologiczne w parafra-
zie kognitywistycznej, Poznańskie Studia Z Filozofii Nauki 2015, nr 24(1), s. 11-50. 
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Preferencje estetyczne człowieka a innych gatunków 
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43 V. Ramachandran, W. Hirstein, Nauka wobec zagadnienia sztuki … , s. 342. 
44 E. Munar, et al., Common Visual Preference for Curved Contours in Hymans and Great Apes, 
2015, [online] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141106 [dostęp: 05.04.2018] 
45 S. Davies,The Artful Spacies ..., s. 12. 
46 Są to przede wszystkim przedstawiciele naczelnych, ale powszechne są także obrazy malowane 
przez np. słonie (wspominani Komar i Melamind byli nawet twórcami projektu The Asian Ele-
phant Art. And Conservation Project mającego zbierać fundusze na ratowanie tego gatunku).  
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ale wszystko w minimalnym, bardzo podstawowym stopniu47. Poza tym tego 
rodzaju przykłady są efektem wytrenowania danego zwierzęcia, nie zaś nieza-
leżnej aktywności zwierząt w ich środowisku naturalnym. Patricia Churchland 
w kontekście pytania o źródła moralności i jej występowanie u zwierząt twier-
dzi, że z pewnością nie możemy mówić w ich przypadku o moralności rozu-
mianej w sensie ludzkim, co nie oznacza, że nie postępują one według swoich 
określonych zasad48. Być może w kontekście twórczości artystycznej sytuacja 
wygląda podobnie, ale z pewnością tworzenie sztuki w przyjmowanym sensie 
jest cechą charakterystyczną dla człowieka.  

Ewolucyjne koncepcje pochodzenia sztuki 

Pojawienie się i rozprzestrzenienie danej cechy w populacji, stanowi silną 
przesłankę mówiącą o jej adaptacyjnym charakterze49. Jednak wskazuje się 
również, że część cech ukształtowanych na drodze ewolucji może mieć charak-
ter egzaptacji (wyewoluowały ku realizacji danej funkcji, ale z biegiem czasu 
zaczęły pełnić inną50), lub produktów ubocznych innych zjawisk adaptacyj-
nych. W przypadku sztuki takie podejście prezentuje m.in. Steven Pinker51, 
postrzegając sztukę jako efekt uboczny trzech innych adaptacji: pogoni za sta-
tusem, przyjemności w doświadczaniu obiektów i środowiska sprzyjającemu 
przetrwaniu, oraz zdolności do wytwarzania przedmiotów służącym jakimś ce-
lom52. Koncentrując się jednak na koncepcjach wskazujących na adaptacyjność 
opisywanego zjawiska, w tekście skupiono się przede wszystkim na koncepcji 
statusu społecznego, rozważanej w ramach doboru płciowego, ponieważ per-
spektywa ta jest zgodna z przywoływaną ideą motorycznego kontekstu upra-
wiania sztuki. 

Zgodnie ze wspomnianą charakterystyką sztuki zaproponowaną przez 
Duttona, nie pełni ona żadnej pragmatycznej roli, ale właśnie ta niepraktycz-
ność sztuki w zmaganiu się z problemami życia codziennego, może uczynić 

                                                            
47 S. Davies, The Artful Spacies ... , s. 15.  
48 P. Churchland, Moralność… , s. 55. 
49 R. Dawkins, Samolubny… 
50 S. J. Gould; E.S. Vrba, Exaptation—a Missing Term in the Science of Form, Paleobiology 
1982, nr 8, s.4–15. 
51 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk 2005; tenże, Jak działa… . 
52 Temże. 
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z niej oznakę siły. W praktyce wygląda to podobnie jak w przypadku samców 
niektórych zwierząt odznaczających się np. różnorodnym ubarwieniem, two-
rzeniem niepraktycznych konstrukcji53, czy inwestowaniem w pozornie niepo-
trzebne cechy fenotypowe (klasycznym przykład stanowi pawi ogon). Dobór 
faworyzował te elementy mimo negatywnych konsekwencji, jakie niesie ze 
sobą ich posiadanie54. Inwestowanie czasu i zasobów w elementy z pozoru nie-
potrzebne, wysyła komunikat do płci przeciwnej w obrębie gatunku: „jestem 
na tyle silny, sprawny i sprytny, że pomimo tego niepotrzebnego balastu żyję 
i jestem gotowy do rozprzestrzeniania genów”. 

Tworzenie sztuki i posiadanie jej wytworów jest, zgodnie z omawianą 
koncepcją, czymś analogicznym do powyższego zjawiska. Jest to żmudne, cza-
sochłonne zajęcie, które wymaga specjalistycznej wiedzy oraz często opiera się 
na ciężko dostępnych materiałach55. Sygnał jest więc podobny, ktoś mogący 
pozwolić sobie na tak czasochłonne zajęcie, a mimo to radzący sobie z proble-
mami dnia codziennego równie dobrze jak inni, manifestuje pośrednio swoją 
siłę. W tym przypadku, czym sztuka mniej użyteczna tym lepiej. 

W kontekście tak prowadzonych rozważań, zaproponować można jeszcze 
inne wyjaśnienie. Zgodnie z niektórymi koncepcjami ewolucyjnymi zasadniczą 
cechą kształtującą zarówno cielesność jak i umysłowość są zdolności moto-
ryczne56. Prymitywny układ nerwowy służył generowaniu motoryki umożli-
wiającej przetrwanie w zmiennym środowisku. Z kolei mózg stanowi specjali-
zacje tego procesu i pozwala na sprawną koordynację precyzyjnych ruchów po-
zwalających na efektywne funkcjonowanie57. W obrębie sztuki wyróżnić 
można wiele aktywności: śpiew, taniec, sztuki plastyczne, rzeźbę, jednak warto 
zauważyć, że posiadają one wspólną cechę: im lepsze zdolności motoryczne, 
tym finalne artefakty działalności artystycznej są bardziej okazałe i oryginalne. 
Żmudne i precyzyjne nakładanie farby na skałę czy płótno; odtwarzanie kształ-
tów w kamieniu; panowanie nad aparatem głosowym oraz ciałem w trakcie 

                                                            
53 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, Warszawa 2007. 
54 Tenże, Samolubny … 
55 S. Pinker, Jak działa…. 
56 R. Llina ́s, I of the vortex: from neurons to self, 2001. 
57 Tamże; L. P. Selen; M. Shadlen; D. Wolpert, Deliberation in the Motor System: Reflex Gains 
Track Evolving Evidence Leading to a Decision, Journal of Neuroscience 2012, nr. 32, s. 4745–
4765. 
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53 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, Warszawa 2007. 
54 Tenże, Samolubny … 
55 S. Pinker, Jak działa…. 
56 R. Llina ́s, I of the vortex: from neurons to self, 2001. 
57 Tamże; L. P. Selen; M. Shadlen; D. Wolpert, Deliberation in the Motor System: Reflex Gains 
Track Evolving Evidence Leading to a Decision, Journal of Neuroscience 2012, nr. 32, s. 4745–
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tańca, wszystko to wymaga zaawansowanych zdolności motorycznych (za-
równo jeśli chodzi o motorykę mała i dużą), manifestujących pośrednio, zdol-
ności poznawcze i emocjonalne mózgu. Z tej perspektywy rola sztuki również 
jest postrzegana przez pryzmat doboru płciowego, ale różni się od poprzednich 
interpretacji. Nie chodzi bowiem o demonstrowanie statusu społecznego, ale 
raczej wysokich kompetencji motorycznych, świadczących o zdrowiu i spraw-
ności zarówno fizycznej jak i mentalnej. Zbliżoną perspektywę prezentuje Geo-
ffrey Miller58. Jednocześnie motoryka będzie wiązała się tutaj z podstawowym 
poziomem percepcji dzieła, a więc zgodnie z przytaczanym podziałem Przyby-
sza, emocjami ucieleśnionymi59. 

Powyższe stanowisko jednak również wymaga otwartej dyskusji, cho-
ciażby ze względu na konieczność odniesienia się do sztuki konceptualnej 
w kontekście uznania warsztatowej złożoności za podstawową kategorię oceny 
twórczej aktywności, a także uznanie twardej opozycji między tym co arty-
styczne a użytkowe (podział, który chociażby w świetle współczesnego myśle-
nia o designie jest dość problematyczny). Poza tym przyglądając się powiązaniu 
sztuki z doborem płciowym trudno odpowiedzieć chociażby na pytania zwią-
zane z samym przeżyciem estetycznym i jego społecznym charakterem (który 
dużo lepiej wyjaśnia wiązanie pierwszej sztuki z religią). Dlatego też warto 
wspomnieć, że poniekąd do powiązania procesów percepcyjnych z sensomoto-
rycznymi i afektywnymi odwołują się także próby powiązania sztuki ze zjawi-
skiem ucieleśnionej symulacji, w ramach tzw. paradygmatu umysłu ucieleśnio-
nego. W tym ujęciu dla zaistnienia sztuki konieczny był rozwój społeczeństwa 
warunkowany m.in. rozwojem teorii umysłu oraz empatii. Vittorio Gallese 
zwraca uwagę, że postulowana przez niego w ramach tego nurtu estetyka eks-
perymentalna nie stawia sobie ambitnego celu wyjaśnienia tego czym jest 
sztuka, ale zwraca uwagę na jej istotny aspekt społeczny60. Pozwala to na po-
wiązanie teorii genezy sztuki z aktualnymi koncepcjami rozwoju społecznego, 
w tym m.in. koncepcji Michaela Tomassello.  

                                                            
58 G. Miller, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, Poznań 
2004. 
59 P. Przybysz, O naturze emocji…. 
60 V. Gallese, Visions of the body. Embodied simulation and aesthetic experience, Aisthesis 2017, 
vol. 1(1), p. 45. 
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Na koniec warto zaznaczyć, że niniejszy tekst porusza problem sztuki nie 
rozpatrując oddzielnie jej różnych przejawów (jak sztuki plastyczne, taniec 
itp.). Zabieg ten stanowi niezbędne ograniczenie szerokiego tematu i mimo, 
że pozwala rozpatrywać problem na pewnym poziomie abstrakcji, to z pewno-
ścią pomija wiele szczegółów. Możliwe, że każda forma sztuki powinna być 
rozpatrywana niezależnie, jednak omówienie tych wszystkich propozycji 
znacznie wyszłoby poza ramy tekstu. Na przykład, jeśli chodzi o samą muzykę, 
to dyskusja o jej adaptacyjnym charakterze trwa już od czasów Darwina, po-
strzegającego ją jako formę seksualnych zalotów61. Dzisiaj wyróżnia się wiele 
innych propozycji62 wskazujących m.in. na rolę muzyki w konsolidacji 
grupy63, umacnianiu więzi64 oraz sprzyjaniu komunikacji wewnątrzgrupo-
wej65. Wszystkie z nich jednak znajdują swoje odzwierciedlenie w przytoczo-
nych powyżej stanowiskach. 

Zakończenie 

Człowiek jest w naturalny sposób przystosowany do szukania w swoim 
otoczeniu wzorców oraz przedmiotów pozwalających na wchodzenie z nimi w 
interakcje i czerpanie z nich korzyści. Oznaki zdrowia, płodności i młodości 
takie jak np. symetryczne rysy twarzy, są z oczywistych przyczyn postrzegane, 
jako piękne. Podobnie krajobraz z dominacją kolorów zielonych i błękitnych 
(tzw. obraz sawanniany) oznaczający bezpieczeństwo jest powszechnie postrze-
gany jako atrakcyjny. Analiza zjawiska sztuki z perspektywy ewolucyjnej stara 
się odnajdywać tego typu mechanizmy rządzące naszą percepcją i w oparciu 
o nie formułować wnioski na temat pochodzenia doświadczenia estetycznego 
oraz twórczości estetycznej. 

                                                            
61 K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, Warszawa 1959 
62 Obszerne omówienie problemu adaptacyjności muzyki zob. P. Podlipniak, Instynkt tonalny. 
Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej, Poznań 2015. 
63 I. Cross, Music and communication in music psychology. Psychology of Music 2014,vol. 42(6), 
s. 809–819. 
64 J. G. Roederer, The search for a survival value of music, Music Perception 1984, vol. 1, s. 350–
356. 
65 B.G. Levman, The genesis of music and language. Ethnomusicology 1992, vol. 36/2, s. 147–
170. 
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tańca, wszystko to wymaga zaawansowanych zdolności motorycznych (za-
równo jeśli chodzi o motorykę mała i dużą), manifestujących pośrednio, zdol-
ności poznawcze i emocjonalne mózgu. Z tej perspektywy rola sztuki również 
jest postrzegana przez pryzmat doboru płciowego, ale różni się od poprzednich 
interpretacji. Nie chodzi bowiem o demonstrowanie statusu społecznego, ale 
raczej wysokich kompetencji motorycznych, świadczących o zdrowiu i spraw-
ności zarówno fizycznej jak i mentalnej. Zbliżoną perspektywę prezentuje Geo-
ffrey Miller58. Jednocześnie motoryka będzie wiązała się tutaj z podstawowym 
poziomem percepcji dzieła, a więc zgodnie z przytaczanym podziałem Przyby-
sza, emocjami ucieleśnionymi59. 

Powyższe stanowisko jednak również wymaga otwartej dyskusji, cho-
ciażby ze względu na konieczność odniesienia się do sztuki konceptualnej 
w kontekście uznania warsztatowej złożoności za podstawową kategorię oceny 
twórczej aktywności, a także uznanie twardej opozycji między tym co arty-
styczne a użytkowe (podział, który chociażby w świetle współczesnego myśle-
nia o designie jest dość problematyczny). Poza tym przyglądając się powiązaniu 
sztuki z doborem płciowym trudno odpowiedzieć chociażby na pytania zwią-
zane z samym przeżyciem estetycznym i jego społecznym charakterem (który 
dużo lepiej wyjaśnia wiązanie pierwszej sztuki z religią). Dlatego też warto 
wspomnieć, że poniekąd do powiązania procesów percepcyjnych z sensomoto-
rycznymi i afektywnymi odwołują się także próby powiązania sztuki ze zjawi-
skiem ucieleśnionej symulacji, w ramach tzw. paradygmatu umysłu ucieleśnio-
nego. W tym ujęciu dla zaistnienia sztuki konieczny był rozwój społeczeństwa 
warunkowany m.in. rozwojem teorii umysłu oraz empatii. Vittorio Gallese 
zwraca uwagę, że postulowana przez niego w ramach tego nurtu estetyka eks-
perymentalna nie stawia sobie ambitnego celu wyjaśnienia tego czym jest 
sztuka, ale zwraca uwagę na jej istotny aspekt społeczny60. Pozwala to na po-
wiązanie teorii genezy sztuki z aktualnymi koncepcjami rozwoju społecznego, 
w tym m.in. koncepcji Michaela Tomassello.  

                                                            
58 G. Miller, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, Poznań 
2004. 
59 P. Przybysz, O naturze emocji…. 
60 V. Gallese, Visions of the body. Embodied simulation and aesthetic experience, Aisthesis 2017, 
vol. 1(1), p. 45. 
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Na koniec warto zaznaczyć, że niniejszy tekst porusza problem sztuki nie 
rozpatrując oddzielnie jej różnych przejawów (jak sztuki plastyczne, taniec 
itp.). Zabieg ten stanowi niezbędne ograniczenie szerokiego tematu i mimo, 
że pozwala rozpatrywać problem na pewnym poziomie abstrakcji, to z pewno-
ścią pomija wiele szczegółów. Możliwe, że każda forma sztuki powinna być 
rozpatrywana niezależnie, jednak omówienie tych wszystkich propozycji 
znacznie wyszłoby poza ramy tekstu. Na przykład, jeśli chodzi o samą muzykę, 
to dyskusja o jej adaptacyjnym charakterze trwa już od czasów Darwina, po-
strzegającego ją jako formę seksualnych zalotów61. Dzisiaj wyróżnia się wiele 
innych propozycji62 wskazujących m.in. na rolę muzyki w konsolidacji 
grupy63, umacnianiu więzi64 oraz sprzyjaniu komunikacji wewnątrzgrupo-
wej65. Wszystkie z nich jednak znajdują swoje odzwierciedlenie w przytoczo-
nych powyżej stanowiskach. 

Zakończenie 

Człowiek jest w naturalny sposób przystosowany do szukania w swoim 
otoczeniu wzorców oraz przedmiotów pozwalających na wchodzenie z nimi w 
interakcje i czerpanie z nich korzyści. Oznaki zdrowia, płodności i młodości 
takie jak np. symetryczne rysy twarzy, są z oczywistych przyczyn postrzegane, 
jako piękne. Podobnie krajobraz z dominacją kolorów zielonych i błękitnych 
(tzw. obraz sawanniany) oznaczający bezpieczeństwo jest powszechnie postrze-
gany jako atrakcyjny. Analiza zjawiska sztuki z perspektywy ewolucyjnej stara 
się odnajdywać tego typu mechanizmy rządzące naszą percepcją i w oparciu 
o nie formułować wnioski na temat pochodzenia doświadczenia estetycznego 
oraz twórczości estetycznej. 

                                                            
61 K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, Warszawa 1959 
62 Obszerne omówienie problemu adaptacyjności muzyki zob. P. Podlipniak, Instynkt tonalny. 
Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej, Poznań 2015. 
63 I. Cross, Music and communication in music psychology. Psychology of Music 2014,vol. 42(6), 
s. 809–819. 
64 J. G. Roederer, The search for a survival value of music, Music Perception 1984, vol. 1, s. 350–
356. 
65 B.G. Levman, The genesis of music and language. Ethnomusicology 1992, vol. 36/2, s. 147–
170. 
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Tego typu próba napotyka na ograniczenia wynikające z samych założeń 
i metodologii psychologii ewolucyjnej, których najlepszym dowodem jest róż-
norodność wyjaśnień i hipotez, jakie możemy odnaleźć w kontekście genezy 
twórczości artystycznej. Jednak równocześnie efektem tego ujęcia jest możli-
wość powrotu do pewnej intersubiektywizacji doświadczenia estetycznego, 
wskazania na uniwersalne mechanizmy wpływające na naszą percepcję dzieła. 
Dlatego też badania z zakresu estetyki ewolucyjnej, podobnie jak neuroeste-
tyki, wydają się wnosić ciekawą perspektywę do analizy zjawiska sztuki. Per-
spektywę, która powinna być wykorzystana jako jeden z aspektów złożonych 
teorii odbioru sztuki, czego najlepszym przykładem mogą być opisane w tek-
ście koncepcje wychodzące od badań neuronaukowych na temat percepcji, ale 
nie ograniczające przez to roli chociażby kulturowego kontekstu. Na tym tle 
ciekawe wydają się koncepcje nawiązujące z jednej strony do powiązania syste-
mów motorycznych, percepcyjnych i afektywnych, a jednocześnie zwracające 
uwagę na społeczny wymiar rozwoju sztuki. 
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Summary 

Creation and reception of artworks from the 
evolutionary aesthetic and neuroaesthetics per-

spective 

The question about the possible factors which distinguish human and 
other primates is well known since Charles Darwin has formulated his famous 
theory. One of the most important phenomenon which is a candidate for this 
type of factor is our ability to create and receipt the art. However this feature 
is obviously and necessarily connected with the problem of the eventual adap-
tive character of this ability. 

The main purpose of this paper is to analysis the phenomenon of artworks 
creation and reception in the evolutionary aesthetic (based on the assumptions 
and methodology of the evolutionary psychology) and neuroaesthetics per-
spective. Due to this fact the whole problem will be analysed also in the context 
of a question about universal features of art and a discussion about the dichot-
omy between nature and culture. 
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W poszukiwaniu straconego czasu. 
Pamięć jako mechanizm 

psychologiczny, zasób kulturowy 
i tworzywo literackie 

 
 
 

Musimy zacząć tracić pamięć, nawet tylko stopniowo i nieznacznie, by zdać sobie 
sprawę, że pamięć stanowi nasze życie. Życie bez pamięci jest niczym (...). Pamięć jest na-
szym spoiwem, powodem istnienia, wrażliwością, nawet naszym działaniem. Bez niej je-
steśmy niczym.  

Luis Buñuel1 
 

Wstęp 

Tematem niniejszej publikacji są zagadnienia dotyczące kategorii pamięci 
oraz ich interpretacja w odniesieniu do literatury współczesnej. Uniwersalizm 
pojęcia pamięci uniemożliwia w zasadzie szczegółową analizę tej kategorii we 
wszystkich jej aspektach. Z tego względu w artykule zaprezentowano w szcze-
gólności omówienie mechanizmów pamięci oraz sprecyzowano jej rolę jako za-
sobu kulturowego. Te dwie kategorie są ze sobą nierozerwalnie związane po-
nieważ to, jak działa pamięć, wpływa zarówno na ludzką percepcję świata 
i rozumienie przeszłości, jak i na kształt i rozwój kultury. Aby zrozumieć istotę 
poruszanego zagadnienia koniecznym jest postawienie pytania, czy życie ludz-
kie byłoby w ogóle możliwe, a jeśli tak, to jakby wyglądało, gdybyśmy potrafili 
odrzucić pamięć i samych siebie postrzegać jedynie wobec tego, co tu i teraz. 
Z powyższym pytaniem polemizuje autorka i takie ujęcie należy przyjąć za 
punkt wyjścia dla poniższych rozważań. W ocenie autorki tym co pozwala lu-
dziom racjonalnie postrzegać samych siebie są zdarzenia minione, które ich 

1 O. Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Poznań 1996, s. 43. 
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Summary 

Creation and reception of artworks from the 
evolutionary aesthetic and neuroaesthetics per-

spective 

The question about the possible factors which distinguish human and 
other primates is well known since Charles Darwin has formulated his famous 
theory. One of the most important phenomenon which is a candidate for this 
type of factor is our ability to create and receipt the art. However this feature 
is obviously and necessarily connected with the problem of the eventual adap-
tive character of this ability. 

The main purpose of this paper is to analysis the phenomenon of artworks 
creation and reception in the evolutionary aesthetic (based on the assumptions 
and methodology of the evolutionary psychology) and neuroaesthetics per-
spective. Due to this fact the whole problem will be analysed also in the context 
of a question about universal features of art and a discussion about the dichot-
omy between nature and culture. 
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W poszukiwaniu straconego czasu. 
Pamięć jako mechanizm 

psychologiczny, zasób kulturowy 
i tworzywo literackie 

 
 
 

Musimy zacząć tracić pamięć, nawet tylko stopniowo i nieznacznie, by zdać sobie 
sprawę, że pamięć stanowi nasze życie. Życie bez pamięci jest niczym (...). Pamięć jest na-
szym spoiwem, powodem istnienia, wrażliwością, nawet naszym działaniem. Bez niej je-
steśmy niczym.  

Luis Buñuel1 
 

Wstęp 

Tematem niniejszej publikacji są zagadnienia dotyczące kategorii pamięci 
oraz ich interpretacja w odniesieniu do literatury współczesnej. Uniwersalizm 
pojęcia pamięci uniemożliwia w zasadzie szczegółową analizę tej kategorii we 
wszystkich jej aspektach. Z tego względu w artykule zaprezentowano w szcze-
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kie byłoby w ogóle możliwe, a jeśli tak, to jakby wyglądało, gdybyśmy potrafili 
odrzucić pamięć i samych siebie postrzegać jedynie wobec tego, co tu i teraz. 
Z powyższym pytaniem polemizuje autorka i takie ujęcie należy przyjąć za 
punkt wyjścia dla poniższych rozważań. W ocenie autorki tym co pozwala lu-
dziom racjonalnie postrzegać samych siebie są zdarzenia minione, które ich 

1 O. Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Poznań 1996, s. 43. 
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w znacznym stopniu ukształtowały. Ludzie są bowiem tym, czym są, dlatego 
że pamiętają. 

Mechanizm działania i metody sterowania pamięcią 

Jedną z zasadniczych cech, która odróżnia człowieka od zwierząt, wyłą-
czając sferę fizjonomii jest zdolność do abstrakcyjnego myślenia i wytwarzania 
nowej rzeczywistości. Ten mechanizm może być dla wszystkich ludzi zarówno 
darem jak i utrapieniem. Sposób działania pamięci jest nie tyle skomplikowany, 
co niejednoznaczny. Choć intuicyjnie czujemy, że pamięć przeżytych wydarzeń 
to zapis przypominający kasetę wideo, który możemy, według własnej potrzeby 
w dowolnej chwili odtworzyć, to w rzeczywistości proces zapamiętywania nie 
jest ściśle zorganizowany. Czasami podczas procesu rekonstruowania wydarzeń 
dodajemy uczucia czy emocje, tym samym tworząc na nowo ich obrazy2. Ich 
specyfika zależy zarówno od tego, jakie zmysły mamy bardziej wyczulone, 
a także od naszej siły woli, żeby w konkretnym przypadku wymusić na sobie 
zapamiętanie wydarzenia takim, jakie chcielibyśmy, aby było. I tu pojawia się 
pytanie, czy faktycznie mamy jakikolwiek wpływ na kształt epizodów, które 
pozostają w naszej pamięci? Zgodnie z definicją Arystotelesa: pamięć obraca się 
wokół przeszłości3. Niezaprzeczalnym jest jednak również fakt, że ma ona 
wpływ na naszą teraźniejszość. Nie definiuje nas i nie ogranicza ale sprawia, że 
mimowolnie wracamy do tego co było, zamiast skupić się na tym, co jest i 
będzie. Pamięć jest więc tworem pośrednim między przeszłością a teraźniejszo-
ścią. Jest, jak mawia św. Augustyn, teraźniejszością przeszłości4. Paul Ricoeur 
definiuje przypominanie, nie jako odbiór zapisanego obrazu przeszłości5, lecz 
jako działanie i odkrywanie. Owo działanie to właściwie sztuka manipulacji 
nad wspomnieniami. Jedną z cech pamięci, przytoczonych przez autora Sied-
miu grzechów pamięci, Daniela Schactera, jest jej tendencyjność. Grzech ten-
dencyjności unaocznia wagę naszych aktualnych przekonań w zapisie przeszło-
ści. Na naszą pamięć wpływają bowiem osobiste poglądy, wiedza, postawy. W 
prostym rozumieniu nasza wiedza o sobie i o świecie wpływa na to, jak notu-
jemy przeszłość. Zgodnie z powyższym, pamięć wpływa na nas w równym 

2 D. Schacter, Siedem grzechów pamięci, Warszawa 2001, s. 22. 
3 Arystoteles, De memoria et reminiscentia 449 b 15, tłum. J.I. Beare. 
4 Św. Augustyn, Wyznania, ks. XI, tłum. Z. Kubiak, s. 12-26  
5 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006. 
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stopniu, w jakim my wpływamy na nią. Marcel Proust posuwa się do stwier-
dzenia, że pamięć minionych wydarzeń szuka schronienia w przedmiotach (które 
intelekt zwykle omija)6. Autor podkreśla, że to nie świadoma obserwacja, lecz 
rekwizyty pozwalają na zburzenie przegród pamięci i zmartwychwstanie odda-
lonych wspomnień. To, jakie rekwizyty wywołają ten proces, zależy od kon-
kretnego człowieka. To nasze „jestestwo” jest podstawą, która nas od siebie od-
różnia i sprawia, że ogląd rzeczywistości w ujęciu różnych osób nigdy nie będzie 
jednakowy ponieważ każdy z nas interpretuje otoczenie inaczej. To intuicja, a 
nie świadoma obserwacja umożliwia nam odnalezienie przeszłości. Według 
Prousta minione zdarzenia możemy poznać dopiero w chwili, gdy niespodzie-
wanie ukazują się w naszej pamięci. Bez wspomnień w zasadzie niczym nie 
różnilibyśmy się między sobą. One pełnią rolę poznawczą, a także terapeu-
tyczną, są również narracją nas samych i właśnie dlatego są podatne na mani-
pulacje naszych ówczesnych poglądów czy idei. W tym miejscu można powołać 
się na autorytet Kartezjusza, zdaniem którego: pożytek wszelkich uczuć polega 
na tym jedynie, iż wzmacniają one i czynią trwałymi w duszy myśli, (…) które w 
przeciwnym razie łatwo mogłoby się zatrzeć. Podobnie wszelkie zło(…) polega na 
tym, że wzmacniają one i zachowują owe myśli bardziej niż potrzeba(…)7. 

Skoro plastyka pamięci pozwala na swobodne kreowanie jej w ramach na-
szych zapatrywań, to czy możliwym byłoby również poszerzenie tej manipula-
cji do całkowitego wymazania ze świadomości wydarzeń, których nie chcemy 
pamiętać? Zgodnie z freudowską „teorią wyparcia”, w umyśle człowieka funk-
cjonują nieuświadomione mechanizmy, które pozwalają na wyrzucenie z pa-
mięci niektórych traumatycznych doznań. Freud podkreślił, że wyparte w ten 
sposób nieprzyjemne wspomnienia wciąż istnieją w naszej podświadomości 
i wpływają na nasze zachowanie. Z tą teorią polemizuje Schacter, charaktery-
zując jeden z prawdopodobnie najbardziej destrukcyjnych grzechów pamięci - 
uporczywość. Uporczywość polega na ciągłym przypominaniu sobie rzeczy, 
które chcielibyśmy zapomnieć8. Dotyczy sytuacji, w których ciągłe przypomi-
nanie o dawnych traumach czy porażkach uniemożliwia codzienne funkcjono-
wanie. Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ wspomnienia obciążone naszymi 
uczuciami są z reguły lepiej zapamiętywane niż te, które są ich w większym 

6 M. Proust, Pamięć i intelekt, Literatura na Świecie, 1998, nr. 1-2. s. 2. 
7 Kartezjusz, Namiętności duszy, [w:] Siedem grzechów pamięci … , s. 287. 
8 Tamże, s. 248. 
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2 D. Schacter, Siedem grzechów pamięci, Warszawa 2001, s. 22. 
3 Arystoteles, De memoria et reminiscentia 449 b 15, tłum. J.I. Beare. 
4 Św. Augustyn, Wyznania, ks. XI, tłum. Z. Kubiak, s. 12-26  
5 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006. 

Aleksandra Kubińska 

113 

stopniu, w jakim my wpływamy na nią. Marcel Proust posuwa się do stwier-
dzenia, że pamięć minionych wydarzeń szuka schronienia w przedmiotach (które 
intelekt zwykle omija)6. Autor podkreśla, że to nie świadoma obserwacja, lecz 
rekwizyty pozwalają na zburzenie przegród pamięci i zmartwychwstanie odda-
lonych wspomnień. To, jakie rekwizyty wywołają ten proces, zależy od kon-
kretnego człowieka. To nasze „jestestwo” jest podstawą, która nas od siebie od-
różnia i sprawia, że ogląd rzeczywistości w ujęciu różnych osób nigdy nie będzie 
jednakowy ponieważ każdy z nas interpretuje otoczenie inaczej. To intuicja, a 
nie świadoma obserwacja umożliwia nam odnalezienie przeszłości. Według 
Prousta minione zdarzenia możemy poznać dopiero w chwili, gdy niespodzie-
wanie ukazują się w naszej pamięci. Bez wspomnień w zasadzie niczym nie 
różnilibyśmy się między sobą. One pełnią rolę poznawczą, a także terapeu-
tyczną, są również narracją nas samych i właśnie dlatego są podatne na mani-
pulacje naszych ówczesnych poglądów czy idei. W tym miejscu można powołać 
się na autorytet Kartezjusza, zdaniem którego: pożytek wszelkich uczuć polega 
na tym jedynie, iż wzmacniają one i czynią trwałymi w duszy myśli, (…) które w 
przeciwnym razie łatwo mogłoby się zatrzeć. Podobnie wszelkie zło(…) polega na 
tym, że wzmacniają one i zachowują owe myśli bardziej niż potrzeba(…)7. 

Skoro plastyka pamięci pozwala na swobodne kreowanie jej w ramach na-
szych zapatrywań, to czy możliwym byłoby również poszerzenie tej manipula-
cji do całkowitego wymazania ze świadomości wydarzeń, których nie chcemy 
pamiętać? Zgodnie z freudowską „teorią wyparcia”, w umyśle człowieka funk-
cjonują nieuświadomione mechanizmy, które pozwalają na wyrzucenie z pa-
mięci niektórych traumatycznych doznań. Freud podkreślił, że wyparte w ten 
sposób nieprzyjemne wspomnienia wciąż istnieją w naszej podświadomości 
i wpływają na nasze zachowanie. Z tą teorią polemizuje Schacter, charaktery-
zując jeden z prawdopodobnie najbardziej destrukcyjnych grzechów pamięci - 
uporczywość. Uporczywość polega na ciągłym przypominaniu sobie rzeczy, 
które chcielibyśmy zapomnieć8. Dotyczy sytuacji, w których ciągłe przypomi-
nanie o dawnych traumach czy porażkach uniemożliwia codzienne funkcjono-
wanie. Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ wspomnienia obciążone naszymi 
uczuciami są z reguły lepiej zapamiętywane niż te, które są ich w większym 

6 M. Proust, Pamięć i intelekt, Literatura na Świecie, 1998, nr. 1-2. s. 2. 
7 Kartezjusz, Namiętności duszy, [w:] Siedem grzechów pamięci … , s. 287. 
8 Tamże, s. 248. 
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stopniu pozbawione9. Skupienie się na uciążliwej przeszłości, wzmaga nasz po-
ziom przygnębienia, który z kolei podsyca w nas chęć analizy minionych zda-
rzeń. Ten niekończący się cykl prowadzi nas do punktu, w którym możemy 
stać się „niewolnikami” przeszłości10. Jednak czy faktycznie perspektywa zapo-
mnienia może okazać się bardziej kojąca? Zgodnie z wynikami eksperymentu 
psychologa Daniela Wegnera, podczas próby wymazania traumatycznego prze-
życia z pamięci: po okresie tłumienia myśli następuje jej gwałtowna eskalacja, koń-
cząca się jeszcze silniejszym rozpamiętywaniem11. Próby zapomnienia w rzeczy-
wistości nie tylko przedłużają cierpienie, ale jeszcze je pogłębiają12. Sterowanie 
pamięcią jest więc tutaj teoretycznie możliwe, ale w praktyce nie przynosi żad-
nych korzyści. 

Pamięć jako wartość autoteliczna 

Rozkwit metodologii badań nad pamięcią, jako odmienną kategorią, jest 
w ostatnich latach szczególnie widoczny13. Pierre Nora pisze o zjawisku głębi-
nowej fali pamięci, która w ostatnich latach rozlała się po świecie14. Wiąże się 
z tym zapewne rola nośników pamięci, jednak te istnieją przecież od zawsze. 
Owe nośniki to zarówno przedmioty materialne, np. stare dzienniki czy kalen-
darze, jak i niematerialne, np. tradycja czy zwyczaj. Przeszłość ma swoje od-
zwierciedlenie praktycznie we wszystkim, co nas otacza15. Skoro powszechnie 
przyjętym jest twierdzenie, że człowiek XXI wieku nie ma czasu na nic, ponie-
waż ciągły postęp potęguje zjawisko lucyferowego pośpiechu16, to dlaczego tak 
wiele uwagi poświęcamy pamięci? Zdaniem autora Czasu pamięci postęp po-
woduje przyspieszenie historii i oddalenie się od przeszłości17 z jednoczesnym po-
czuciem utraty, która powoduje przerost kategorii pamięci, objawiający się 
w wyżej wspomnianym przeze mnie rozkwitem badań nad nią. Mówimy tak 

9 Tamże, s. 250. 
10 Tamże, s. 268. 
11 Tamże, s. 270. 
12 Tamże, s. 270. 
13 M. Saryusz- Wolska, prowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa 
niemiecka, Kraków 2009. 
14 Nora P., Czas pamięci, Res Publica Nowa 2001,R. 14, nr. 7, s. 37. 
15 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002. 
16 M. Osten, Lucyferowy pośpiech, czyli Goethe odkrywa zalety powolności, Poznań 2005. 
17 P. Nora, Czas pamięci …, s. 40. 
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wiele o pamięci, ponieważ tak niewiele jej zostało18. Jest ona jedyną gwarantką 
ciągłości, nadającą aktualność przeszłości19. Parafrazując słowa Prousta, prze-
szłość jest wyrazem naszej indywidualności, a wspomnienia cząstką nas sa-
mych, która pozwala nam tę indywidualność dostrzec. To wspomnienia po-
zwalają nam stworzyć piramidę wartości własnych, a nie tych, określanych mia-
nem absolutnych, których nota bene nie należy w żadnym stopniu deprecjo-
nować. Jedną z nich jest bowiem właśnie pamięć sama w sobie. Istnieje nieza-
leżnie od naszej woli i świadomości, jednocześnie kształtując nas w różnym 
stopniu. Jej autoteliczność jest jednak na tyle specyficzna, że pozwala nam na 
jednorodne hierarchizowanie pozostałych wartości, a nie jednakowy ich dobór. 

Pamięć wobec historii 
Relacje między tożsamością a pamięcią 

Inne przyczyny hiperbolizacji pamięci mają swoje podłoże w historii. 
Wiążą się przede wszystkim z jej „demokratyzacją”, która polega na szybkim 
wyłanianiu się najrozmaitszych form pamięci mniejszości20. Odzyskiwanie prze-
szłości pozwala nam na potwierdzenie własnej tożsamości. Należy tutaj pod-
kreślić, że każdy z nas oddziałuje na ludzi wokół siebie i nasze istnienie zawiera 
się także w ich osądzie21. Funkcjonujemy we wspomnieniach innych tak samo 
jak we własnych. Czy wobec tego istnieje pamięć zbiorowa? Jednym z popula-
ryzatorów idei pamięci jako zjawiska społecznego był Jan Assmann. Zgodnie 
z jego teorią, o pamięci można mówić wyłącznie włączając w nią kontekst zbio-
rowy22. Dowodzi to również, że wspominanie jako proces pamięciowy, osa-
dzony w ramach naszej pamięci jest czynnością społeczną23. Z myślą tą pole-
mizuje Paul Ricoeur stawiając raczej na ideę zbiorowej świadomości jako pojęcia 
operacyjnego, bez nadawania mu żelaznych treści24. Wobec tezy Assmana zarzuty 
stawia także Nora: idea, że to zbiorowości mają pamięć, zakłada głębokie prze-
kształcenie miejsca jednostek w społeczeństwie i ich stosunków ze zbiorowością. 

18 S. Bednarek, Mnemotoposy. Słowo wstępne, Przegląd Kulturoznawczy 2012, s. 6.  
19 P. Nora, Czas pamięci …, s. 40. 
20 Tamże, s. 41. 
21 R. Thomas, Na piaskach pustyni, Warszawa 2009. 
22 M. Saryusz- Wolska, Pamięć zbiorowa i kulturowa …, s. 22. 
23 Tamże, s. 20-30. 
24 P. Riceour Pamięć, zapomninie, historia, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel 
Gandolfo , Warszawa–Kraków 1995, s. 27. 
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stopniu pozbawione9. Skupienie się na uciążliwej przeszłości, wzmaga nasz po-
ziom przygnębienia, który z kolei podsyca w nas chęć analizy minionych zda-
rzeń. Ten niekończący się cykl prowadzi nas do punktu, w którym możemy 
stać się „niewolnikami” przeszłości10. Jednak czy faktycznie perspektywa zapo-
mnienia może okazać się bardziej kojąca? Zgodnie z wynikami eksperymentu 
psychologa Daniela Wegnera, podczas próby wymazania traumatycznego prze-
życia z pamięci: po okresie tłumienia myśli następuje jej gwałtowna eskalacja, koń-
cząca się jeszcze silniejszym rozpamiętywaniem11. Próby zapomnienia w rzeczy-
wistości nie tylko przedłużają cierpienie, ale jeszcze je pogłębiają12. Sterowanie 
pamięcią jest więc tutaj teoretycznie możliwe, ale w praktyce nie przynosi żad-
nych korzyści. 

Pamięć jako wartość autoteliczna 

Rozkwit metodologii badań nad pamięcią, jako odmienną kategorią, jest 
w ostatnich latach szczególnie widoczny13. Pierre Nora pisze o zjawisku głębi-
nowej fali pamięci, która w ostatnich latach rozlała się po świecie14. Wiąże się 
z tym zapewne rola nośników pamięci, jednak te istnieją przecież od zawsze. 
Owe nośniki to zarówno przedmioty materialne, np. stare dzienniki czy kalen-
darze, jak i niematerialne, np. tradycja czy zwyczaj. Przeszłość ma swoje od-
zwierciedlenie praktycznie we wszystkim, co nas otacza15. Skoro powszechnie 
przyjętym jest twierdzenie, że człowiek XXI wieku nie ma czasu na nic, ponie-
waż ciągły postęp potęguje zjawisko lucyferowego pośpiechu16, to dlaczego tak 
wiele uwagi poświęcamy pamięci? Zdaniem autora Czasu pamięci postęp po-
woduje przyspieszenie historii i oddalenie się od przeszłości17 z jednoczesnym po-
czuciem utraty, która powoduje przerost kategorii pamięci, objawiający się 
w wyżej wspomnianym przeze mnie rozkwitem badań nad nią. Mówimy tak 

9 Tamże, s. 250. 
10 Tamże, s. 268. 
11 Tamże, s. 270. 
12 Tamże, s. 270. 
13 M. Saryusz- Wolska, prowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa 
niemiecka, Kraków 2009. 
14 Nora P., Czas pamięci, Res Publica Nowa 2001,R. 14, nr. 7, s. 37. 
15 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002. 
16 M. Osten, Lucyferowy pośpiech, czyli Goethe odkrywa zalety powolności, Poznań 2005. 
17 P. Nora, Czas pamięci …, s. 40. 
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wiele o pamięci, ponieważ tak niewiele jej zostało18. Jest ona jedyną gwarantką 
ciągłości, nadającą aktualność przeszłości19. Parafrazując słowa Prousta, prze-
szłość jest wyrazem naszej indywidualności, a wspomnienia cząstką nas sa-
mych, która pozwala nam tę indywidualność dostrzec. To wspomnienia po-
zwalają nam stworzyć piramidę wartości własnych, a nie tych, określanych mia-
nem absolutnych, których nota bene nie należy w żadnym stopniu deprecjo-
nować. Jedną z nich jest bowiem właśnie pamięć sama w sobie. Istnieje nieza-
leżnie od naszej woli i świadomości, jednocześnie kształtując nas w różnym 
stopniu. Jej autoteliczność jest jednak na tyle specyficzna, że pozwala nam na 
jednorodne hierarchizowanie pozostałych wartości, a nie jednakowy ich dobór. 

Pamięć wobec historii 
Relacje między tożsamością a pamięcią 

Inne przyczyny hiperbolizacji pamięci mają swoje podłoże w historii. 
Wiążą się przede wszystkim z jej „demokratyzacją”, która polega na szybkim 
wyłanianiu się najrozmaitszych form pamięci mniejszości20. Odzyskiwanie prze-
szłości pozwala nam na potwierdzenie własnej tożsamości. Należy tutaj pod-
kreślić, że każdy z nas oddziałuje na ludzi wokół siebie i nasze istnienie zawiera 
się także w ich osądzie21. Funkcjonujemy we wspomnieniach innych tak samo 
jak we własnych. Czy wobec tego istnieje pamięć zbiorowa? Jednym z popula-
ryzatorów idei pamięci jako zjawiska społecznego był Jan Assmann. Zgodnie 
z jego teorią, o pamięci można mówić wyłącznie włączając w nią kontekst zbio-
rowy22. Dowodzi to również, że wspominanie jako proces pamięciowy, osa-
dzony w ramach naszej pamięci jest czynnością społeczną23. Z myślą tą pole-
mizuje Paul Ricoeur stawiając raczej na ideę zbiorowej świadomości jako pojęcia 
operacyjnego, bez nadawania mu żelaznych treści24. Wobec tezy Assmana zarzuty 
stawia także Nora: idea, że to zbiorowości mają pamięć, zakłada głębokie prze-
kształcenie miejsca jednostek w społeczeństwie i ich stosunków ze zbiorowością. 

18 S. Bednarek, Mnemotoposy. Słowo wstępne, Przegląd Kulturoznawczy 2012, s. 6.  
19 P. Nora, Czas pamięci …, s. 40. 
20 Tamże, s. 41. 
21 R. Thomas, Na piaskach pustyni, Warszawa 2009. 
22 M. Saryusz- Wolska, Pamięć zbiorowa i kulturowa …, s. 22. 
23 Tamże, s. 20-30. 
24 P. Riceour Pamięć, zapomninie, historia, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel 
Gandolfo , Warszawa–Kraków 1995, s. 27. 
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Dotychczas historia była domeną zbiorowości, a pamięć- prywatności25. Historia 
zawsze jest jedna, natomiast pamięć o niej to jedynie świadectwo, które podob-
nie jak wspomnienia może być kształtowane indywidualnie. Ponadto Nora 
podkreśla, że tożsamość człowieka to rodzaj obowiązku, który przyjął formę 
grupową, gdyż „z góry” kategoryzuje każdego z nas. Zbigniew Bokszański po-
wołuje się natomiast na teorię, mówiącą o częściowym jedynie uspołecznieniu 
człowieka, wskazując na przemianę modelu niezależnej jednostki: Trwają spory 
co do natury procesów, wywołujących tę przemianę. Wskazuje się więc np. na im-
manentne mechanizmy zmiany kulturowej, przekładające się na zmiany systemów 
wartości, prowadzące do waloryzowania autonomii, indywidualizmu i wolności 
jednostki26. Proces analizuje również Maurice Halbwachs, tłumacząc go przy-
należnością jednostek do coraz większej liczby niezależnych od siebie grup spo-
łecznych27. Wobec tej różnorodności pamięć zbiorowa przybiera równie zróżni-
cowane postacie28. W obecnych czasach doświadczamy nieustannego przenika-
nia między pamięcią zbiorową a historyczną29. Obydwa te pojęcia są wspólne 
dla całych zbiorowości, istnieją jednak fundamentalne różnice między tym, co 
zapisane w historii, a tym, co zapisane w pamięci. Pamięć zbiorowa to ciągły 
bieg myśli, który wynika między innymi z zacierania się w świadomości grup 
tych wspomnień, które straciły swoje znaczenie dla nich30. Historii ciągłość nie 
interesuje, sytuuje się poza jakimkolwiek grupowym punktem widzenia i klasyfi-
kuje wydarzenia z takiego, zewnętrznego stanowiska31. Ponadto podstawową ce-
chą historii jest konkretne umiejscowienie faktów historycznych w czasie32. 
Każdy z tych faktów musi być wpierw potwierdzony poprzez dowód, który jest 
nieusuwalnym składnikiem historii od czasu samego jej powstania33. Specyfika 
tych dowodów jest tym, co odróżnia historię i pamięć. Dowody, które określają 
historię to źródła pisane i materialne, które można odwołać do konkretnego 
okresu w przeszłości. Pamięć cechują dowody, o charakterze świadectw ludzi34. 

25P. Nora, Czas pamięci …, s. 42. 
26 Z. Bokszański, Tożsamość zbiorowa, Warszawa 2006, s. 9. 
27 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008, s. 20. 
28 Tamże, s. 20. 
29 Tamże, s. 18. 
30 Tamże, s. 19. 
31 Tamże, s. 19. 
32 K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 232. 
33 Tamże s. 233. 
34 Tamże, s. 233. 
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Historia odnosi się więc do faktów, których granice naszej pamięci nie są 
w stanie objąć. Tym, co wspólne dla obydwu kategorii, jest potrzeba ich istnie-
nia. Historia pozwala nam kształtować samych siebie, dzięki niej mamy szersze 
pole percepcji niż w przypadku pamięci. 

Pamięć zbiorowa jako rodzaj pamięci traumatycznej 

Powrócę teraz do pamięci zbiorowej i tego, co spowodowało wzrost 
zainteresowania jej problematyką. Stefan Bednarek, powołując się m. in na Ri-
coeur’a, podkreśla rolę nieprzepracowanych doświadczeń XX wieku jako pod-
walin współczesnego skupiania się nad pamięcią zbiorową. Piętno drugiej 
wojny światowej wywarło szczególny wpływ na jej kształt, zwłaszcza w polskim 
społeczeństwie. Aby jednak lepiej scharakteryzować rolę pamięci traumatycznej 
należy wpierw zrozumieć, na czym ona polega. Zdaniem św. Augustyna: Kiedy 
rzeczy przeszłe wiernie opisujemy, wydobywamy z pamięci nie same rzeczy, które 
już przeminęły, lecz słowa oparte na obrazach owych rzeczy, które wtedy, gdy się 
rozgrywały, za pośrednictwem zmysłów wycisnęły jakby ślad na umyśle. Te obrazy 
stają się mimowolnie zapisem pamięci traumatycznej. Ricoeur łączy je z kate-
gorią powtarzania i odtwarzania wydarzeń minionych: to co pamiętane, to ślady 
doświadczeń, które okazały się zbyt traumatyczne dla świadomości, by ta mogła 
zdać z nich sprawę tu i teraz, w chwili realnego wydarzania się. Ślady te wyryte 
w głębszej warstwie psychiki, odkładają się niczym zapas nad którym psyche podej-
muje pracę odcyfrowania zawsze później, kiedy już minie bezpośrednie niebezpie-
czeństwo35. Proces ten wynika z faktu niemożliwości pogodzenia się z trauma-
tycznym epizodem w ludzkiej podświadomości. Traumy nie możemy ściśle 
przypisać do jednego wydarzenia - obejmuje ona wszystko, co z nim w mniej-
szym bądź większym stopniu związane. To powoduje, że dorośli ludzie po wielu 
latach muszą się zmagać zarówno z „mgłą niepamięci”, będącą następstwem 
niemożności przyswojenia doświadczeń, jak i z nieustannym przypominaniem, 
które przynosi jedynie cierpienie. Historyczna siła traumy nie polega po prostu 
na tym, że doświadczenie zostaje powtórzone po jego zapomnieniu, lecz na tym, 
że tylko w jego inherentnym zapomnieniu – i poprzez nie – zostaje ono w ogóle po 
raz pierwszy doświadczone36. Należy zastanowić się, czy pamięć traumatyczna 

35 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie … . 
36 Wstęp, [w:] Trauma: Explorations in Memory, red. C. Caruth Baltimore 1995. 
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25P. Nora, Czas pamięci …, s. 42. 
26 Z. Bokszański, Tożsamość zbiorowa, Warszawa 2006, s. 9. 
27 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008, s. 20. 
28 Tamże, s. 20. 
29 Tamże, s. 18. 
30 Tamże, s. 19. 
31 Tamże, s. 19. 
32 K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 232. 
33 Tamże s. 233. 
34 Tamże, s. 233. 
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35 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie … . 
36 Wstęp, [w:] Trauma: Explorations in Memory, red. C. Caruth Baltimore 1995. 
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może być w jakiś sposób przekazywana późniejszym pokoleniom. Ze Studiów 
nad traumą dowiadujemy się o motywach działania postpamięci, czyli właśnie 
„pamięci nabytej”. Objawia się ona przede wszystkim u krewnych ofiar, którzy 
są mentalnie i bezpośrednio z nimi związani, ale także z oprawcami którzy są 
opętani przeszłością(…) i skłaniają się do ponownego przeżywania tego, co przeżyli 
inni37. Postpamięć pozwala na szersze spojrzenie na historię. Umożliwia bo-
wiem uruchomienie wyobraźni, której rola nie polega jednak na zmyślaniu, 
tylko aktualizacji wspomnień za pomocą obrazów, będących dopełnieniem rze-
czywistości prezentowanej. Istnienie pamięci nie może się więc odbyć bez wy-
obraźni, która ma tym silniejsze pole oddziaływania, jeśli mówimy o postpa-
mięci. 

Literatura jako próba ocalenia pamięci 

Starając się zanalizować rolę pamięci we współczesnej literaturze ko-
niecznym jest odwołanie się do gatunków literackich, z którymi jest najściślej 
związana. Oczywistym zdaje się w pierwszej kolejności konieczność zbadania 
specyfiki kategorii pamięci w odniesieniu do powieści autobiograficznej. Ga-
tunek ten prezentuje większość omówionych wcześniej przeze mnie mechani-
zmów psychologicznych. Fabuła powieści autobiograficznej to zapis autentycz-
nych wydarzeń z życia bohatera. Autor najczęściej pełni rolę narratora, a opi-
sywane epizody wzbogaca o elementy fikcji literackiej, które wpływają na spo-
sób odbioru dzieła przez czytelnika. Stymulują jego wyobraźnię, która z kolei 
poszerza granice interpretacji utworu. Pamięć odgrywa kluczową rolę w kreo-
waniu świata przedstawionego przez pisarza. Aktualizacja jego wspomnień po-
zwala na realistyczne zobrazowanie wszystkich detali rzeczywistości prezento-
wanej. Uruchomienie wyobraźni powoduje również, że nie da się jednoznacz-
nie sprecyzować mechanizmów funkcjonowania pamięci w literaturze. Każdy 
utwór, który wymaga uruchomienia tych mechanizmów, jest (w mniejszym lub 
większym stopniu) zdominowany przez charakter swojego autora i to on sam 
decyduje, na ile jego pamięć będzie na wspomniane dzieło oddziaływać. Warto 
tutaj również zaznaczyć wpływ pamięci na narrację w powieści autobiograficz-

37 D. LaCapra, Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy, [w:] Historia w okresie przejścio-
wym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, red. D. LaCapra, Kraków 2009, s. 141. 
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nej. Narrator, będący najczęściej bohaterem swojego dzieła, musi umieć od-
dzielić własne wspomnienia, od rzeczywistości. To co opisuje musi być w więk-
szym stopniu oparte na faktach, dla których wspomnienia indywidualne są je-
dynie uzupełnieniem. 

Motyw pamięci w literaturze współczesnej uległ przeobrażeniom w sto-
sunku do lat wcześniejszych. Jest to spowodowane przede wszystkim wydarze-
niami z okresu II wojny światowej. Żyjemy w czasach, w których jej świadków 
bezpośrednich jest coraz mniej. Niezbędnym wobec tego wydaje się być odna-
lezienie sposobów wpisania pamięci w kontekst kulturowy. Literatura stała się 
środkiem wyrazu obserwowanej rzeczywistości ponieważ wyrażała wszystkie 
rozterki ówczesnego świata. Już od lat 70. systematycznie pojawiały się publi-
kacje ujawniające fakty, które pozwalały „odrodzić się” pamięci. Pierre Nora 
starał się zaprezentować to zjawisko na podstawie analizy historii Francji. Tam 
wzmożone zainteresowanie przeszłością wynika z postępującego procesu mo-
dernizacji, który nastąpił zaraz po zakończeniu wojny. Literatura polska, od-
nosząc się do kategorii pamięci, porusza przede wszystkim wspomnienia 
z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Lata 60-te to okres, kiedy w kraju 
pojawiły się nowe tendencje, wiążące się z przekształceniem ustroju i gospo-
darki. Piętno II wojny światowej definitywnie odcisnęło się na funkcjonowaniu 
całego społeczeństwa. Literatura opisująca doświadczenia z tego okresu, obej-
muje zarówno wspomnienia autorów, którzy po latach starają się przełamać 
psychiczną barierę, a także tych, którzy chcą podjąć próbę uporania się z prze-
szłością i nabrania do niej wewnętrznego dystansu.38  

Przeszłości jest za dużo, i to nie takiej, jakiej bym sobie życzyła, a przy-
szłości za mało, i to nie budzącej nadziei. Grzęzłam w przeszłości, w której 
wszystko poszło na opak, i w przyszłości nie widziałam dla siebie ra-
tunku39. 

Jednym z utworów, poruszających problematykę destrukcyjnej roli pa-
mięci, jest powieść Magdaleny Tulli, Włoskie szpilki. Składa się ona z siedmiu, 
pozornie niezwiązanych ze sobą epizodów, które w miarę rozwoju akcji zaczy-
nają układać się w jedną, wielopłaszczyznową całość. Autorka porusza w nich 

38 D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Literatura wobec Zagłady, Warszawa 2000, s. 15. 
39 M. Tulli, Włoskie szpilki, Warszawa 2011, str. 51. 
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może być w jakiś sposób przekazywana późniejszym pokoleniom. Ze Studiów 
nad traumą dowiadujemy się o motywach działania postpamięci, czyli właśnie 
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wiem uruchomienie wyobraźni, której rola nie polega jednak na zmyślaniu, 
tylko aktualizacji wspomnień za pomocą obrazów, będących dopełnieniem rze-
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obraźni, która ma tym silniejsze pole oddziaływania, jeśli mówimy o postpa-
mięci. 
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37 D. LaCapra, Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy, [w:] Historia w okresie przejścio-
wym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, red. D. LaCapra, Kraków 2009, s. 141. 
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38 D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Literatura wobec Zagłady, Warszawa 2000, s. 15. 
39 M. Tulli, Włoskie szpilki, Warszawa 2011, str. 51. 
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główne wątki z życia bohaterki książki, skupiając się przede wszystkim na zo-
brazowaniu jej relacji z matką, oraz zaprezentowaniu sytuacji Żydów i antyse-
mityzmu w czasach PRL-u. Ze względu na sposób kreacji języka powieści oraz 
znajomość życiorysu autorki tekstu, możemy wywnioskować, że Tulli odtwarza 
na kartkach własną przeszłość. Literaturoznawcy i krytycy podkreślają jednak 
uniwersalizm powieści, powołując się przy tym m.in. na przypadkowość kolej-
nych epizodów, umowność miejsca akcji oraz domniemaną tożsamość boha-
terki (która nie ma nawet przypisanego imienia). Elementy te mają świadczyć, 
że biografia autorki mogłaby być równie dobrze biografią kogoś innego40. 
Różne odsłony interpretacyjne nie wykluczają się jednak, a wręcz przeciwnie- 
wzajemnie się uzupełniają. Celem pisarki było odzwierciedlenie w utworze 
najistotniejszych problemów światopoglądowych, charakterystycznych dla cza-
sów PRL-u. Autorka jednak oprócz problemów ogólnych, dotyczących prak-
tycznie każdego, wspomina własne rozterki, z którymi musiała sobie radzić 
jako dziecko. Literatura jest dla niej zatem formą walki o samą siebie oraz wę-
drówką w przeszłość w poszukiwaniu sensu wypadków, które kształtują teraź-
niejszość. Nie sposób nie dostrzec autoterapeutycznego wymiaru tego utworu, nie 
zauważyć utrwalonego na kartach tej prozy procesu „dochodzenia do siebie”, ukła-
dania się z własnym dziedzictwem i biografią41. Lata 60-te to okres, kiedy 
w kraju pojawiły się nowe tendencje, wiążące się z przekształceniem ustroju 
i gospodarki. Piętno II wojny światowej definitywnie odcisnęło się na funkcjo-
nowaniu całego społeczeństwa. Bohaterka Włoskich szpilek żyje w powojennej 
Polsce. Akcja książki, skonstruowana na zasadzie retrospektywy, już od pierw-
szych stron uświadamia czytelnikowi realia PRL-u. Dowiadujemy się, że dziew-
czynka była dzieckiem niechcianym, a wręcz zbędnym. Dzieciństwo bohaterki 
jest więc z góry naznaczone piętnem ówczesnych czasów, kiedy takie wartości 
jak więzi rodzinne zostały odsunięte na margines wobec pogarszającej się sytu-
acji społeczno- gospodarczej. Narratorka zresztą sama przedstawia rzeczywi-
stość jako przy pozorach solidności zrobioną z łatwopalnej tektury42. Główną rolę 
w przywoływaniu wspomnień odgrywa właśnie pamięć pisarki. Pamięć ta jest 

40 G. Wysocki, M. Tulli Włoskie szpilki, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/2862- 
magdalena-tulli-wloskie-szpilki.html [dostęp: 15.06.2018] 
41 D. Nowacki, Wyzwolenie, ukojenie, [online] https://www.tygodnikpowszechny.pl/wyzwole 
nie-ukojenie-17444 [dostep: 15.06.2018]. 
42 M. Tulli, Włoskie szpilki … , s. 16. 
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pamięcią traumatyczną, o charakterze destrukcyjnym. Magdalena Tulli, w swo-
jej prozie pokazuje nam ponadto obraz toksycznej relacji między rodzicem 
a dzieckiem. Stanowi on realizację traumatycznego przeżycia, który z czasem 
stanie się uosobieniem pokoleniowego nieszczęścia. Matka bohaterki, była 
więźniarka Auschwitz, nie otacza córki ani miłością ani opieką. Odgradza się 
wręcz od niej, przenosząc na nią swoją „energię przemocy”, zmienioną w „energię 
cierpienia, żalu i nienawiści”43. W matce po przejściach powojennych pozostał 
uraz, który (prawdopodobnie nieświadomie) przekazuje dziecku. Skutkiem 
doświadczeń z przeszłości jest oziębłość emocjonalna i zaniedbanie ze strony 
rodzicielki. O niej wiedziałam tylko to, co jej zdaniem wiedzieć powinnam44. Po-
wieść Tulli potwierdza przywołaną przeze mnie tezę dotyczącą destrukcyjnych 
doświadczeń z przeszłości, które mają wpływ na późniejsze pokolenia. Chłód, 
z jakim matka odnosi się do córki, przełoży się w przyszłości na relacje dziew-
czynki z własną rodziną, którą założy. Podobnie jak matka, nie będzie ona mo-
gła otoczyć swoich dzieci miłością, na jaką zasługują. Bolesność wspomnień 
bohaterki jest spotęgowana przez formę narracji. Czytelnik ma bowiem świa-
domość, że choć historię tę opowiada dziecko, to jest ona ukazana z dalszej 
perspektywy. Emocjonalne odtrącenie przez matkę jest w oczach dziecka zła-
godzone, dopiero przywołana w opowiadaniu Klucz scena spotkania młodej 
i dorosłej bohaterki uzmysławia nam siłę oddziaływania wspomnianego 
chłodu, jaki matka przekazała dziecku. Bohaterka nie stara się jednak rozliczać 
z przeszłości, brak tutaj paniki, czy próby wywołania współczucia. Kto patrzy 
z dystansu, ma w głowie miarę i wagę spraw, powiedzmy, boską. Nie drży i oczy 
nie zachodzą mu łzami45. Nie stara się również od niej odcinać, w przeciwień-
stwie do matki, która wolałaby zapomnieć. (Moja matka rozumiała, że trzeba 
zachowywać się, jakby nigdy nie było żadnej przeszłości. Tak lepiej […]46). O tym, 
że jej się to nie udaje informuje nas fragment opisujący jej zmagania z Alzhai-
merem. Wtedy właśnie owe wspomnienia, tak długo duszone wewnątrz, dają 
o sobie znać. To potwierdza, że manipulowanie pamięcią jest możliwe tylko do 
momentu, kiedy jesteśmy całkowicie świadomi naszej przewagi nad nią. 

43 T. Sobolewski, Nike 2012. Magdalena Tulli: Nie ma zmyślonych opowieści, [online] http:// 
wyborcza.pl/1,75410,12487543,Nike_2012__Magdalena_Tulli__Nie_ma_zmyslonych_opow 
iesci.html . 
44 M. Tulli, Włoskie szpilki …, s. 32. 
45 Tamże, s. 9. 
46 Tamże, s. 25. 
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43 T. Sobolewski, Nike 2012. Magdalena Tulli: Nie ma zmyślonych opowieści, [online] http:// 
wyborcza.pl/1,75410,12487543,Nike_2012__Magdalena_Tulli__Nie_ma_zmyslonych_opow 
iesci.html . 
44 M. Tulli, Włoskie szpilki …, s. 32. 
45 Tamże, s. 9. 
46 Tamże, s. 25. 
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W przypadku choroby role ulegają odwróceniu. To pamięć ma nad nami prze-
wagę gdyż, mimo usilnego tłumienia, nie może być całkowicie wymazana – 
psuje i odnawia się fragmentarycznie.  

We wspomnieniach, które zalewają nasz rynek ludzie się kreują. Piszą po 
to, żeby się wykreować, a nie po to, żeby pisać prawdę o swoim życiu. (…) 
Dla mnie istnieje tylko przeszłość. Czas teraźniejszy jest fikcją47 

Ostatnie rozdanie, autorstwa Wiesława Myśliwskiego. to kolejny utwór 
charakteryzujący sposoby działania pamięci. W tym przypadku autor rekon-
struuje wspomnienia, przy pomocy rekwizytów pamięci. Jednym z nich jest 
dziennik z adresami, gromadzonymi przez lata przez bohatera. Autor stara się 
go uporządkować, co ma oznaczać symboliczne uporządkowanie przeszłości, 
pozostawienie w pamięci tylko tych osób, które na to zasługują. Okazuje się to 
jednak zbyt trudnym zadaniem: Nie przypuszczałbym, że taki zwyczajny zamiar 
może mnie przerosnąć. Niby cóż takiego zrobić porządek z notesem, ktoś by powie-
dział. Porządkujemy przecież różne rzeczy, na robieniu porządków upływa nam 
czasem życie, jeśli wziąć pod uwagę te codziennie powtarzające się.48 Problem po-
lega na tym, że wszystkie osoby, które autor spotkał w przeszłości, nie mogą 
zostać wykreślone z pamięci, ponieważ każda z nich miała większy lub mniejszy 
wpływ na jego obecne życie. (…) Gdzieś się musi ich zapisywać, skoro połączyły 
nas z nimi jakieś trwalsze czy mniej trwałe nici, czy choćby tylko przecięły się nasze 
drogi w ciągu życia, zwłaszcza jeśli to życie płynie już dość długo49. To porządko-
wanie notesu sprawia, że wracają wydarzenia z przeszłości(…) W każdej z opisy-
wanych historii można odnaleźć siebie50- podkreśla Michał Nogaś w rozmowie 
z Myśliwskim. W dzienniku zawiera się pamięć i niepamięć pisarza51. Myśliw-
ski porusza również kwestię pamięci, która idzie w parze z naszą tożsamością: 
Pamięć? Czyż nie jest strażnikiem naszego ja? Czyż nie zapewnia nam poczucia, 
że to my a nie kto inny? Czyż nie scala nas, nie nadaje nam znamienia?52 Autor 
podważa jednak tę funkcję pamięci, dając pierwszeństwo wyobraźni. To ona 

47 Wiesław Myśliwski: czas teraźniejszy jest fikcją, [online] http://www.polskieradio.pl/ 
9/874/Artykul/917248,Wieslaw-Mysliwski-czas-terazniejszy-jest-fikcja, [dostep: 15.06.2018]. 
48 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 17. 
49Tamże, s. 20. 
50 Wiesław Myśliwski: czas teraźniejszy jest fikcją … . 
51 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie… s. 148. 
52 Tamże, s. 24. 
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bowiem pozwala nam samych siebie zdefiniować, gdyż nie odróżnia prawdy od 
szaleństwa. W tym wypadku nie mogą one iść razem w parze. Powieść ta po-
twierdza także, że pamięć może być narzędziem w naszych rękach, które po-
zwoli na zamianę najgorszych wspomnień na poczucie, żeśmy je przeżyli53. Jest 
wierna nam i naszym przekonaniom, co pozwala nam na nią wpływać. 
W swym dziele autor równie dużo uwagi poświęcił zapominaniu, które rów-
nież stanowi jeden z mechanizmów pamięciowych. Zapomnienie rozumiane 
jest tutaj nie jako świadomy proces, lecz raczej jako udręka, aby przypomnieć 
sobie w danej chwili takie a nie inne imię osoby, gdy nie posiada się żadnych 
związanych z nią bliższych wspomnień54. Zresztą nawet jeśli owe wspomnienia 
posiadamy, to nie zawsze potrafimy je powiązać z odpowiednią osobą. Snułem 
różne przypuszczenia, przypominając sobie nawet mało znaczące szczegóły czy 
słowa z tej nocy, co przeczyłoby temu, że pamięć z czasem zawsze wygasa. Kto więc 
jest zapisany pod jej imieniem, nazwiskiem w tym moim notesie55? Paradoksalnie, 
często zdarza się, że te osoby nieoczekiwanie wydobywają się z naszej pamięci, 
jednak nie umiemy przypisać im żadnych stałych cech, a jedynie pojedyncze 
epizody, które nas z nimi łączą56. Jest to kolejne potwierdzenie zależności mię-
dzy świadomością człowieka, a jego pamięcią. Adam Wiedemann dekonstruuje 
przesłanie książki słowami: mamy do czynienia ze stopniowym pozbywaniem się 
szans na jakąkolwiek rolę społeczną(…), ze sprowadzeniem kontaktów między-
ludzkich do obsesyjnej czynności przeglądania notesu57. Bohater utworu, podej-
mując rozpaczliwą próbę poznania samego siebie, stara się porządkować ele-
menty czasu minionego, które dopiero po latach ukonstytuowały jego świado-
mość. Własną przeszłość charakteryzuje słowami: żyłem, jak żyłem. Bez poczu-
cia podporządkowania się jakiejkolwiek całości. Kawałkami, fragmentami, strzęp-
kami, częstokroć chwilami, można by rzec, na wyrywki, od przypadku do przy-
padku, jakbym odpływał, przypływał do siebie, odpływał, przypływał58. Narrator 
odtwarza o swoje życie zgodnie z kaprysami pamięci: na wyrywki, od wspo-
mnienia do wspomnienia, aby w ten sposób udowodnić bezradność człowieka 
wobec upływającego czasu. Lektura Ostatniego rozdania pozwala czytelnikowi 

53 Tamże, s. 73. 
54 Tamże, s. 75. 
55Tamże, s. 145. 
56Tamże, s. 149. 
57 A. Wiedemann, Na miarę i na zawsze, Dwutygodnik.com. 
58 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie …, s. 304.  
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9/874/Artykul/917248,Wieslaw-Mysliwski-czas-terazniejszy-jest-fikcja, [dostep: 15.06.2018]. 
48 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 17. 
49Tamże, s. 20. 
50 Wiesław Myśliwski: czas teraźniejszy jest fikcją … . 
51 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie… s. 148. 
52 Tamże, s. 24. 
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53 Tamże, s. 73. 
54 Tamże, s. 75. 
55Tamże, s. 145. 
56Tamże, s. 149. 
57 A. Wiedemann, Na miarę i na zawsze, Dwutygodnik.com. 
58 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie …, s. 304.  
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na refleksję na temat sensu istnienia. Choć część krytyków określa ją jako kon-
tynuację jego poprzedniego dzieła, to w rzeczywistości książka ta pozwala na 
jej wielowymiarowy odbiór. Każdy z poruszanych przez autora wątków może 
być ujęty z różnej perspektywy a w każdej z opisywanych historii można odnaleźć 
siebie59. 

Pamiętam-jeszcze lepiej- pamiętam…60 

Utwór Pamiętam, że, autorstwa Georges’a Pereca, ma charakter kroniki 
Francji z lat pięćdziesiątych. Tekst ten jest w istocie niczym innym jak listą 
reminiscencji autora. Pamiętam, że nie należy do lektur łatwych. Większą część 
utworu stanowią przypisy, wyjaśniające jego treść. Zapiski Pereca często po-
równywane są do dzieła Brainarda: I remember. Tym, co je odróżnia, jest cha-
rakter wspomnień. Brainard nawiązuje w nich przede wszystkim do osobistych 
doświadczeń, które poruszają czytelnika swoją bezpośredniością. Wspomnienia 
Georges’a Pereca są jakościowo zupełnie inne. Tylko niektóre mają charakter bar-
dziej osobisty, ale i wtedy daleko im do jakiejkolwiek intymności61. Przytacza on 
fakty, które kiedyś znajdowały się na czołówkach gazet, a obecnie odeszły 
w zapomnienie. Owe zapiski są przypomnieniem rzeczywistości, której świad-
kami byli ludzie z jednego pokolenia.62 Są to w dużej mierze wspomnienia cze-
goś bez znaczenia, całkiem sposób banalnego, w jakiś cudowny sposób wyrwanego 
ze swej błahości, odzyskanego na chwilę, wywołującego przez krótki moment uczu-
cie nieuchwytnej nostalgii63. Nie da się sprecyzować w jaki sposób autor urucha-
mia proces pamięciowy. Nie wiemy, czy jest to świadoma próba przypomnie-
nia, czy też wspomnienia uruchomione zostają za pomocą rekwizytów, o któ-
rych wspominał Proust. Zdaniem Krzysztofa Zabłockiego, najprawdopodob-
niej mamy do czynienia z jednym i drugim. Drobne elementy codzienności, 
którą prezentuje autor, mają na celu pokazanie odbiorcy z czego składa się rze-
czywistość. Zdarza się niekiedy, że owe okruchy powracają po latach, drobne, nie-

59 M. Nogaś, Trójkowy Znak Jakości, w rozmowie z W. Myśliwskim. 
60 K. Zabłocki, Posłowie, [w:] Pamiętam, że … . 
61 Tamże, s. 135. 
62 G. Perec, Pamiętam, że, Kraków 2013, str. 127. 
63 Tamże, s. 128. 
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naruszone, powracają przez przypadek, albo przywołanie jakiegoś wieczoru w gro-
nie przyjaciół64 Perec uwydatnia bogactwo ówczesnego świata poprzez wspo-
mnienia, dotyczące jego kultury, zarówno tej ambitnej: Pamiętam wielką orkie-
strę Woody Hermana65, jak i tej ogólnodostępnej: Pamiętam przygody Luca Brad-
fera66. Sara Nowicka lekturę Pamiętam że porównuje do obcowania ze sztuką 
konceptualną, w której idea wynosi się ponad materię dzieła67. Książka Pereca 
z założenia ma stanowić jedynie bodziec dla czytelnika do skonstruowania wła-
snych reminiscencji, co autor sygnalizuje poprzez pozostawienie kilku pustych 
kartek, które mają temu służyć. Ten utwór stanowi potwierdzenie tezy, posta-
wionej przeze mnie we wstępie - człowiek potrafi być sobą jedynie dzięki temu, 
że pamięta to, co przeżył. Należy tutaj podkreślić rolę, jaką odegrała pamięć 
podczas rekonstrukcji wspomnień. Autor wykreował świat przedstawiony, nie 
dzięki zabiegom językowym, a właśnie dzięki skrupulatnemu oddaniu detali, 
które go współtworzą. 

Zakończenie 

Mechanizmy działania pamięci oraz jej funkcjonowanie, jako zasobu kul-
turowego, zostały scharakteryzowane w oparciu o analizę trzech wybranych 
utworów literackich. Na tle powyższych rozważań unaocznił się ścisły związek 
między specyfiką pamięci a świadomością człowieka. Zależność między tymi 
pojęciami została zobrazowana poprzez zaprezentowanie roli jaką odgrywa in-
tuicja oraz poglądy podczas procesu przypominania. Omówione w tekście 
przykłady manipulacji nad pamięcią uwydatniają rolę, jaką wspomnienia peł-
nią w życiu każdego człowieka. W obecnych czasach przywiązujemy dużą wagę 
do pamięci, która pełni rolę łącznika między przeszłością a teraźniejszością. Za-
interesowanie to wynika w dużej mierze z przyczyn od nas niezależnych. Uru-
chamiając wspomnienia nie tylko spowalniamy czas, ale także definiujemy sa-
mych siebie. Proces ten nie przebiega identycznie u wszystkich ludzi, wiąże się 
z ich poglądami czy ideami. Każdy z nas inaczej odbiera rzeczywistość i z tego 

64 Tamże, s.128. 
65 Tamże, s. 77. 
66 Tamże, s. 76.  
67 S. Nowicka, Okruchy zbiorowej codzienności, [online] http://artpapier.com/index.php? 
page=artykul&wydanie=181&artykul=3872. 
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61 Tamże, s. 135. 
62 G. Perec, Pamiętam, że, Kraków 2013, str. 127. 
63 Tamże, s. 128. 

Aleksandra Kubińska 

125 

naruszone, powracają przez przypadek, albo przywołanie jakiegoś wieczoru w gro-
nie przyjaciół64 Perec uwydatnia bogactwo ówczesnego świata poprzez wspo-
mnienia, dotyczące jego kultury, zarówno tej ambitnej: Pamiętam wielką orkie-
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64 Tamże, s.128. 
65 Tamże, s. 77. 
66 Tamże, s. 76.  
67 S. Nowicka, Okruchy zbiorowej codzienności, [online] http://artpapier.com/index.php? 
page=artykul&wydanie=181&artykul=3872. 
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powodu również wspomnienia dwóch różnych osób nigdy nie będą jedna-
kowe. Pamięć zbiorowa oznacza wspólne doświadczenie, przeżycie, jednak nie 
można jej nadawać takiego znaczenia, jak pamięci indywidualnej. Ponad 
wszelką wątpliwość można stwierdzić, że zarysowane przykłady tekstów literac-
kich, udowodniły, iż pamięć indywidualna pozwala na skrupulatną prezentację 
uczuć czy osądów autora. W tym ujęciu należy również odróżnić ją od postpa-
mięci, której funkcjonowanie jest ograniczone przez wyobraźnię. W związku 
z tym warto zauważyć, że pomimo różnic wynikających z naszych poglądów 
czy idei, pamięć ludzka jest w swojej istocie niezmienna, co dobitnie ukazali 
autorzy wspomnianych przeze mnie publikacji. Jest ona jedyną gwarantką cią-
głości i nieprzemijalności. W odróżnieniu od historii nie kategoryzuje jednak 
zdarzeń wobec ich „prawdziwości”. Przykłady współczesnych twórców dzieł li-
terackich potwierdzają tezę uniwersalności pamięci, która stanowi wartość 
samą w sobie. Z tego względu pamięć cechuje przewaga nad innymi warto-
ściami.  
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Wstęp 

Fascynacja kryje w sobie nieskończoną moc. Stanowi ona siłę napadową 
ludzkich dokonań. To, czego wydaje nam się, że nie możemy mieć, czego nie 
rozumiemy, co nam imponuje lub nas zaskakuje wybudza w nas pożądanie 
i chęć przekraczania własnych granic. Niewytłumaczalność, tajemniczość, czy 
wręcz ‘boskość’ związana z przestrzenią kosmiczną – bądź może lepiej: z ‘nie-
bem’ – od początku skłaniała ludzkość do tworzenia nowych teorii, mitów, 
przypuszczeń, a w końcu badań i odkryć, aby móc zbliżyć się do ‘krainy bo-
gów’. Z każdym kolejnym dokonaniem, fascynacja wzrasta. Dzisiaj jest ona 
pobudzana ‘eksplozją’ wiedzy i coraz to bardziej zaawansowaną nauką, która 
często stawia przed nami więcej pytań, niż daje odpowiedzi.  

Historia nauki (a w tym rozwój astronomii) może być zrozumiana jedynie 
dzięki dostrzeżeniu charakterystycznej dla ludzki potrzeby dążenia do ‘po-
rządku’ (cosmos wywodzi się z greckiego terminu oznaczającego uporządkowa-
nie, przeciwieństwo chaosu). Rozwój astronomii można określić mianem kul-
turowego osiągnięcia, nawet jednego z najbardziej zdumiewających. Podobnie 
rozwój lotów kosmicznych, który sam w sobie jest fascynujący, przysłużył się 
w nieoceniony sposób do poszerzenia naszej wiedzy w tej dziedzinie. Dopro-
wadził on dosłownie do otwarcia dla ludzkości drogi w kierunku nieskończo-
nego potencjału jaki skrywa w sobie Wszechświat. Pierwsze wysłane w prze-
strzeń sztuczne satelity stworzyły szansę na dotarcie do innych planet i niepo-
równywalnego pomnożenia naszej wiedzy zarówno o nas samych, jak i o ota-
czającym nas świecie. Chcąc wybrać przykład, na potwierdzenie tych słów naj-
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lepiej wskazać na Kosmiczny Teleskop Hubble’a, satelitę, która została wynie-
siona w kosmos w 1990 roku i zdobyła swoją sławę za sprawą dostarczenia na 
Ziemię bezcennych danych dla świata nauki i zapierających dech w piersiach 
zdjęć1. Jest on cudem kosmicznej technologii i był milowym krokiem dla 
współczesnej astronomii. Dzisiaj natomiast dzieli nas już niespełna dwa lata od 
planowanej daty wyniesienia Teleskopu Jamesa Webba, za powstanie którego 
odpowiedzialna jest głównie NASA, a którego możliwości będą kilkukrotnie 
przewyższały te wcześniejszego modelu2. Za jego sprawą możliwe będzie mię-
dzy innymi zbadanie pierwszych gwiazd, które uformowały Wszechświat po 
Wielkim Wybuchu, czy procesu formowania się i ewolucji galaktyk oraz syste-
mów planetarnych. 

Fascynacja kosmosem na przestrzeni wieków 

Kontemplacja fenomenu nieboskłonu wydaje się posiadać korzenie 
w najwcześniejszych kulturach. Pomimo, że brak nam jednoznacznych infor-
macji odnośnie początku nauki o przestrzeni kosmicznej, z tradycji opowieści 
o niebie możemy pokusić się o poparte badaniami przypuszczenia odnośnie 
roli jaką ona odgrywała w życiu ludów prehistorycznych3.  

Odnajdywane przez archeologów artefakty jednoznacznie wskazują na 
ponadnaturalne moce przypisywane kosmosowi. Ruchy Słońca, jego wschody 
i zachody, w których można było doszukiwać się prawidłowości, czy też fazy 
Księżyca musiały być znane pierwszym cywilizacjom i opisanie oraz przewidy-
wanie ich stanowiło podwaliny dla dzisiejszej nauki. Wystarczy wskazać dwa, 
skrajnie różniące się przykłady, aby dać wyobrażenie o poziomie jaki zafascy-
nowanie ‘tym co ponad nami’ osiągało na przestrzeni rozwoju ziemskiej cywi-
lizacji. Jednym z nich jest gigantyczny kompleks kamieni i wałów ziemnych – 
Stonehenge w Anglii, a drugim natomiast mierzący 32 cm dysk z epoki brązu 
przedstawiający widywane na nieboskłonie, prymitywnie odtworzone ciała nie-
bieskie. Obydwa z tych obiektów są wspaniałym dowodem, jak wielka waga 

1 About the Hubble Space Telescope, NASA, [online] https://www.nasa.gov/mission_pages/hub-
ble/story/index.html [dostęp: 30.04.2018]. 
2 NASA, JAMES WEBB SPACE TELESCOPE, [online] https://www.jwst.nasa.gov/ [dostęp: 
30.04.2018]. 
3 A. Venzke, Der Entdecker Amerikas. Aufstieg und Fall des Christoph Kolumbus, Berlin 2006, 
s. 339. 
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była przykładana do ruchów ciał na widnokręgu, odnajdywania poszczegól-
nych konstelacji, czy w końcu zmian pór roku, długości dnia i nocy i całego 
schematu powtarzalności w przyrodzie. To wszystko, począwszy od prehisto-
rycznych cywilizacji ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ludzi.  

Fascynacja ‘światem wyższym’ oraz silne przekonanie o współzależności 
pomiędzy ‘niebiańskim rajem’, a życiem na Ziemi uczyniła z astronomii rów-
nież narzędzie władzy. Godność królewska czy cesarska potrzebowała boskiego 
umocowania, które częściowo pochodziło z religii, a częściowo z wiedzy o cia-
łach niebieskich oraz zdolności ich interpretacji, a przede wszystkim przewidy-
wania. Bliski kontakt z niebiosami zawsze stanowił bezcenny atut, czego do-
wodem może być historia Kolumba, który wykorzystał swoją wiedzę astrono-
miczną dotyczącą przewidywanego w 1504 roku zaćmienia Księżyca do przy-
pisania sobie ponadludzkich mocy grożąc podbijanym Indianom, że jeśli nie 
okażą mu pomocy, spowoduje, że Księżyc zniknie na zawsze4. Wiedza o funk-
cjonowaniu kosmosu pozwalała na przypisywanie sobie umiejętności przewi-
dywania przyszłości.  

Wiedza astronomiczna również w znacznym stopniu wpływała na zdol-
ności do ekspansji czy konsolidacji ziemskich potęg. Precyzyjne dokonywanie 
pomiarów, czy dokładny kalendarz stanowił ważny czynnik skutecznego admi-
nistrowania podbitymi ziemiami. Niemniejszą wartość stanowiła ona dla mor-
skich mocarstw, które opierały się na obserwacji ruchu Słońca i gwiazd po nie-
bie nawigując na otwartym morzu.  

W racjonalnych czasach współczesnego świata, astronomia nie stanowi 
już decydującego czynnika pozwalającego na zdobycie i utrzymanie władzy, 
ale fascynacja przestrzenią kosmiczną się utrzymuje i wydaje się być wspólna 
dla całej ludzkiej cywilizacji, na różnych poziomach nauki. Od zwykłego za-
chwytu nad nocnym niebem, do specjalistycznych wyzwań mających na celu 
zrozumienie początków wszechświata, ludzie współdzielą zdecydowany pociąg 
do świata znajdującego się wokół naszej planety. Wyjście naprzeciw tym pra-

4 Peterson Ivars, The Eclipse That Saved Columbus, Science News, [online] www.science 
news.org/view/generic/id/7809/title/The_Eclipse_That_Saved_Columbus [dostęp: 28.04. 
2018]. 
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lepiej wskazać na Kosmiczny Teleskop Hubble’a, satelitę, która została wynie-
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1 About the Hubble Space Telescope, NASA, [online] https://www.nasa.gov/mission_pages/hub-
ble/story/index.html [dostęp: 30.04.2018]. 
2 NASA, JAMES WEBB SPACE TELESCOPE, [online] https://www.jwst.nasa.gov/ [dostęp: 
30.04.2018]. 
3 A. Venzke, Der Entdecker Amerikas. Aufstieg und Fall des Christoph Kolumbus, Berlin 2006, 
s. 339. 
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gnieniom za sprawą programów nauczania organizowanych przez agencje ko-
smiczne, planetaria i obserwatoria ma za zadanie zagwarantowanie, aby ta zda-
jąca się nie mieć ograniczeń fascynacja, nigdy nie osłabła.  

Eksploracja przestrzeni kosmicznej  

Jakkolwiek dziedzina nauki zajmująca się lotami kosmicznymi oraz ta 
w skład której wchodzi astronomia obok tego, że obie odnoszą się do prze-
strzeni komicznej niewiele mają ze sobą wspólnego, a podobieństwo pomiędzy 
astronomem i astronautą kończy się niemalże na płaszczyźnie językowej i nie-
koniecznie inżynier astronautyki musi wiedzieć jak obsługuje się teleskop, loty 
w przestrzeń kosmiczną mają rewolucyjny wpływ na rozwój astronomii.  

Koncepcja fascynacji wciąż pozostaje w centrum zainteresowania przy śle-
dzeniu postępów jakie naukowcy i stojący za nimi wizjonerzy lub politycy czy-
nili w zakresie tworzenia coraz to nowych i mających większe możliwości stat-
ków kosmicznych i rakiet. Motywacja w tym zakresie nie ogranicza się jednak 
wyłącznie do niej. Rozważając nad tym, co stanowi siłę napędową, motywację 
dla ludzi w ich pracy nad nowymi wynalazkami, poświęcenia i oddania dla 
dobra misji, czy w końcu ryzykowania własnego życia w celu dokonania czegoś 
niezwykłego jest zamiłowanie do przygody. Świat lotów kosmicznych jest 
pełny otwartych historii i wątków czekających na rozwinięcie. Pomimo nie-
zwykłego postępu technologicznego, ryzyko jakie wiąże się z wejściem na po-
kład systemu, który ma za zadanie przetransportować człowieka przez ziemską 
atmosferę do obszarów w których żadne żywe stworzenie niezdolne byłoby do 
samodzielnego przetrwania jest ogromne. Przygodzie zazwyczaj blisko jest do 
niebezpieczeństwa. Można ująć to inaczej: niebezpieczeństwo jest nieodłącz-
nym elementem przygody. Niespotykana gdzie indziej szybkość, zależność od 
poczynionych kalkulacji i technologii, bliskość wybuchowego paliwa, a do tego 
wrogie człowiekowi otoczenie sprawiają, że przetrwanie w przestrzeni kosmicz-
nej można określać jedynie za sprawą prawdopodobieństwa, które jest dalekie 
od graniczenia z pewnością. Loty kosmiczne nie są rutyną i musi minąć jeszcze 
wiele lat nim tak się stanie. Do tego czasu natomiast, potrzeba – obok ponad-
przeciętnej wiedzy – niezwykłej odwagi i determinacji, aby zdobyć się na taki 
krok. Potencjał jaki ma w sobie człowiek jest nieskończony i aby mógł on go 
z siebie wykrzesać potrzebny jest mu wyłącznie element zapalny, który stanowi 
motywacja biorąca się z pragnienia, dążenia do zrozumienia, fascynacji.  
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Jaką maszynę trzeba zbudować, aby była ona w stanie poderwać z ziemi 
tysiące ton masy, osiągnąć prędkość 30,000 km na godzinę, utrzymać przy ży-
ciu znajdujących się na jej pokładzie ludzi przez tygodnie, przemierzać ko-
smiczną atmosferę z zapierającą dech w piersiach szybkością, być odporną na 
temperatury dochodzące do tysięcy stopni, po czym wrócić na ziemię delikat-
nie lądując w precyzyjnie zaplanowanym miejscu? Pytanie to sprowadza się do 
kolejnego, istotniejszego: kim muszą być ludzie, którzy są w stanie pomyśleć o 
możliwości stworzenia takiego ‘magicznego pudełka’, a później za sprawą swo-
ich zdolności intelektualnych, manualnych oraz determinacji i silnej woli zbu-
dować je i kontrolować, czy też wejść na jego pokład?  

Poziom trudności jaki wiąże się z eksploracją przestrzeni kosmicznej, zło-
żoność i skomplikowanie charakterystyczne dla tej dziedziny skutkuje tym, 
że rozwój technologii kosmicznej jest nie tylko osiągnięciem kulturowym, ale 
jednym z największych osiągnięć intelektualnych w dziejach ludzkości.  

Dlaczego warto eksplorować i eksploatować przestrzeń kosmiczną? 

Dlaczego porywamy się na przestrzeń kosmiczną? Dlaczego patrząc 
w gwiazdy marzymy (a następie urzeczywistniamy te marzenia), aby kiedyś sta-
nąć na ich powierzchni? Co stanowi dla nas motywację, aby zaangażować się 
w taki czy inny sposób w aktywności kosmiczne? Przede wszystkim można by 
wskazać głównie trzy elementy: zachwyt, nauka i zysk. W dalszej kolejności 
można by dodać takie okoliczności jak chęć sprostania oczekiwaniu obywateli, 
uzewnętrzniania swojej władzy, czy możliwości, potencjału, ochrony i zapew-
nienia przetrwania naszego gatunku oraz przygotowania się na nieoczekiwane 
sytuacje jakie mogą mieć miejsce w przyszłości.  

Bez wątpienia, najpierw musi pojawić się zachwyt i wszelkie dalsze kroki 
powzięte na takiej podstawie będą miały na celu zgłębienie raz ujrzanego przed-
miotu, który wywołał takie emocje. Doznanie szczerego zdumienia na każdym 
etapie poznania stanowi siłę napędową dla powzięcia kolejnych kroków. „Na-
uka Kosmosu” odnosi się zarówno do podjęcia próby zrozumienia czym jest 
Wszechświat, jak on funkcjonuje oraz jaki wpływ ma on na nas, czy jakie jest 
nasze w nim miejsce. Mieści się w tym zarówno zdobywanie wiedzy odnośnie 
jak tam dotrzeć, przetrwać i poruszać się pomiędzy różnymi ciałami. Techno-
logia kosmiczna, eksploracja układu słonecznego, inżynieria – jest to tylko 
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kilka dyscyplin, które są napędzane przez naukę i które w tym samym czasie 
umożliwiają, bądź ułatwiają nam ją. 

Nauka prowadzi do zysku. Bowiem zrozumienie czym jest Kosmos i jak 
on funkcjonuje jest warunkiem koniecznym dla odpowiedzi na pytanie jak 
można z niego korzystać, jakie korzyści można czerpać z jego szczególnych cech 
i możliwości. Owe możliwości są ogromne i można posłużyć się jedynie kil-
koma przykładami, aby dać wyobrażenie o niezgłębionym bogactwie prze-
strzeni kosmicznej i szansie jakie jej właściwe używanie stanowi dla nas samych. 
Wykorzystanie kosmosu odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu współcze-
snego świata. Orbitujące wokół Ziemi satelity są wykorzystywane w wielu dzie-
dzinach życia takich jak obserwacja ziemi, nawigacja, telekomunikacja, meteo-
rologia, czy bezpieczeństwo. Zapewniają one niemożliwe do zastąpienia źródła 
informacji odnośnie zmian klimatycznych, czy katastrof naturalnych, jak rów-
nież umożliwiają kontrolę aktywności morskich oraz migracji ludności. Dzięki 
nowoczesnej technologii kosmicznej możliwe jest nadzorowanie wykonalności 
międzynarodowych traktatów i walka z rozprzestrzenianiem się nielegalnych 
działań, zorganizowanej przestępczości i terroryzmu.  

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że aż do niedawna sfera aktywności 
kosmicznych była zarezerwowana wyłącznie dla podmiotów państwowych, 
głównie z uwagi na niespotykanie wysokie koszty idące w parze z ekstremalnie 
dużym ryzykiem charakterystycznym dla przemysłu kosmicznego. W ostatniej 
dekadzie obserwujemy jednak znaczy wzrost znaczenia prywatnego sektora ko-
smicznego, za którym stoją przede wszystkim dysponujący ogromnymi budże-
tami wizjonerzy, którzy dostrzegają w tej branży potencjalne możliwości zysku, 
a przy okazji chcą wnieść swój wkład w rozwój naszej cywilizacji. W dzisiej-
szych czasach, prywatne firmy są już nie tylko podwykonawcami państwowych 
zadań wykonując konkretnie wyznaczone polecenia, ale są odpowiedzialne za 
powodzenie całych misji, a nawet przejmują daleko szerzej zakrojone segmenty 
przemysłu kosmicznego takie jak produkcja i kontrola satelitów czy też syste-
mów wynoszenia, rakiet5.  

To za sprawą tej infrastruktury dysponujemy obecnie potencjałem, który 
obfituje wyliczonymi powyżej korzyściami. Jasnym jest, że aby dojść do miej-
sca gdzie się aktualnie znajdujemy, rozwój technologii kosmicznej musiał 

5 Grady Monica, Private companies are launching a new space race – here's what to expect, [online] 
https://phys.org/news/2017-10-private-companies-space. html [dostęp: 30.04.2018]. 

Ewolucja ludzkich marzeń o podboju kosmosu 

135 

przejść długą drogę, począwszy od fascynacji, poprzez konstrukcję pierwszych 
obiektów, aż do budowy ogromnych maszyn o niewyobrażalnej mocy. 

Ewolucja podboju Kosmosu  

Europa zetknęła się z technologią rakietową już w XIII wieku, jednak 
przez kolejne stulecia wykorzystywana była ona wyłącznie jako narzędzie na 
polu walki6.  

Sytuacja ta zaczęła zmieniać się dopiero w XX wieku, kiedy zaczęto inte-
resować się użyciem zbudowanego potencjału w celach naukowych. Zaczęli 
pojawiać się wybitni naukowcy, którzy zrewolucjonizowali przemysł rakie-
towy. Konstantin Tsiolkovsky na przykład opublikował raport w którym za-
proponował wykorzystanie ciekłego paliwa w miejsce stałego, aby obiekty mo-
gły osiągać większy zasięg7, natomiast wydana w 1923 roku książka Hermanna 
Obertha rozprawiała o podróżach rakietowych będąc inspiracją dla kolejnych 
generacji entuzjastów8.  

Podczas I Wojny Światowej i bezpośrednio po niej zainteresowanie tech-
nologią rakietową na nowo ograniczyło się do jej wykorzystania w celach mili-
tarnych. Niemcy stworzyli i udoskonalili rakietę V-2, która okazała się stano-
wić wielką przewagę podczas II Wojny Światowej. Stany Zjednoczone bazując 
na tej technologii w 1947 roku dokonały wyniesienia w powietrze pierwszej 
dwu-stopniowej rakiety Bumper.  

Jednak prawdziwa era kosmiczna rozpoczęła się jesienią 1957 roku kiedy 
Związek Radziecki wyniósł w przestrzeń kosmiczną pierwszą sztuczną satelitę 
Sputnik 1, a miesiąc później Sputnik 2 stał się pierwszym pojazdem kosmicz-
nym na pokładzie które znajdywało się żywe stworzenie9.  

W styczniu następnego roku swoją pierwszą satelitę Explorer 1 wyniosły 
Stany Zjednoczone. Dało to początek niezwykle dynamicznemu wyścigowi ko-

6 Rockets in Ancient Times (100 B.C. to 17th Century), MSFC History Office, [online] 
https://history.msfc.nasa.gov/rocketry/tl1.html [dostęp: 27.04.2018]. 
7 Marcello, A Man – and an equation, esa. rocket science blog, [online] http://blogs.esa.int/rock 
etscience/2012/10/14/a-man-and-an-equation/ [dostęp: 29.04.2018]. 
8 Herman Oberth, Encyclopaedia Britannica, [online] https://www.britannica.com/biog 
raphy/Hermann-Julius-Oberth [do-stęp: 30.04.2018]. 
9 Timeline: 50 Years of Spaceflight, [online] http://www.space.com/missionlaunches/50th-sput 
nik-timeline-2007.html [dostęp: 30.04.2018]. 
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smicznemu polegającemu na demonstracji siły, którego stawką był prestiż i do-
minacja. Kolejne prowadzenie Związek Radziecki uzyskał w 1961 roku kiedy 
Yuri Gagarin został pierwszym człowiekiem w Kosmosie prześcigając o miesiąc 
Amerykanina Alana Sheparda10.  

W tym czasie swój potencjał w ramach przemysłu kosmicznego rozwinęły 
Kanada, Wielka Brytania oraz Francja wynosząc pierwsze satelity i dołączając 
tym samym do państw-potęg kosmicznych. 

Kolejnym celem na mapie kosmicznej odysei był Księżyc i to na nim sku-
piły swoją uwagę największe mocarstwa w latach 60. W 1966 roku sowiecki 
bezzałogowy pojazd Luna 9 przeprowadził pierwsze udane lądowanie na ziem-
skim satelicie. Trzy lata później, 21 lipca 1969 roku, na Księżycu wylądował 
Apollo 11 na pokładzie którego znajdowali się Neil Armstrong oraz Buzz Ald-
rin – pierwsi ludzie, którzy stanęli na powierzchni innego ciała niebieskiego. 
Kolejne lata przyniosły następne rewolucje. W 1972 roku Związek Radzicki 
wyniósł na orbitę stację kosmiczną Salyut 1, a kilka miesięcy później NASA 
ogłosiła ukończenie pierwszego odzyskiwalnego statku kosmicznego oraz wy-
niosła Pioneer 10, pierwszy obiekt, który opuścił układ słoneczny. We wcze-
snych latach 70 na scenie aktywności kosmicznych pojawiło się dwóch kolej-
nych graczy, którzy stworzyli i umieścili na orbicie swoje własne satelity: Japo-
nia oraz Chiny11. W 1975 roku powstała Europejska Agencja Kosmiczna, 
która cztery lata później wystrzeliła swoją pierwszą rakietę Ariane12. W 1984 
roku prezydent Regan ogłosił swoje zamiary zbudowania amerykańskiej stacji 
kosmicznej Freedom, która ostatecznie przyjęła postać Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej stanowiącej płaszczyznę dla współpracy różnych agencji ko-
smicznych13. Lata 90 przyniosły natomiast pierwsze lądowanie na Marsie, czy 
też dotarcie do wysokości Jowisza.  

Nowy rozdział w historii załogowych lotów kosmicznych rozpoczął się 
w 2001 roku kiedy amerykański przedsiębiorca Dennis Tito został pierwszym 

10 Tamże. 
11A brief history of space exploration, Aerospace, [online] http://www.aerospace.org/educa 
tion/stem-outreach/space-primer/a-brief-history-of-space-exploration/ [dostęp: 30.04.2018]. 
12 A history of the European space agency, ESA, [online] http://m.esa.int/About_Us/Welcome 
_to_ESA/ESA_history/A_history_of_the_European_Space_Agency [dostęp: 30.04.2018]. 
13 Stacja ta powstała w wyniku współpracy Kanady, Japonii, Związku Radzieckiego, Stanów 
Zjednoczonych oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
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turystą, który zapłacił za swoją podróż i pobyt na pokładzie stacji kosmicznej14. 
W 2004 roku kolejne łaziki Spirit oraz Oppornity zaczęły eksplorować po-
wierzchnię Marsa, a SpaceShipOne został pierwszym prywatnym załogowym 
statkiem kosmicznym. Jak już było wspomniane wcześniej, ogromną rewolucję 
w przemyśle kosmicznym stanowiło pojawienie się prywatnych firm, które są 
obecnie w stanie samodzielnie rozwijać swoje własne systemy, mogące być wy-
korzystywane do dalszej eksploracji przestrzeni kosmicznej, a nawet to właśnie 
przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy stoją za rozwojem technologii, które 
jeszcze do niedawna wiązane były wyłącznie z science-fiction takich jak tury-
styka kosmiczna, kosmiczne hotele, czy górnictwo asteroidów15. Nowe pomy-
sły i dokonania zdają się nie mieć granic i inwencja oraz determinacja najwięk-
szych graczy sektora kosmicznego pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości Zie-
mia nie musi być jedynym miejscem gdzie będzie można spotkać człowieka.  

Człowiek jako gatunek międzyplanetarny? 

Obecnie istnieje wiele spektakularnych planów odnośnie przeniesienia 
naszej cywilizacji poza granice naszej planety. Zarówno Elon Musk, założyciel 
firmy SpaceX, jak i Jeff Bezos twórca Amazona oraz w sektorze kosmicznym 
Blue Origin testują obecnie najpotężniejsze systemy rakietowe, które w przy-
szłości miałyby być w stanie dotrzeć na inną planetę i zapoczątkować na niej 
rozwój ludzkiego życia16. Gdyby plany w tym zakresie się powiodły, nie ozna-
czałoby to jednak wyłącznie powstania nowego miejsca, w którym rozwijałby 
się człowiek. Mogłoby to mianowicie spowodować ewolucje naszego gatunku 
poprzez wykształcenie w znacznej mierze różniącej się budowy ciała, które 
umożliwiłoby ludziom adaptację do całkowicie odmiennego otoczenia.  

Faktem jest bowiem, że jesteśmy perfekcyjnie przystosowani do życia na 
Ziemi, która w konsekwencji stanowi dla nas idealne miejsce. Opuszczenie go 
i udanie się w przestrzeń gdzie warunki znacznie się różnią od tutejszych, sta-
nowi ogromne wyzwanie dla ludzkiego organizmu. Na przykład, astronauci 

14 International Space Station Partners grant flight exemption for Dannis Tito, ESA, [online] 
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/Interna 
tional_Space_Station_partners_grant_flight_exemption_for_Dennis_Tito [dostęp: 29.04. 
2018]. 
15 Zob. S. Tkatchova, Emerging Space Markets, Berlin 2018.  
16 Ralph Eric, SpaceX vs. Blue Origin: The bickering titans of new space, Teslarati, [online] 
https://www.teslarati.com/spacex-vs-blue-origin-titans-new-space/ [dostęp: 27.04.2018]. 
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http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/Interna 
tional_Space_Station_partners_grant_flight_exemption_for_Dennis_Tito [dostęp: 29.04. 
2018]. 
15 Zob. S. Tkatchova, Emerging Space Markets, Berlin 2018.  
16 Ralph Eric, SpaceX vs. Blue Origin: The bickering titans of new space, Teslarati, [online] 
https://www.teslarati.com/spacex-vs-blue-origin-titans-new-space/ [dostęp: 27.04.2018]. 
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znajdujący się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej doświadczają powięk-
szenia swoich mięśni i kości. Dodatkowo – co stanowi dużo większy problem 
– ich kości pomimo tego, że ich objętość wzrasta, ulegają degradacji17. Pomimo 
ciągłych ćwiczeń którym muszą się poddawać przebywając na pokładzie orbi-
tującej stacji, po powrocie na Ziemię ciała astronautów potrzebują jeszcze wiele 
czasu aby na nowo móc normalnie funkcjonować. Co więcej znaczna liczba 
astronautów doświadcza problemów ze wzrokiem, których zakres waha się od 
rozmazywania obrazu, aż do ślepoty. Do dziś naukowcy nie mają pewności 
jakie są tego powody. Można dodać do tego generalną ‘chorobę kosmiczną’ 
charakteryzującą się osłabieniem i niezdolnością do podejmowania swoich ob-
owiązków, nieraz nawet przez cały okres trwania misji. W perspektywie życia 
gdzieś w przestrzeni kosmicznej poza szczelnie zamkniętymi pomieszczeniami 
lub w specjalistycznych kombinezonach, naszą największą słabością może być 
brak odporności na promieniowanie. Promieniowanie mutuje nasze DNA 
zwiększając tym samym naszą podatność na zachorowanie na raka. Stanowi to 
już wystarczająco duży problem na Ziemi, a w kosmosie, nawet podczas sto-
sunkowo krótkiej, sześcio-miesięcznej podróży na Marsa, astronauci mogą być 
narażeni na przyjęcie daleko większych dawek niż obecnie określane limity. 
W konsekwencji, niektórzy stoją na stanowisku, że nawet jeśli udałoby nam się 
stanąć na powierzchni czerwonej planety, niedługo po tym i tak umarlibyśmy 
na raka18.  

Poza zmianami genetycznymi, kolonizatorzy będą mogli również stwo-
rzyć zupełnie inną kulturę i technologię. Sztuka będzie się zmieniać stosownie 
do zmian w życiu samych ludzi19.  

Widać więc na tej podstawie, że problem ze stworzeniem międzyplane-
tarnej cywilizacji bynajmniej nie kończy się na udoskonaleniu niezbędnej tech-
nologii, aby dostać się na inne ciało niebieskie. Aby możliwe było przetrwanie 
naszego gatunku poza Ziemią konieczne będą zmiany genetyczne jakie muszą 

17 Will we evolve to adapt to life in space?, DW, [online] http://www.dw.com/en/will-we-evolve-
to-adapt-to-life-in-space/a-38756815 [dostęp: 27.04.2018]. 
18 Hopper Rowan, Space exploration and human evolution, Japan Times, [online] 
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/15/national/science-health/space-exploration-hu 
man-evolution/#.WyZcqac1jIU [dostęp: 17.06.2018]. 
19 Howell Elizabeth, Will Humans Keep Evolving on Ultra-Long Space Voyages?, Space.com, 
[online] https://www.space.com/19047-multigenerational-space-colony-human-evolution. 
html [dostęp: 27.04.2018]. 
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zajść w budowie naszego ciała, które umożliwią funkcjonowanie w całkowicie 
odmiennym środowisku. W tym kontekście może powstać więc pytanie, czy 
w konsekwencji, gdyby te rewolucyjne plany udało się ziścić, na ile mogliby-
śmy mówić o ‘człowieku’ zamieszkującym więcej niż jedną planetę, a na ile 
należałoby stwierdzić wyewoluowanie nowego gatunku, który od nas samych, 
jedynie wziął swój początek.  

Zakończenie 

W większym stopniu niż pozostałe dziedziny nauki i w szerszym zakresie 
aniżeli inne osiągnięcia kulturowe, zainteresowanie przestrzenią kosmiczną 
ukształtowało nasze postrzegania nas samych oraz otaczającego nas świata, jak 
i wpłynęło na to jak wygląda nasze codzienne życie. Wszelkiego rodzaju osią-
gnięcia czy wynalazki mogłyby nie być możliwe gdyby nie istniała od zarania 
dziejów wśród ludzi refleksja odnośnie naszego miejsca we Wszechświecie. Ro-
zumienie ruchu ciał niebieskich, stworzenie kalendarza, dojście do osiadłego 
trybu życia doprowadziło do stworzenia cywilizacji jakiej częścią dziś jesteśmy. 
Przestrzeń kosmiczna niezmiennie pozostaje fascynującym tematem na prze-
strzeni całej historii. Wiąże się z nią zarówno pytanie o naszą własną egzysten-
cję, jak i o możliwość istnienia innej – może również inteligentnej – cywilizacji 
w jakimś miejscu w kosmosie. Kontemplacja przestrzeni kosmicznej skłania 
zarówno do przemyśleń odnośnie tego dlaczego jesteśmy właśnie na tej plane-
cie i jakie znaczenie ma to miejsce w perspektywie całego uniwersum, jak 
i nakazuje nam zadać pytanie, czy jesteśmy w nim sami. Bezcenny wkład 
w zgłębienie obydwu tych zagadnień mają loty w przestrzeń kosmiczną i do-
świadczanie empirycznie jej niezwykłości. Rozwój technologii kosmicznej i wi-
zjonerskie plany w zakresie eksploracji Wszechświata pozwalają nam co roku 
być świadkami kolejnych dokonań, które przekraczają za każdym razem gra-
nice naszej wiedzy i możliwości. To dzięki nim rozwój naszej cywilizacji jest 
w dalszym ciągu tak dynamiczny, a może nawet doprowadzą one do wyewo-
luowania nowego gatunku, doskonałej przystosowanego do życia w przestrzeni 
kosmicznej niż człowiek. Przyszłość jest ekscytująca i nieprzewidywalna i z tego 
właśnie powodu fascynacja otaczającym nas światem nigdy nie osłabnie.  
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to reach stars viewed from the ground on a daily basis. Visionary ideas and 
technological development allow us already today to accomplish wonderful 
things and further plans in that domain seem limitless. Maybe even one day 
we could become an interplanetary specious?  
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dotyczących początku i końca życia 

ludzkiego i osoby ludzkiej 
a rozwiązania przyjęte w prawie polskim 

 
 
 

Wstęp 

Słownik języka polskiego wyjaśnia termin „ewolucja” jako proces prze-
obrażeń, wszelki rozwój, przechodzenie z jednych stadiów do kolejnych, czę-
stokroć doskonalszych1. Tak przyjęta definicja nie pozwala ograniczać 
przedmiotowego terminu li tylko do szeroko pojętych nauk biologicznych, 
jakkolwiek tam jest on z całą pewnością najpowszechniej stosowany i tam też 
poświęca się mu najwięcej uwagi. Termin ten może więc dotyczyć całego 
szeregu zjawisk, także tych, które nie mają konotacji stricte biologicznych. 

W trakcie ostatniego półwiecza dokonał się bowiem niezwykły rozwój 
nauk, zwłaszcza nauk medycznych, który doprowadził do konieczności prze-
definiowania wielu używanych pojęć. Nie sposób także nie wspomnieć 
o zaistniałej w tym samym niemalże czasie rewolucji obyczajowej. Takie dość 
gwałtowne zmiany spowodowały reorientację w szeroko pojmowanych nau-
kach humanistycznych, głównie filozofii i etyce. Zwłaszcza ta ostatnia dozna-
ła wstrząsu i wręcz rozsadzenia. Liczne precedensy, z którymi wcześniej nie 
miano do czynienia sprawiły, że popularna dotychczas etyka medyczna,  
w której pacjent był jedynie przedmiotem działań lekarza, a nie podmiotem 
równoprawnego stosunku, zaczęła być stopniowo wypierana przez całkowicie 
nową jakość, którą z czasem określono mianem bioetyki. 

W opracowaniu niniejszym zaprezentowana zostanie ewolucja poglądów 
moralnych i bioetycznych dotyczących początku i końca życia ludzkiego oraz 

                                                            
1 [online] https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ewolucja;5426708.html [dostęp: 18.6.2018]. 
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to reach stars viewed from the ground on a daily basis. Visionary ideas and 
technological development allow us already today to accomplish wonderful 
things and further plans in that domain seem limitless. Maybe even one day 
we could become an interplanetary specious?  
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Wstęp 
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obrażeń, wszelki rozwój, przechodzenie z jednych stadiów do kolejnych, czę-
stokroć doskonalszych1. Tak przyjęta definicja nie pozwala ograniczać 
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o zaistniałej w tym samym niemalże czasie rewolucji obyczajowej. Takie dość 
gwałtowne zmiany spowodowały reorientację w szeroko pojmowanych nau-
kach humanistycznych, głównie filozofii i etyce. Zwłaszcza ta ostatnia dozna-
ła wstrząsu i wręcz rozsadzenia. Liczne precedensy, z którymi wcześniej nie 
miano do czynienia sprawiły, że popularna dotychczas etyka medyczna,  
w której pacjent był jedynie przedmiotem działań lekarza, a nie podmiotem 
równoprawnego stosunku, zaczęła być stopniowo wypierana przez całkowicie 
nową jakość, którą z czasem określono mianem bioetyki. 

W opracowaniu niniejszym zaprezentowana zostanie ewolucja poglądów 
moralnych i bioetycznych dotyczących początku i końca życia ludzkiego oraz 
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osoby ludzkiej, która to wynikła wszakże z innych ewolucji: rozwoju medy-
cyny oraz rewolucji obyczajowej, przy czym ta ostatnia była również niejako 
wynikiem pierwszej. Poszczególne precedensowe wydarzenia będące kamie-
niami milowymi medycyny współczesnej, stały się jednocześnie impulsem do 
zmiany myślenia o człowieku. 

Powyższe z kolei miało także niewątpliwy wpływ na system prawa. Jest 
bowiem bezsporne, że ustawodawca, tworząc poszczególne normy w nim 
występujące, kieruje się przede wszystkim koniecznością zapewnienia ochrony 
wartościom, które w danym momencie przeważająca część społeczeństwa 
uznaje za cenne, m.in. z moralnego punktu widzenia. Wszystkie powyższe 
uwagi spotykają się na gruncie zwłaszcza prawa medycznego, ale też prawa 
karnego. Dlatego, mając na uwadze ewolucję poglądów odnośnie cezur ludz-
kiego jestestwa, warto także przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym przez ro-
dzimego prawodawcę w aktach prawnych należących do tych gałęzi prawa 
i zbadać, czy są one z nimi zbieżne, czy też może rozbieżne i w jakim stopniu? 

Przegląd poglądów dotyczących początków oraz kresu życia ludzkiego 

Zanim przejdziemy do szerszej prezentacji przedmiotowej ewolucji po-
glądów, czuję się zobowiązany wytłumaczyć się z użytego rozróżnienia czło-
wieka i osoby, a które to wynikać może ze sformułowania tytułu niniejszego 
opracowania. Nie jest to jednak moja fanaberia, a źródłem takiej dystynkcji 
jest występujący od pewnego czasu w bioetyce spór, zwany antropologicz-
nym, tzn. szukający odpowiedzi na pytania: czy każdy człowiek jest osobą 
oraz czy osobami mogą być jedynie ludzie (homo sapiens)? Jest bowiem oczy-
wiste, że termin „osoba” nie jest pojęciem z płaszczyzny nauk biologicznych 
(tam bardziej powszechny jest termin „osobnik”), toteż nie lekarze winni 
decydować o tym, kto może być uznany za osobę. 

W pierwszej sytuacji możemy dokonać wyboru między dwiema ewentu-
alnościami: każdy człowiek jest osobą i nie każdy człowiek jest osobą. Punk-
tem wyjścia należałoby uczynić definicję osoby. John Locke proponuje, aby 
za takową uznawać „istotę myślącą i inteligentną, obdarzoną rozumem 
i zdolnością refleksji, istotę, która może ujmować siebie myślą jako samą 
siebie”2. W jego definicji daje się więc odczuć nacisk na samoświadomość 

                                                            
2 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego t. I, Warszawa 1955, s. 471. 
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takiej istoty oraz zdolność do racjonalnego działania. Wobec tego jednostki, 
które nie są jeszcze siebie świadome, np. płody i niemowlęta lub taką świa-
domość utraciły, np. na skutek choroby czy wieku tracą przymiot osób, ten 
bowiem dotyczy wyłącznie takich istot, które we własnym życiu pokładają 
pewną wartość, będąc świadomymi jego znaczenia3. Przeciwnicy takiego 
poglądu stoją oczywiście na stanowisku, że utrata tej samoświadomości nie 
przesądza o utracie cech osoby i podmiotom takim w dalszym ciągu należy 
się szacunek i troska. Uznanie więc danego indywiduum za człowieka będzie 
powodować jego automatyczne zakwalifikowanie do kategorii osób ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. 

Odpowiedź na drugie z postawionych pytań również nie wydaje się być 
tak oczywista. Znany jest wszakże przypadek sumatryjskiego orangutana, 
któremu argentyński sąd zagwarantował pewne prawa jako „osobie niebędą-
cej człowiekiem”4. Wychodząc bowiem od powyższej definicji praktycznej 
Johna Locke’a można sformułować argument, że każda istota wyposażona 
w chociażby cząstkę psychizmu, zdolna odczuwać ból i posiadająca choćby 
minimalną inteligencję, musi być uznana za osobę, a zarezerwowanie tego 
przymiotu wyłącznie dla przedstawicieli homo sapiens stanowi gatunkowy 
szowinizm5. 

Przejdźmy teraz do właściwego sporu, a więc o cezury istnienia człowie-
ka. Trzeba tutaj wskazać, że prezentowane poglądy w znacznej mierze starają 
się wpisać w przedstawiony powyżej spór antropologiczny. Dla jednych jest 
bowiem oczywiste, że człowiek swe początki bierze jeszcze na wczesnym eta-
pie prenatalnym, inni z kolei tych granic poszukują znacznie później. Obie 
strony sporu zgodnie jednak uznają, że zarówno początek jak i kres życia 
ludzkiego są etapami życia osoby, a nie tylko istot ludzkich o bliżej nieokre-
ślonym statusie6. Autor niniejszego opracowania nie ma jednak zamiaru prze-
sądzać, która z powyżej zarysowanych koncepcji sporu antropologicznego jest 
słuszna, toteż prezentuje poglądy charakterystyczne dla obu opcji. 

Rozważania nasze zacznijmy więc od cezury początkowej. Od kiedy 
można mówić o człowieku? Takie pytanie zaczęto sobie zadawać z kilku przy-
                                                            
3 J. Harris, The value of life. An introduction to medical ethics, London 1994, s. 14-19. 
4 [online] http://www.iflscience.com/plants-and-animals/argentinian-court-extends-rights-cap 
tive-orangutan/ [dostęp: 18.6.2018 r.]. 
5 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 221-225. 
6 B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 217. 
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3 J. Harris, The value of life. An introduction to medical ethics, London 1994, s. 14-19. 
4 [online] http://www.iflscience.com/plants-and-animals/argentinian-court-extends-rights-cap 
tive-orangutan/ [dostęp: 18.6.2018 r.]. 
5 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 221-225. 
6 B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 217. 
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czyn, natury zarówno medycznej jak i obyczajowej. Po pierwsze, 25 kwietnia 
1953 r. dokonano opisu struktury DNA, okazało się, że za ludzkie cechy 
odpowiada swoista kompilacja białek i innych związków chemicznych. 
W dalszej kolejności, w dniu 22 stycznia 1973 r. Sąd Najwyższy Stanów 
Zjednoczonych orzekł, iż prawo do aborcji wynika z konstytucyjnie gwaran-
towanego prawa do prywatności, zakazywanie i penalizacja praktyk aborcyj-
nych nie znajdują prawnego uzasadnienia, jednakże prawo to nie ma wymia-
ru absolutnego: orzekający sędziowie posłużyli się konstrukcją trymestru ciąży 
i stwierdzili, że w pierwszym trymestrze aborcja jest w pełni dopuszczalna 
i zależna jedynie od woli kobiety, w drugim trymestrze jest ona również do-
puszczalna, chociaż państwo może ją uregulować, ze względu na koniczność 
ochrony życia matki, dopiero w trzecim trymestrze możliwe są inne ograni-
czenia7. Orzeczenie to obalało antyaborcyjne regulacje w USA. Po trzecie, 25 
lipca 1978 r. narodziło się pierwsze dziecko poczęte poza organizmem matki. 
Rozpoczęło to erę zabiegów in vitro, które z czasem zostały uzupełnione 
o metodę kriokonserwacji zarodków, co ponownie wywołało pytania odno-
śnie statusu zarodka. 

W związku z powyższymi wydarzeniami zaczęto określać moment po-
czątku obowiązywania prawa ochronnego. Przede wszystkim podnoszono, 
że na wczesnych etapach rozwoju zarodek nie korzysta z własnej informacji 
genetycznej zawartej w jądrze komórkowym, a posługuje się informacją po-
chodzącą od matki ergo nie może stanowić odrębnego od niej organizmu. 
Następnie, blastomery, a więc komórki tworzące zarodek, mają być totipo-
tencjalne, tzn. każdy z nich może dać początek nowemu organizmowi, gdyby 
go od reszty odseparować, nie można wobec tego powiedzieć, że stanowią one 
integralną, zwartą całość8. Kolejno, jeżeli może dojść do podziału zarodka na 
dwa odrębne organizmy, to do momentu tego podziału nie można katego-
rycznie przesądzić, czy będziemy mieli do czynienia z jednym czy z dwoma 
organizmami – ta możliwość ma swój kres w momencie implantacji w ścianie 
macicy, a więc około 14. dnia od zapłodnienia. Następnie, wychodząc nieja-
ko od definicji praktycznej, zakłada się, że jeżeli człowiek, osoba, ma być 
rozumny i świadomy, a ta świadomość i rozumność ma swoje źródło w ukła-

                                                            
7 Sprawa Roe v. Wade, [online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/case.html 
[dostęp: 19.06.2018 ]. 
8 B. Chyrowicz, Bioetyka …, s. 222. 
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dzie nerwowym, to początków bytu ludzkiego należy upatrywać w powstaniu 
tego układu, a więc jego zalążka – cewy nerwowej, co ma miejsce około 21. 
dnia po zapłodnieniu. Rozumowanie wykluczające więc istnienie osoby na 
wczesnym etapie embrionalnym opiera się na następującym sylogizmie: 

• Musi istnieć indywidualny organizm ludzki 
• Wczesny zarodek nie jest takim indywidualnym organizmem 
• Wczesny zarodek nie jest osobą9 

Wykluczone więc jest uznanie, że z człowiekiem mamy do czynienia już 
w momencie zapłodnienia, a to właśnie ze względu na brak nowego indywi-
duum – to zaś powstaje około 18. – 19. dnia po zapłodnieniu10. Wreszcie 
stwierdza się, że o człowieku można mówić od trzeciego trymestru ciąży, jako 
że wówczas powstaje kora mózgowa i płód może już przeżyć poza organi-
zmem matki, a także że człowiekiem się jest, bo ma się ludzkie DNA. Naj-
bardziej skrajny pogląd zakłada z kolei, że status osoby nadają rodzice i to od 
ich uznania zależy, czy mamy do czynienia z takim podmiotem.  

Argumenty prezentowane wyżej znalazły oczywiście swoich przeciwni-
ków, którzy starali się zbić każdy z nich. I tak, zarodek może nie korzystać 
z własnej informacji genetycznej, jednakże informację genetyczną matki wy-
korzystuje do własnych celów rozwojowych, a więc można go uznać za od-
dzielny organizm. Kontrargumentem odnośnie totipotencjalności blastome-
rów ma być z kolei fakt ich zróżnicowania już na tym etapie, przez co mają 
one posiadać ściśle wytyczony szlak rozwojowy, ma między nimi zachodzić 
wymiana chemiczna, co przesądza o tym, że nie są jedynie losowym zlepkiem 
luźnych komórek. Cezura 21. dnia oraz zalążków ośrodkowego układu ner-
wowego także została skrytykowana, jako że nie można powiedzieć, że począ-
tek tworzenia się mózgu to początek nowego indywiduum, gdyż gdyby ten 
zarodek wcześniej nie żył, to nie byłby w stanie wytworzyć żadnych struktur 
nerwowych. Wreszcie, także powstanie kory mózgowej nie może być uznane 
za początek, gdyż fakt, że ktoś nie posiada zdolności do rozumnej i wolnej 
ekspresji nie oznacza, że nie może być człowiekiem. Współczesna medycyna 

                                                            
9 Tamże, s. 223. 
10 J. Różyńska, Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży, Gdańsk 2008, 
s. 90. 
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i stwierdzili, że w pierwszym trymestrze aborcja jest w pełni dopuszczalna 
i zależna jedynie od woli kobiety, w drugim trymestrze jest ona również do-
puszczalna, chociaż państwo może ją uregulować, ze względu na koniczność 
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7 Sprawa Roe v. Wade, [online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/case.html 
[dostęp: 19.06.2018 ]. 
8 B. Chyrowicz, Bioetyka …, s. 222. 
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dzie nerwowym, to początków bytu ludzkiego należy upatrywać w powstaniu 
tego układu, a więc jego zalążka – cewy nerwowej, co ma miejsce około 21. 
dnia po zapłodnieniu. Rozumowanie wykluczające więc istnienie osoby na 
wczesnym etapie embrionalnym opiera się na następującym sylogizmie: 

• Musi istnieć indywidualny organizm ludzki 
• Wczesny zarodek nie jest takim indywidualnym organizmem 
• Wczesny zarodek nie jest osobą9 

Wykluczone więc jest uznanie, że z człowiekiem mamy do czynienia już 
w momencie zapłodnienia, a to właśnie ze względu na brak nowego indywi-
duum – to zaś powstaje około 18. – 19. dnia po zapłodnieniu10. Wreszcie 
stwierdza się, że o człowieku można mówić od trzeciego trymestru ciąży, jako 
że wówczas powstaje kora mózgowa i płód może już przeżyć poza organi-
zmem matki, a także że człowiekiem się jest, bo ma się ludzkie DNA. Naj-
bardziej skrajny pogląd zakłada z kolei, że status osoby nadają rodzice i to od 
ich uznania zależy, czy mamy do czynienia z takim podmiotem.  

Argumenty prezentowane wyżej znalazły oczywiście swoich przeciwni-
ków, którzy starali się zbić każdy z nich. I tak, zarodek może nie korzystać 
z własnej informacji genetycznej, jednakże informację genetyczną matki wy-
korzystuje do własnych celów rozwojowych, a więc można go uznać za od-
dzielny organizm. Kontrargumentem odnośnie totipotencjalności blastome-
rów ma być z kolei fakt ich zróżnicowania już na tym etapie, przez co mają 
one posiadać ściśle wytyczony szlak rozwojowy, ma między nimi zachodzić 
wymiana chemiczna, co przesądza o tym, że nie są jedynie losowym zlepkiem 
luźnych komórek. Cezura 21. dnia oraz zalążków ośrodkowego układu ner-
wowego także została skrytykowana, jako że nie można powiedzieć, że począ-
tek tworzenia się mózgu to początek nowego indywiduum, gdyż gdyby ten 
zarodek wcześniej nie żył, to nie byłby w stanie wytworzyć żadnych struktur 
nerwowych. Wreszcie, także powstanie kory mózgowej nie może być uznane 
za początek, gdyż fakt, że ktoś nie posiada zdolności do rozumnej i wolnej 
ekspresji nie oznacza, że nie może być człowiekiem. Współczesna medycyna 

                                                            
9 Tamże, s. 223. 
10 J. Różyńska, Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży, Gdańsk 2008, 
s. 90. 
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pozwala także przeżyć zarodkom poza organizmem matki już od ok. 25 tygo-
dnia od zapłodnienia. 

Odnośnie zaś argumentów najbardziej skrajnych, to po pierwsze, ludz-
kie DNA ma każda komórka ludzkiego ciała, nieważne skąd zostanie pobra-
na, wobec czego argument o posiadaniu przez zarodek ludzkiego DNA należy 
uznać za nietrafny. Podobnie ma się rzecz w przypadku możliwości nadania 
statusu osoby przez kogoś innego: czy można bowiem posiadać kompetencję 
do decydowania o osobowości innej istoty, czy np. czy z perspektywy czło-
wieka urodzonego można decydować o człowieku nienarodzonym? 

Powyższe dobitnie pokazuje, jak bardzo problematyczne może być wy-
tyczenie początkowej cezury istnienia człowieka. W zestawieniu z poglądami 
wcześniejszymi, tj. obowiązującymi przed wiekiem XX i na jego początku, da 
się jednakowoż zaobserwować ogromna zmiana myślenia o tymże początku 
wynikająca ni mniej ni więcej właśnie z rozwoju nauk medycznych i zmian 
obyczajowych. Warto tu wspomnieć o dominujących aż do uchwalenia 
w 1917 r. kodeksu prawa kanonicznego w etyce chrześcijańskiej teoriach 
animacji sukcesywnej i równoczesnej, przy czym ta pierwsza charakteryzowała 
chrześcijaństwo zachodnie, a ta druga wschodnie11. Przede wszystkim Ojco-
wie Kościoła, w rozważaniach na temat embrionu ludzkiego opierali się na 
naukach myślicieli antycznych, zwłaszcza Arystotelesa. Przyjmowali więc, 
że o istnieniu człowieka decyduje moment pojawienia się duszy ludzkiej 
w embrionie, a który to związany jest immanentnie z organizacją ludzkiego 
ciała12. Chłopcy więc otrzymywali duszę w 40. dniu od poczęcia, dziewczynki 
zaś w dniu 8013. W dziełach św. Iwona z Chartres i mnicha Gracjana domi-
nuje rozróżnienie płodów animowanych i nieanimowanych i zabicie tych 
ostatnich nie może być tożsame z zabiciem człowieka14. Z kolei św. Tomasz 
z Akwinu rozwijał arystotelesowską koncepcję trzech dusz: roślinnej, zwierzę-
cej i ludzkiej, z których każda wiąże się z określonym etapem rozwoju czło-
wieka. Płód animowany od nieanimowanego rozróżniał on w oparciu 
o 3 kryteria: morfologiczne (płód musiał mieć ludzki kształt), chronologiczne 

                                                            
11 A.J. Katolo, Embriologia Ojców Kościoła, [online] http://mateusz.pl/czytelnia/ak-ep.htm 
[dostęp: 22.06.2018]. 
12 Tenże, Embriologia średniowieczna, [online], http://www.kosciol.pl/article.php?story=20040 
419220042524#sdfootnote38sym [dostęp: 22.06.2018]. 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
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(chodziło o powyższe cezury dnia 40. i 80.) oraz ontologiczne – płód musiał 
mieć ludzką, a nie roślinną czy zwierzęcą, duszę i zabicie go przed tym sta-
dium nie mogło być uznane za zabicie człowieka15. Mając na uwadze powyż-
sze widać więc, że ciężar rozważań o początkach człowieka, mimo że w dal-
szym ciągu upatrywany także na etapie prenatalnym, został przeniesiony 
z uzasadnień ontologicznych na bardziej medyczne. 

Niezwykle popularny był także, mający korzenie w nauce Arystotelesa 
i św. Tomasza z Akwinu dotyczącej możności biernej, pogląd odnoszący się 
do potencjalności, do prawdopodobieństwa stania się człowiekiem. Opierał 
się on na trzech krokach: (1) osoba ludzka jest ludzką istotą, która ma zdol-
ność do ekspresji charakterystycznych dla ludzkiego gatunku, (2) ludzki za-
rodek nie ma jeszcze struktury niezbędnej do takiej ekspresji, jednakże może 
on je rozwinąć w przyszłości i (3) ludzki zarodek jest potencjalną osobą 
i dlatego przysługują mu prawa osobowe16. 

Równie skomplikowana jest kwestia końca życia ludzkiego. Przez lata 
bowiem za śmierć człowieka uznawano ustanie oddychania i krążenia. Po-
dobnie jednak jak w przypadku wyznaczenia cezury początkowej, tak i tu 
rozwój nauki i zmiany w sferze obyczajowej doprowadziły do swoistej rewo-
lucji. Kluczowe znaczenie miały tu następujące wydarzenia – kamienie milo-
we: w 1967 r. dokonano pierwszej transplantacji serca. Zabieg ten od tej pory 
zaczął być przedmiotem zainteresowania bioetyków zwłaszcza w przypadku 
przeszczepów ex mortuo. W 1968 r. Harwardzka Szkoła Medyczna opubli-
kowała, mające w pełni charakter medyczny, kryteria śmierci człowieka, opie-
rając się na nieodwracalnym ustaniu funkcji mózgu. Kolejny przypadek od-
nosi się do możliwości rezygnacji z uporczywej terapii: w 1976 r. Sąd Naj-
wyższy stanu New Jersey uznał, że rodzice mają pełne prawo do decyzji 
o odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie swojej córki, pozostającej 
w permanentnym stanie wegetatywnym17. Wreszcie w 2001 r.: uchwalono 
w Holandii pierwszą na świecie ustawę eutanatyczną. 

Należy zwrócić uwagę, że śmierć nie stanowi jednego momentu, a pro-
ces. Uznaje się, że jego początkiem jest obumieranie kory mózgowej, a koniec 

                                                            
15 Tamże. 
16 M. Reichlin, The argument from potential. A reappraisal, Bioethics 1997, nr 11, s. 1-2. 
17 Sprawa In Re Quinlan, [online] https://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/ 
1976/70-n-j-10-0.html [dostęp: 24.06.2018]. 
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w embrionie, a który to związany jest immanentnie z organizacją ludzkiego 
ciała12. Chłopcy więc otrzymywali duszę w 40. dniu od poczęcia, dziewczynki 
zaś w dniu 8013. W dziełach św. Iwona z Chartres i mnicha Gracjana domi-
nuje rozróżnienie płodów animowanych i nieanimowanych i zabicie tych 
ostatnich nie może być tożsame z zabiciem człowieka14. Z kolei św. Tomasz 
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cej i ludzkiej, z których każda wiąże się z określonym etapem rozwoju czło-
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11 A.J. Katolo, Embriologia Ojców Kościoła, [online] http://mateusz.pl/czytelnia/ak-ep.htm 
[dostęp: 22.06.2018]. 
12 Tenże, Embriologia średniowieczna, [online], http://www.kosciol.pl/article.php?story=20040 
419220042524#sdfootnote38sym [dostęp: 22.06.2018]. 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
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15 Tamże. 
16 M. Reichlin, The argument from potential. A reappraisal, Bioethics 1997, nr 11, s. 1-2. 
17 Sprawa In Re Quinlan, [online] https://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/ 
1976/70-n-j-10-0.html [dostęp: 24.06.2018]. 
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stanowi obumarcie pnia mózgu. Proces ten musi mieć charakter nieodwra-
calny, gdyż tylko nieodwracalne ustanie funkcji mózgu, jako elementu inte-
grującego organizm jako całość, może być uznane za swoisty koniec człowie-
ka jako takiego, gdyż nawet w sytuacji, w której inne komórki jego ciała będą 
funkcjonowały, to wykluczenie tego centrum organizująco – integrującego 
musi przesądzić o kresie jestestwa. 

Obecne są także poglądy krytykujące uznawanie śmierci mózgowej za 
śmierć człowieka. Najpopularniejsze są te sformułowane przez Alana Shew-
mona, który odrzuca tezę o szczególnej roli mózgu w integrowaniu ludzkiego 
organizmu. Dochodzi on do następujących wniosków: 

• Śmierć mózgowa nie powoduje ustania krążenia 
• Skoro tak, to ustanie krążenia nie zależy od śmierci mózgu, ale od in-

nych czynników o podłożu somatycznym, jakkolwiek u pacjentów 
ze stwierdzoną śmiercią mózgową uszkodzenie serca i płuc diametral-
nie wzrasta 

• Kryterium to jest wobec tego zbyt wczesne, aby móc z całą pewnością 
orzec o śmierci człowieka, należy odczekać pewien okres czasu18. 

Shewmon nie odrzuca jednakże kryterium śmierci mózgowej całkowicie, 
stwierdza bowiem, że po jej zaistnieniu człowiek nie może prowadzić już 
świadomego życia, to jednak nie powoduje, że przestaje on być istotą ludz-
ką19. 

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że kryterium śmierci mózgowej kore-
spondowałoby z przyjmowaną powyżej definicją osoby ludzkiej formułowaną 
przez Johna Locke’a. Skoro bowiem za osobę uznajemy istotę zdolną do 
świadomości i odczuwania bodźców zewnętrznych i wiemy też, że za te ele-
menty odpowiedzialny jest mózg, to naturalne jest przyjęcie, że wraz z usta-
niem funkcji mózgu nie mamy już do czynienia z osobą. Pytanie, czy także 
z człowiekiem w sensie czysto biologicznym budzi spory wśród bioetyków. 

 
 

                                                            
18 A. Shewmon, „Brainstem death”, „brain death” and „death”. A critical re-evaluation of the 
purported equivalence, Issues in Law and Medicine 1998, nr 14, s. 135 i n. 
19 Tamże. 
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Rozwiązania przyjęte w prawie polskim 

Powyższe rozważania mają również znaczenie z punktu widzenia norm 
prawnych. W zależności bowiem od tego, który moment czasowy przyjmie-
my za początek, a który za kres istnienia, będzie można zastosować właściwe 
normy prawa. Strony tego sporu posługują się bowiem następującymi twier-
dzeniami: albo że w danym wypadku mamy do czynienia z człowiekiem, 
a więc odebranie mu życie będzie stanowić formę zabójstwa lub przeciwnie, 
że w danym przypadku nie występuje człowiek, toteż odebranie mu życia nie 
będzie czymś karygodnym20. Pojawia się tu także pytanie o normatywny 
status embrionu ludzkiego. 

Niewątpliwie punktem wyjścia uczynić musimy art. 30 Konstytucji RP, 
wedle którego przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszano-
wanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ustrojodawca, posłu-
gując się takimi określeniami jak „przyrodzony”, „nienaruszalny”, „niezby-
walny”, przyjmuje więc osobowy, a nie osobowościowy model godności 
człowieka, a więc niezależny od typu osobowości psychicznej i fizycznej danej 
jednostki, a będący przyrodzonym przymiotem każdego człowieka i swe źró-
dło czerpiącym nie w prawie stanowionym, a naturalnym21. Powszechnie 
uznaje się, że analizowany przepis ma charakter normatywny, a nie jedynie 
deskryptywny, określa samodzielną normę prawną22. Skoro tak, to jak każda 
norma prawna musi on mieć zakres podmiotowy, a więc określać krąg 
uprawnionych. Wydaje się, że pojęcie godności człowieka odnosi się do każ-
dego człowieka rozumianego biologicznie, a ściślej: gatunkowo, czyli istoty 
posiadającej ludzki genom23. Objęcie przymiotem godności także embrionu 
ludzkiego znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, gdzie częstokroć podkreśla się, że podstawowe 
prawo do godności przysługuje „każdej ludzkiej komórce jajowej, począwszy 
od momentu jej zapłodnienia, ponieważ to zapłodnienie może rozpocząć 

                                                            
20 B. Chyrowicz, Bioetyka …, s. 217. 
21 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 109. 
22 L. Bosek, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, 
s. 735 i n. 
23 Tamże, s. 737. 
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stanowi obumarcie pnia mózgu. Proces ten musi mieć charakter nieodwra-
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18 A. Shewmon, „Brainstem death”, „brain death” and „death”. A critical re-evaluation of the 
purported equivalence, Issues in Law and Medicine 1998, nr 14, s. 135 i n. 
19 Tamże. 
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Rozwiązania przyjęte w prawie polskim 
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20 B. Chyrowicz, Bioetyka …, s. 217. 
21 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 109. 
22 L. Bosek, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, 
s. 735 i n. 
23 Tamże, s. 737. 
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proces rozwoju jednostki ludzkiej”24. Jest także niewątpliwe, że prawo to 
wygaśnie wraz ze śmiercią człowieka. 

W art. 30 Konstytucji częstokroć upatruje się źródła pozostałych praw 
i wolności człowieka. Truizmem jest, iż skoro godność dotyczy człowieka 
w okresie jego życia, to z tym wyjątkowym uprawnieniem będzie immanent-
nie powiązane prawo do życia, a dokładniej do jego ochrony, wyrażone 
z kolei w art. 38 ustawy zasadniczej. Gdyby poddać ten przepis analizie języ-
kowej, to nie wynika z niego zawężenie stosowania jego dyspozycji li tylko do 
ludzi już narodzonych. Kwestia odnoszenia go także do okresu przed naro-
dzeniem jest w doktrynie zagadnieniem spornym25. Szczegółowo przeanali-
zował ją Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r.26, 
w którym stwierdził m.in., że „jeżeli życie człowieka, w tym życie dziecka 
poczętego, stanowi wartość konstytucyjną, to ustawa zwykła nie może pro-
wadzić do swoistej cenzury i zawieszenia obowiązywania norm konstytucyj-
nych. Zakaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wyni-
ka z norm o charakterze konstytucyjnym” oraz że „życie ludzkie, w tym życie 
w fazie prenatalnej, jest jedną z podstawowych wartości konstytucyjnych”. 
Trybunał nie przesądził jednakowoż, że dziecko poczęte posiada prawo pod-
miotowe ochrony życia, a jedynie, że jego życie jest wartością konstytucyj-
ną27. Jeśli więc powiązać wnioski płynące z tego orzeczenia z powyższymi 
naszymi tezami formułowanymi na gruncie art. 30 Konstytucji, to bez wąt-
pienia można wywieść, iż konstytucyjna ochrona życia obejmuje również etap 
prenatalny życia człowieka, gdyż także wtedy człowiekowi przysługuje przy-
rodzona godność. Trybunał nie sformułował jednakowoż żadnych twierdzeń 
odnośnie momentu początkowego obowiązywania tej ochrony na tymże 
etapie prenatalnym. Z pomocą przychodzą tutaj przedstawiciele doktryny 
i ich liczne wypowiedzi nt. konstytucyjnego statusu embrionu ludzkiego. 
Stwierdza się m.in., że „konieczność uznania embrionu ludzkiego za człowie-
ka na gruncie Konstytucji RP wynika z samej natury embrionu – w świetle 

                                                            
24 Wyroki TSUE z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. C-364/13 (International Stem Cell Corpora-
tion, Dz.Urz. UE C z 2015 r. Nr 65, s. 7–8, pkt 24–25) oraz 18 października 2011 r., sygn. 
C-34/10 (Oliver Brüstle p-ko Greenpeace eV). 
25 T. Sroka, [w:] Konstytucja RP. Komentarz …, s. 940 i n. 
26 Sygn. K 26/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 19, Legalis 10361. 
27 E. Zielińska, Konstytucyjna ochrona prawa do życia od momentu poczęcia. Uwagi krytyczne do 
projektu zmiany art. 38 Konstytucji, Państwo i prawo, 2007, nr 3, s. 11. 
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aktualnej wiedzy medycznej trudno jest traktować embrion ludzki jako byt 
odmienny od człowieka”28. To z kolei przesądza o tym, że ochrona obowiązu-
je od momentu zapłodnienia, przy czym nie tylko tego naturalnego, ale rów-
nież sztucznego, w drodze metody in vitro. 

Problematyczny może być także moment końcowy obowiązywania tej 
ochrony. Nie można bowiem chronić życia, jeżeli doszło już do śmierci. Jak 
jednak mówiliśmy wcześniej, umieranie stanowi proces, a nie jeden moment. 
Wyróżnia się cztery zasadnicze etapy umierania: agonia (vita reducta), śmierć 
kliniczna (mors clinica), śmierć mózgowa (mors cerebralis) i śmierć osobnicza 
(mors biologica) przy czym ustawa zasadnicza nie rozstrzyga, który z tych 
etapów stanowi granicę konstytucyjnej ochrony życia29. Ze względów gwa-
rancyjnych oraz z uwagi na konieczność ochrony godności ludzkiej należy 
jedynie przyjąć, że obowiązek prawnej ochrony życia wygasa wraz ze śmiercią 
człowieka rozumianą jako dezintegracja organizmu ludzkiego, która ma miej-
sce wraz ze śmiercią mózgową, za którą z kolei uznaje się powszechnie obu-
marcie pnia mózgu30. 

Powyższe problemy wynikają z faktu autonomiczności pojęcia „czło-
wiek” występującego w tekście Konstytucji. Musi ono być rozumiane szeroko 
i konsumuje inne pojęcia, którymi może posługiwać się ustawodawca zwykły, 
np. „dziecko poczęte”. Terminy te uważa się za mające jedynie techniczne 
walory31. Inaczej ma się sprawa, jeśli sięgniemy do tekstu np. konwencji 
o prawach człowieka i biomedycynie z 1997 r.32, która expressis verbis wpro-
wadza dualistyczny reżim prawny ochrony. Art. 1 Konwencji wprowadza 
bowiem wyraźne rozróżnienie na istoty ludzkie (human beings) i każdego 
(everyone). Wobec tych pierwszych sygnatariusze zobowiązują się chronić 
godność i tożsamość, z kolei wobec drugich szanować ich integralność oraz 
                                                            
28 Tak też J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycz-
nych, Warszawa 2010, s. 50; T. Krzemiński, Ludzki embrion. Czy ma prawo do życia?, Kraków 
2011, s. 58–62; oraz O. Nawrot, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, 
Warszawa 2011, s. 140. 
29 T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypi-
sania skutku, Warszawa 2013, s. 92. 
30 Tenże, [w:] Konstytucja RP. Komentarz …, s. 944. 
31 Tamże. 
32 Konwencja Rady Europy z dnia 4 kwietnia 1997 r. o ochronie praw człowieka i godności 
istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny, podpisana przez Polskę w 1999 
r., nieratyfikowana; https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900 
00168007cf98 [dostęp: 26.6.2018 r.] 
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24 Wyroki TSUE z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. C-364/13 (International Stem Cell Corpora-
tion, Dz.Urz. UE C z 2015 r. Nr 65, s. 7–8, pkt 24–25) oraz 18 października 2011 r., sygn. 
C-34/10 (Oliver Brüstle p-ko Greenpeace eV). 
25 T. Sroka, [w:] Konstytucja RP. Komentarz …, s. 940 i n. 
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27 E. Zielińska, Konstytucyjna ochrona prawa do życia od momentu poczęcia. Uwagi krytyczne do 
projektu zmiany art. 38 Konstytucji, Państwo i prawo, 2007, nr 3, s. 11. 
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28 Tak też J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycz-
nych, Warszawa 2010, s. 50; T. Krzemiński, Ludzki embrion. Czy ma prawo do życia?, Kraków 
2011, s. 58–62; oraz O. Nawrot, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, 
Warszawa 2011, s. 140. 
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31 Tamże. 
32 Konwencja Rady Europy z dnia 4 kwietnia 1997 r. o ochronie praw człowieka i godności 
istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny, podpisana przez Polskę w 1999 
r., nieratyfikowana; https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900 
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inne prawa i podstawowe wolności. Przyjmuje się, odwołując się do wykładni 
historycznej oraz językowej, że pojęcie istot ludzkich jest znacznie szersze 
i zawiera w sobie pojęcia każdego, pod którym to z kolei należy rozumieć 
każdą osobę33. Do pierwszej z tych kategorii należy więc włączać wszelkie 
istoty ludzkie, czyli podmioty mające ludzki genom, od jak najwcześniejszego 
momentu, w którym powstaje życie, tj. jeszcze przed narodzinami, a więc za 
istotę ludzką będą mogły być uznane także embriony. A contrario, za osobę 
powinno się uznawać te istoty ludzkie, które już się narodziły. Istotom ludz-
kim przysługiwać będzie ochrona życia, ale jedynie jako pewnej wartości, 
podczas gdy osoby będą obdarzone swoistym prawem do życia i jego ochro-
ny. Przesądzenie, czy jako osobę należy rozumieć także embrion ludzki zosta-
ło, w braku konsensu między państwami Rady Europy, pozostawione indy-
widualnemu uregulowaniu wewnętrznemu każdego z państw – sygnatariuszy 
konwencji. 

Poziom konstytucyjny i międzynarodowy gwarantują jedynie dość ogól-
ną regulację przedmiotowych kwestii. Stanowczo więcej miejsca poświęca im 
ustawodawca zwykły. Wskazywane przez nas powyżej kamienie milowe nauk 
medycznych, które stały się zaczątkiem dyskusji o początku i końcu życia 
ludzkiego znalazły zastosowanie także w Polsce, co z kolei przesądziło o ko-
nieczności ich unormowania we właściwych aktach prawnych. 

Przede wszystkim analizie poddać musimy odpowiednie normy Kodek-
su karnego, a dokładniej pięć jego przepisów: art. 148, art. 149 oraz art. 150, 
art. 152 i art. 153. We wszystkich przypadkach skupić musimy się na przed-
miocie ochrony każdego z omawianych typów przestępstw. 

Na początku wypada stwierdzić, iż umieszczenie wszystkich powyższych 
przepisów w rozdziale XIX Kodeksu karnego poświęconym przestępstwom 
przeciwko życiu i zdrowiu powoduje, że zasadniczymi dobrami prawnymi, 
jakie podlegają ochronie są właśnie życie i zdrowie człowieka. Analizując 
przepis art. 148 k.k. musimy mieć wzgląd na treść art. 152 k.k. i 153 k.k. Na 
tej podstawie można stwierdzić, że przedmiotem ochrony w art. 148 k.k. jest 
życie człowieka już narodzonego. O momencie rozpoczęcia narodzin wypo-
wiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2006 r.34, 
w której wskazał, że „przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie człowieka od 
                                                            
33 T. Sroka, [w:] Konstytucja RP. Komentarz …, s. 935. 
34 Sygn. I KZP 18/06, OSNKW 2006 nr 11, poz. 97, str. 1, Legalis 77914. 
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rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających postęp porodu), 
a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia, kończącego ciążę - od 
podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu. W nauce 
medycyny przyjmuje się, że ‹‹poród rozpoczyna się w momencie wystąpienia 
regularnych skurczów macicy, z reguły częstszych niż co 10 minut, dających 
postęp porodu»”. W doktrynie zwraca się uwagę na rażącą niekonsekwencję 
wyrażoną w tej uchwale, a osadzającą się na różnicowaniu intensywności 
ochrony życia dziecka rodzonego siłami natury a rodzonego przy pomocy 
metody cesarskiego cięcia: w pierwszym bowiem wypadku ochrona rozpo-
czyna się w momencie porodu, a w drugim, gdy zdolne jest do samodzielnego 
przeżycia poza organizmem matki, a więc zdecydowanie wcześniej35. 

Jeśli zaś chodzi o moment śmierci człowieka, to ze względu na brak jej 
definicji legalnej w tekście Kodeksu karnego, musimy się odwołać do regula-
cji innych aktów prawnych, a zwłaszcza ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty36 oraz ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. 
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzą-
dów37 gdyż problem ten ma największe znaczenie właśnie w przypadku moż-
liwości dokonania transplantacji komórek i organów ex mortuo. Art. 4 ust. 1 
ustawy transplantacyjnej czyni bowiem jednym z warunków legalności po-
brania komórek, tkanek, narządów ze zwłok stwierdzenie zgonu dawcy, 
i określając sposób tego stwierdzania, odsyła do przepisów regulujących za-
wody lekarza i lekarza dentysty. Art. 43a u.z.l. przewiduje szczegółowe wa-
runki dokonywania stwierdzania zgonu. I tak, ustawodawca przyjmuje, 
że śmierć następuje w wyniku trwałego, nieodwracalnego ustania czynności 
mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprze-
dzającego pobranie narządów (art. 43a ust. 7 u.z.l.). Do orzeczenia, iż doszło 
do tych nieodwracalnych zmian powołani są lekarze określonych specjalizacji 
i muszą oni opierać się na kryteriach określonych zgodnie z wymogami aktu-
alnej wiedzy medycznej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w dro-
dze obwieszczenia. Do tej pory nie zostały wydane nowe obwieszczenia na 
podstawie art. 43a ust. 3 u.z.l., dlatego zmuszeni jesteśmy swoje rozważania 

                                                            
35 A. Zoll, [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. II, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, 
s. 259 i n. 
36 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 617. 
37 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000. 
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inne prawa i podstawowe wolności. Przyjmuje się, odwołując się do wykładni 
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33 T. Sroka, [w:] Konstytucja RP. Komentarz …, s. 935. 
34 Sygn. I KZP 18/06, OSNKW 2006 nr 11, poz. 97, str. 1, Legalis 77914. 
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dzającego pobranie narządów (art. 43a ust. 7 u.z.l.). Do orzeczenia, iż doszło 
do tych nieodwracalnych zmian powołani są lekarze określonych specjalizacji 
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35 A. Zoll, [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. II, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, 
s. 259 i n. 
36 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 617. 
37 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000. 
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opierać na dotychczasowych, już nie obowiązujących38, a wydanych na pod-
stawie art. 9 oraz 9a ustawy transplantacyjnej obwieszczeń z dnia 17 lipca 
2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalne-
go ustania czynności mózgu39 oraz z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie kryte-
riów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia40. Unor-
mowania powyższe są kontrowersyjne: można bowiem postawić pytanie, czy 
uczynienie kryterium śmierci zatrzymania krążenia nie stanowi pewnego 
rodzaju regresu względem stanu nauk medycznych? Bliższa analiza postano-
wień obwieszczenia z 2010 r. pozwala jednak wywieść, że ustalone tam kryte-
ria są na tyle „wyśrubowane”, że ich wystąpienie prawie w każdej sytuacji 
będzie połączone z całkowitym ustaniem funkcji mózgu. Prawidłowe orze-
czenie zgonu jest kluczowe nie tylko dla legalnego dokonania przeszczepu, 
wszakże gdyby go dokonać na pacjencie żywym, jest do pomyślenia ponosze-
nie przez dokonującego odpowiedzialności karnej za właściwe przestępstwo 
przeciwko życiu i zdrowiu, ale także dla możliwości zastosowania analizowa-
nego powyżej art. 148 k.k. – jest bowiem oczywiste, że nie można odpowia-
dać za zabójstwo człowieka, który już nie żyje41. 

Rozważania powyższe można częściowo odnieść także do zakresu 
przedmiotowego art. 149 k.k., który penalizuje przestępstwo tzw. dzieciobój-
stwa. Użyte w nim określenie „okres porodu” jest wieloznaczne i interpreto-
wane w różny sposób, jednakowoż należy je zawsze wykładać z uwzględnie-
niem konkretnego stanu kobiety rodzącej42. W szczególności może on być 
bowiem uzależniony nawet nie od samych warunków fizjologicznych, w ja-
kich doszło do porodu, ale w głównej mierze psychologicznych i społecznych. 

Moment narodzin rozdziela dwa etapy ochrony życia w prawie karnym: 
ochronę życia dziecka poczętego i ochronę życia człowieka narodzonego43. 
Zarówno art. 152 k.k. jak i 153 k.k. za przedmiot ochrony mają bowiem 
życie dziecka poczętego, a więc już w fazie prenatalnej od momentu poczęcia. 
W tym przypadku bodaj najlepiej daje się zauważyć legalna ewolucja zjawiska 

                                                            
38 Zostały bowiem uchylone w 2017 r. na skutek uchylenia podstawy prawnej ich wydania. 
39 M.P. z dnia 31 lipca 2007 r. 
40 M.P. z dnia 20 sierpnia 2010 r. 
41 Pomijam w tym miejscu ewentualną odpowiedzialność za nieudolne usiłowanie zabójstwa. 
42 R. Kokot, Dzieciobójstwo, czy zabójstwo dziecka, czyli o racjonalizację znamion art. 149 kk 
[w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, tom XX, Wrocław 2006, s. 21 i n. 
43 A. Zoll, Kodeks karny …, s. 305. 
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aborcji. Warto tu bowiem nadmienić, że pierwszy polski kodeks karny z dnia 
11 lipca 1932 r. przewidywał w art. 231 odpowiedzialność kobiety ciężarnej 
za spędzenie płodu (embrionu), przy czym wyraźnie oddzielono to przestęp-
stwo od zabicia dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego44. 

Dodatkowo, przepis art. 152 § 1 k.k. wskazuje, że do spędzenia płodu 
musi dojść z naruszeniem przepisów ustawy. Chodzi tu o ustawę z dnia 
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży45, której przepisy także poddać mu-
simy analizie. Najdonioślejsze znaczenie będzie mieć art. 4a ust. 1, który 
wymienia katalog przypadków, w których dopuszczalna jest terminacja ciąży, 
a może to mieć miejsce gdy (1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
kobiety ciężarnej (2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wska-
zują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, (3) zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, przy 
czym w dwóch pierwszych przypadkach jedynie do momentu osiągnięcia 
przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki, 
a w przypadku trzecim przed upływem 12 tygodni od początku ciąży. Dość 
wyraźnie nakładają się więc tutaj bioetyczne rozważania dotyczące momentu 
powstawania człowieka i osoby. Na gruncie tego przepisu doniosłej analizy 
zagadnień ontogenetycznych dokonał Trybunał Konstytucyjny we wspomi-
nanym już wyroku z dnia 28 maja 1997 r. TK uznał za niekonstytucyjną 
przesłankę dopuszczającą przerwanie ciąży ze względów ekonomicznych 
i socjalnych, w jakich znajduje się kobieta. W uzasadnieniu podniósł m.in., 
że życie człowieka, jako wartość konstytucyjna, nie może być różnicowane, 
co jednak nie przesądza jej identycznej ochrony na każdym etapie. Za nie-
konstytucyjne uznano zmianę okresu ochrony z „od chwili poczęcia” na 
„w fazie prenatalnej” – miało to być nadawanie normom konstytucyjnym 
charakteru warunkowego. Wreszcie Trybunał przypomniał, iż mimo że życie 
ludzkie nie jest wartością absolutną, to taki charakter z całą stanowczością 
należy przydawać godności ludzkiej. 

                                                            
44 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 527; w tej drugiej sytuacji Ma-
karewicz przewidywał ponoszenie odpowiedzialności jak za zabójstwo. 
45 Tekst jedn. Dz.U.1993.17.78. 
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38 Zostały bowiem uchylone w 2017 r. na skutek uchylenia podstawy prawnej ich wydania. 
39 M.P. z dnia 31 lipca 2007 r. 
40 M.P. z dnia 20 sierpnia 2010 r. 
41 Pomijam w tym miejscu ewentualną odpowiedzialność za nieudolne usiłowanie zabójstwa. 
42 R. Kokot, Dzieciobójstwo, czy zabójstwo dziecka, czyli o racjonalizację znamion art. 149 kk 
[w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, tom XX, Wrocław 2006, s. 21 i n. 
43 A. Zoll, Kodeks karny …, s. 305. 
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44 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 527; w tej drugiej sytuacji Ma-
karewicz przewidywał ponoszenie odpowiedzialności jak za zabójstwo. 
45 Tekst jedn. Dz.U.1993.17.78. 
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Wreszcie, art. 150 k.k. statuuje odpowiedzialność za tzw. zabójstwo eu-
tanatyczne. Aby móc bliżej scharakteryzować tę regulację, należy przeanali-
zować wcześniej problem prawnego unormowania eutanazji. Występowanie 
takiego przepisu w polskim porządku prawnym pozwala wywodzić, że nie 
istnieje prawo do dysponowania własnym życiem, co może dziwić, gdyż sa-
mobójstwo samo w sobie nie jest penalizowane. Uzasadnienia dla takiej regu-
lacji należy jednakowoż upatrywać w fakcie niemożności stwierdzenia w każ-
dym przypadku, czy żądanie pozbawienia życia jest w pełni dobrowolne 
i wolne od jakiegokolwiek przymusu, a więc przemawiają względy czystej 
ostrożności. Przepis ten jest w rzeczywistości przepisem martwym, gdyż do 
eutanazji w Polsce właściwie nie dochodzi, działania lekarzy mogą być ponad-
to oceniane z perspektywy chęci poprawy komfortu życia pacjenta w stadium 
terminalnym – zgodnie bowiem z tomistyczną koncepcją podwójnego skutku 
nie można odpowiadać za ten skutek, którego nie chce się zrealizować, co ma 
miejsce w takich przypadkach niezwykle często: lekarze i inne osoby nie maja 
zamiaru zabicia pacjenta, ale jedynie ulżenia mu w cierpieniu. 

Ze zjawiskiem eutanazji niepodzielnie związana jest też kwestia prowa-
dzenia uporczywej terapii. Problem regulacyjny osadza się na tym, iż zawód 
lekarza jest zawodem wolnym: jeśli chodzi o proces leczenia, to wszelkie de-
cyzje podejmuje on i nikt nie może na te decyzje wpływać. Dochodzi tu więc 
do konfliktu autonomii pacjenta, który nie będzie chciał być leczony i może 
się temu sprzeciwiać oraz autonomii lekarza, którego pacjent ani osoby trze-
cie nie mogą zmusić do podjęcia określonej decyzji, zwłaszcza jeżeli uważa on 
ją za niepożądaną. Lekarz bowiem obiektywnie musi oceniać dobro pacjenta, 
który nie posiada kompetencji do orzekania o procesie leczenia. Art. 32 Ko-
deksu Etyki Lekarskiej nie nakłada jednak na lekarzy obowiązku podejmo-
wania i prowadzenia uporczywej terapii w stanach terminalnych, wobec cze-
go należy przyjąć, że uporczywa terapia może mieć miejsce tylko na żądanie 
pacjenta. 

Ostatnim aspektem, jaki należy poruszyć, a który osadza się na wspomi-
nanym już wcześniej normatywnym statusie embrionu ludzkiego, jest kwestia 
leczenia niepłodności i stosowanie metody sztucznego zapłodnienia wraz 
z kriokonserwacją zarodków. Naturalnie musimy tu odwołać się do przepi-
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sów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności46. Na wstępie 
należy zauważyć, że polska ustawa hołduje godnościowemu modelowi regula-
cji procesu medycznie wspomaganej prokreacji, tzn. co do zasady sztuczne 
zapłodnienie jest dopuszczalne, ale ze względu na ochronę godności ludzkiej 
musi ono być w pewien sposób ograniczone. Ograniczenia te mogą dotyczyć 
liczby tworzonych zarodków, obowiązku ich transferu do ciała kobiety oraz 
zakazu diagnostyki genetycznej47. Art. 4 u.l.n. zakłada bowiem, że leczenie 
niepłodności jest prowadzone z poszanowaniem godności człowieka, prawa 
do życia prywatnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej 
ochrony życia, zdrowia, dobra i praw dziecka. Można tu zadać następujące 
pytania: czy przepis ten odnosi się do godności zarodka czy godności rodzi-
ców? Co miał na myśli ustawodawca mówiąc o prawach dziecka, skoro nie 
ulega raczej wątpliwości, że nie mamy tu do czynienia z dziećmi48? Opierając 
się chociażby na postanowieniach konwencji bioetycznej należałoby rozsze-
rzyć obowiązywanie tego przepisu także na tworzone zarodki, wskazuje się 
jednak, że nie taki był cel ustawodawcy49. Zarodek został zdefiniowany jako 
grupa komórek powstała wskutek pozaustrojowego połączenia się żeńskiej 
i męskiej komórki rozrodczej, od zakończenia procesu zlewania się jąder ko-
mórek rozrodczych (kariogamia) do chwili zagnieżdżenia się w śluzówce ma-
cicy (art. 2 ust. 1 pkt 28). Nie jest on więc określony jako człowiek, czy istota 
ludzka. Z jednej strony wprowadzono określone zakazy (art. 24 i 25) postę-
powania z takimi zarodkami, które to też wynikają z art. 4, ograniczono licz-
bę możliwych do wytworzenia zarodków do sześciu (art. 9 ust. 2 in principio). 
Z drugiej jednak strony, ilość tych zarodków może być w określonych przy-
padkach zwiększona i nie jest wówczas ograniczona żadnymi limitami (art. 9 
ust. 2). Podobnie sprawa się ma w przypadku wyrażonego w art. 23 ogólnego 

                                                            
46 Tekst jedn. Dz.U.2017.865. 
47 Do pozostałych modeli regulacji należy zaliczyć model pierwotny, w którym brak jest wła-
ściwych regulacji prawnych, a przedmiotowa materia jest pozostawiona wolnemu rynkowi, 
model autonomiczny, zakładający wolność prokreacji, a więc też szeroką możliwość postępo-
wania zarodkami oraz model naturalistyczny, wedle którego jedynym dopuszczalnym sposo-
bem spłodzenia potomka jest sposób naturalny. 
48 Warto tu bowiem zwrócić uwagę, iż w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. 
o Rzeczniku Praw Dziecka dzieckiem została określona każda istota ludzka od poczęcia do 
osiągnięcia pełnoletniości, jednakże definicja ta ma być stosowana jedynie na potrzeby rzeczo-
nej ustawy i nie można jej odnosić do całego porządku prawnego. 
49 J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 74. 
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46 Tekst jedn. Dz.U.2017.865. 
47 Do pozostałych modeli regulacji należy zaliczyć model pierwotny, w którym brak jest wła-
ściwych regulacji prawnych, a przedmiotowa materia jest pozostawiona wolnemu rynkowi, 
model autonomiczny, zakładający wolność prokreacji, a więc też szeroką możliwość postępo-
wania zarodkami oraz model naturalistyczny, wedle którego jedynym dopuszczalnym sposo-
bem spłodzenia potomka jest sposób naturalny. 
48 Warto tu bowiem zwrócić uwagę, iż w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. 
o Rzeczniku Praw Dziecka dzieckiem została określona każda istota ludzka od poczęcia do 
osiągnięcia pełnoletniości, jednakże definicja ta ma być stosowana jedynie na potrzeby rzeczo-
nej ustawy i nie można jej odnosić do całego porządku prawnego. 
49 J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 74. 
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zakazu niszczenia zarodków. Stanowi on bowiem, że zarodki zdolne do pra-
widłowego rozwoju nie mogą być niszczone. A contrario i również poniekąd 
z treści art. 23 ust. 2 u.l.n. należy wywodzić, że zarodki niezdolne do prawi-
dłowego rozwoju mogą być niszczone bez żadnych przeszkód. Wydaje się 
również, że niespójnie została uregulowana kwestia preimplantacyjnej dia-
gnostyki genetycznej. Art. 26 ust. 1 u.l.n. co do zasady dopuszcza ją w celach 
medycznych. Ust. 2 art. 26 zakazuje z kolei stosowania przedmiotowej dia-
gnostyki do wyboru cech fenotypowych, w tym płci dziecka, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy wybór taki pozwala uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby 
dziedzicznej. Ponownie zachodzi więc wątpliwość co do stosowania praktyk 
eugenicznych. 

Podsumowanie 

Dokonana powyżej analiza ukazuje, iż wraz z rozwojem nauki ewoluo-
wała także jej etyczna strona, a to z kolei nie pozostało bez wpływu na regula-
cje prawne. Bezsporne pozostaje, że na gruncie prawa nie przyjęło się w spo-
sób dosłowny rozróżnianie istot ludzkich na „człowieka” i „osobę”, normy 
prawne starają się chronić człowieka bez względu na stan jego świadomości co 
widać chociażby na przykładzie normatywnego statusu embrionu ludzkiego. 
Polski porządek konstytucyjny, uwzględniający postanowienia umów mię-
dzynarodowych, uwypukla godność ludzką, jako źródło wszelkich praw 
i wolności, a ta z kolei przynależy każdej istocie ludzkiej, bez względu na jej 
cechy psychofizyczne, to właśnie godność ludzka przesądza o traktowaniu 
każdego w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. 

Rodzi się tu także wiele pytań, m.in. czy ustawodawca powinien defi-
niować śmierć człowieka? Czy fakt, że dany człowiek przestaje odczuwać 
bodźce zewnętrzne, znajduje się w trwałym stanie wegetatywnym, czyli zgod-
nie z praktyczną definicją Locke’a de facto przestaje być osobą, pozwala na 
zakończenie jego życia? Czy biorąc pod uwagę, że śmierć jest immanentną 
częścią życia, prawo do życia będzie obejmować również prawo do śmierci? 
W mojej ocenie nie można na nie udzielić jednoznacznych odpowiedzi, zaw-
sze bowiem do każdego przypadku trzeba podchodzić z należytą dozą ostroż-
ności i badać go w sposób zindywidualizowany. 
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Summary 

The bioethics evolution of the views related to 
beginning and end of human’s life and personali-

ty and solutions adapted in Polish law 

The vast development of science, especially medicine, as well as 
changes in morality and customs, in the last fifty years, have brought the 
crisis in medical ethics and caused its preemption by the new category: the 
bioethics. It was not surprising that along with that development and chang-
es came an evolution in views related to beginning and end of human’s life. 
The presentation of those views is necessary. 

The issues at hand undoubtedly go beyond the frames of philosophy or 
bioethics and come across the legal system. The legal norms are established in 
order to protect the values that are taken as worthy by the society from ethi-
cal point of view as well. The elaboration provides the analysis of such legal 
acts as the Criminal code of June 6th 1997, the act of January 7th 1993 of 
family planning, the human’s genome protection and conditions of admissi-
bility of pregnancy termination and the act of June 25th 2015 of infertility 
treatment as well as constitutional and international regulations and court 
rulings. 
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Różnice w budowie 
przewodu pokarmowego u drobiu 

grzebiącego i wodnego 
 
 
 
Wstęp 

Współcześnie żyjące gatunki ptaków pochodzą od wspólnego przodka, 
praptaka z gatunku Archaeopteryx lithographica, żyjącego ok 150 milionów lat 
temu. Gatunek ten wyewoluował z gromady gadów; a zachowane skamienia-
łości znaleziono w jurajskich złożach wapiennych niedaleko Solfhofen 
w Niemczech przedstawiają pozostałości uzębienia, co wskazuje na mięsożerny 
sposób odżywiania tego gatunku. Archaeopteryx posiadał budowę o dualnych 
cechach: gadzich (długi ogon, uzębione szczęki, płaski mostek i pazury na 
przednich kończynach) oraz ptasich (opierzone całe ciało, przednie i tylne koń-
czyny przekształcone służące do lotu1. Archaeopteryx lithographica był wielkości 
współczesnego gołębia i odżywiał się martwymi rybami wyrzuconymi na brzeg 
morski, padłymi zwierzętami oraz owadami przeniesionymi przez silne wiatry 
w kierunku morza2. Archaeopteryx lithographica dał początek wszystkim obec-
nie żyjącym gatunkom ptaków. Jednak ze względu, iż jego potomkowie posia-
dali puste i delikatne kości, nie zachowały się do czasów współczesnych ich 
skamieliny. Jedynymi wyjątek stanowią skamieliny 3 gatunków zachowanych 
z okresu do 50 milionów lat po Archaeopteryx lithographica: Enaliornis, Hespe-
rornis i Ichthyornis. Wszystkie zachowały zęby- cechę mięsożerności3. 

                                                            
1 S. L. Brusatte Stephen L., J. K. O’connor, E. D. Jarvis, The origin and diversification of birds, 
Cell Press 2015, vol. 25, Iss. 19. 
2 T. Tyrberg, Cretaceous Birds - a short review of the first half of avian history, Verh. orn. Ges. 
Bayern 1986, nr. 24; J. Dzik, Zoolgia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt, Warszawa 2015. 
3 Ch. M. Perrins, Wielka encyklopedia ptaków, Warszawa 1993. 
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Powszechnie wiadomo, że osobniki o identycznych wymaganiach środo-
wiskowych nie mogą koegzystować w tej samej niszy ekologicznej. Ten fakt 
miał znaczący wpływ wraz z przemieszczaniem się płyt tektonicznych, zlodo-
waceniami na ewolucje i powstawanie nowych gatunków4. Podczas ewolucji, 
trwającej ponad 150 milionów lat, kolejni przodkowie ptaków w celu przysto-
sowania do zmieniających się warunków środowiska i nisz ekologicznych pro-
wadziły „walkę zbrojeń” ulegając modyfikacji budowy morfologicznej oraz 
czynności fizjologicznej organizmu, by sprostać zmieniającym się wymaga-
niom stawianym przez środowisko. Zmienił się też sposób odżywiania, gdzie 
praptaki posiadając zęby żywiły się martwymi zwierzętami i owadami, do wielu 
gatunków ptaków współcześnie żyjących, nie posiadających zębów, ale przy-
stosowanych do odżywiania mięsem w przypadku drapieżnych, przez wszyst-
kożerne aż do wyłącznie roślinożernych5. 

Gatunki utrzymywane obecnie w produkcji towarowej w kierunku mię-
snym to przedstawiciele kur (kurczęta brojlery), indyki, kaczki i gęsi. Ich udo-
mowienie nastąpiło w różnych okresach: przedhistorycznym (gęś), starożyt-
nym (kura i kaczka) oraz nowożytnym (indyk i kaczka piżmowa)6. 

Materiał i metody. 

Materiał do niniejszej pracy stanowią publikacje zawierające informacje 
na temat anatomicznej budowy oraz fizjologicznych funkcji układu pokarmo-
wego u poszczególnych gatunków drobiu utrzymywanych w kierunku pozy-
skania mięsa. 

Rozwój embriologiczny i budowa ogólna 

U wszystkich gatunków ptaków układ pokarmowy jest krótki, przystoso-
wany do trawienia pokarmu o dużej koncentracji składników odżywczych oraz 
do szybkiego metabolizmu tych zwierząt. Budowa przewodu pokarmowego 
ptaków (schemat 1.) przypomina zarówno układ pokarmowy ssaków roślino-
żernych, jak i mięsożernych. Cechą wspólną z mięsożercami jest dość krótki 
stosunek długości układu pokarmowego do długości całego ciała. Stosunek 

                                                            
4 Tamże. 
5 Tamże; J. Dzik, Zoolgia … . 
6 M. Łukasiewicz, Atrakcyjny świat drobiu ozdobnego, Przegląd hodowlany 2011, nr. 11. 
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długości jelit do długości ciała wynosi odpowiednio u kury, indyka, kaczki, 
gęsi, psa i krowy: 8:1, 5-6:1 10:1, 11:1, 5:1 i 30:1 Natomiast cechą wspólną 
z roślinożercami jest obecność wola i dwóch żołądków: gruczołowego i mielca, 
gdzie pokarm ulega pierw rozmiękczeniu, następnie roztarciu i wymieszaniu 
z sokami trawiennymi7. Pomimo powyższych podobieństw do układu pokar-
mowego ssaków, ptaki posiadają charakterystyczne cechy, takie jak: brak zę-
bów, podniebienia miękkiego, warg, ślinianki są zredukowane, posiadają żołą-
dek mięśniowy, stosunkowo dużą trzustkę w silnie rozwiniętej dwunastnicy, 
dwa wyraźnie odgraniczone jelita ślepe oraz krótkie jelito grube, zwane pro-
stym, gdzie łączy się z ujściem układów moczowo i płciowego tworząc stek8. 

Układ pokarmowy ptaków wykształca się bardzo wcześnie. Już w drugiej 
dobie inkubacji pojawia się jelito pierwotne, które następnie daje początek po-
szczególnym odcinkom układu pokarmowego. U pisklęcia po wykluciu układ 
pokarmowy stanowi aż 25% masy ciała, jednak z intensywnym wzrostem na-
stępuje zmniejszenie udziału do zaledwie kilku procent. Zmianę udziału masy 
odcinka pokarmowego w masie kurzego brojlera przedstawia wykres 1., gdzie 
w 8 tygodniu kurczaka osiąga pułap ok 5%9.  

 
Wykres 1. Zmiany udziału masy przewodu pokarmowego w masie rosnącego kurczę-

cia (źródło: M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding … ) 

                                                            
7 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu, Warszawa 1987; P. Busse, Mały słownik zoolo-
giczny- ptaki, Warszawa 1990; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding of Poultry, Not-
tingham 1996; A. Faruga, J. Jankowski, Indyki-hodowla i użytkowanie, Warszawa 1996. 
8 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu… . 
9 M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding …; P. Busse, Mały słownik zoologiczny-  
ptaki … . 
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Powszechnie wiadomo, że osobniki o identycznych wymaganiach środo-
wiskowych nie mogą koegzystować w tej samej niszy ekologicznej. Ten fakt 
miał znaczący wpływ wraz z przemieszczaniem się płyt tektonicznych, zlodo-
waceniami na ewolucje i powstawanie nowych gatunków4. Podczas ewolucji, 
trwającej ponad 150 milionów lat, kolejni przodkowie ptaków w celu przysto-
sowania do zmieniających się warunków środowiska i nisz ekologicznych pro-
wadziły „walkę zbrojeń” ulegając modyfikacji budowy morfologicznej oraz 
czynności fizjologicznej organizmu, by sprostać zmieniającym się wymaga-
niom stawianym przez środowisko. Zmienił się też sposób odżywiania, gdzie 
praptaki posiadając zęby żywiły się martwymi zwierzętami i owadami, do wielu 
gatunków ptaków współcześnie żyjących, nie posiadających zębów, ale przy-
stosowanych do odżywiania mięsem w przypadku drapieżnych, przez wszyst-
kożerne aż do wyłącznie roślinożernych5. 

Gatunki utrzymywane obecnie w produkcji towarowej w kierunku mię-
snym to przedstawiciele kur (kurczęta brojlery), indyki, kaczki i gęsi. Ich udo-
mowienie nastąpiło w różnych okresach: przedhistorycznym (gęś), starożyt-
nym (kura i kaczka) oraz nowożytnym (indyk i kaczka piżmowa)6. 

Materiał i metody. 

Materiał do niniejszej pracy stanowią publikacje zawierające informacje 
na temat anatomicznej budowy oraz fizjologicznych funkcji układu pokarmo-
wego u poszczególnych gatunków drobiu utrzymywanych w kierunku pozy-
skania mięsa. 

Rozwój embriologiczny i budowa ogólna 

U wszystkich gatunków ptaków układ pokarmowy jest krótki, przystoso-
wany do trawienia pokarmu o dużej koncentracji składników odżywczych oraz 
do szybkiego metabolizmu tych zwierząt. Budowa przewodu pokarmowego 
ptaków (schemat 1.) przypomina zarówno układ pokarmowy ssaków roślino-
żernych, jak i mięsożernych. Cechą wspólną z mięsożercami jest dość krótki 
stosunek długości układu pokarmowego do długości całego ciała. Stosunek 

                                                            
4 Tamże. 
5 Tamże; J. Dzik, Zoolgia … . 
6 M. Łukasiewicz, Atrakcyjny świat drobiu ozdobnego, Przegląd hodowlany 2011, nr. 11. 
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długości jelit do długości ciała wynosi odpowiednio u kury, indyka, kaczki, 
gęsi, psa i krowy: 8:1, 5-6:1 10:1, 11:1, 5:1 i 30:1 Natomiast cechą wspólną 
z roślinożercami jest obecność wola i dwóch żołądków: gruczołowego i mielca, 
gdzie pokarm ulega pierw rozmiękczeniu, następnie roztarciu i wymieszaniu 
z sokami trawiennymi7. Pomimo powyższych podobieństw do układu pokar-
mowego ssaków, ptaki posiadają charakterystyczne cechy, takie jak: brak zę-
bów, podniebienia miękkiego, warg, ślinianki są zredukowane, posiadają żołą-
dek mięśniowy, stosunkowo dużą trzustkę w silnie rozwiniętej dwunastnicy, 
dwa wyraźnie odgraniczone jelita ślepe oraz krótkie jelito grube, zwane pro-
stym, gdzie łączy się z ujściem układów moczowo i płciowego tworząc stek8. 

Układ pokarmowy ptaków wykształca się bardzo wcześnie. Już w drugiej 
dobie inkubacji pojawia się jelito pierwotne, które następnie daje początek po-
szczególnym odcinkom układu pokarmowego. U pisklęcia po wykluciu układ 
pokarmowy stanowi aż 25% masy ciała, jednak z intensywnym wzrostem na-
stępuje zmniejszenie udziału do zaledwie kilku procent. Zmianę udziału masy 
odcinka pokarmowego w masie kurzego brojlera przedstawia wykres 1., gdzie 
w 8 tygodniu kurczaka osiąga pułap ok 5%9.  

 
Wykres 1. Zmiany udziału masy przewodu pokarmowego w masie rosnącego kurczę-

cia (źródło: M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding … ) 

                                                            
7 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu, Warszawa 1987; P. Busse, Mały słownik zoolo-
giczny- ptaki, Warszawa 1990; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding of Poultry, Not-
tingham 1996; A. Faruga, J. Jankowski, Indyki-hodowla i użytkowanie, Warszawa 1996. 
8 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu… . 
9 M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding …; P. Busse, Mały słownik zoologiczny-  
ptaki … . 
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Część ustno-gardłowa 

Układ pokarmowy ptaków składa się z części ustno-gardłowej, przełyku, 
żołądka, jelita cienkiego i grubego. Ze względu na brak podniebienia mięk-
kiego nie można rozgraniczyć jamy ustnej i gardła, dlatego pierwszy odcinek 
układu pokarmowego ptaków nosi nazwę części ustno-gardłowej. Pierwszym 
elementem tu jest dziób pokryty pochwą rogową. Kształt, wielkość i twardość 
dzioba uwarunkowana jest rodzajem pobieranego pokarmu i sposobem odży-
wiania. Dziób indyczy i kurzy jest krótki, ostro zakończony i twardszy w po-
równaniu z dziobami kaczymi i gęsimi, które posiadają szeroki łyżeczkowaty 
dziób wyposażony w blaszki rogowe, służące do cedzenia pokarmu pobiera-
nego z wody oraz do jego miażdżenia10. Dziób szczękowy u wykluwających się 
piskląt wyposażony jest w zręb twardego zrogowaciałego naskórka noszącego 
nazwę „zęba jajowego” lub „guza jajowego”, który ułatwia pisklęciu przebicie 
twardej skorupy.  

U drobiu grzebiącego pobieranie pokarmu jest zróżnicowane w zależności 
od rodzaju pokarmu: gdy jest ziarnisty następuje chwytanie dziobem jak 
szczypce, lub gdy ma konsystencje sypką jest nabierany szufelkowo. W celu 
ograniczenia kanibalizmu i strat paszy w przemysłowej produkcji drobiarskiej, 
obcina się kurakom tylko fragment górnego dzioba. U blaszkodziobych po-
karm pobierany jest przez cedzenie lub chwytanie. Dziób składa się z dwóch 
części górnej i dolnej, nazywających się odpowiednio: dziób szczękowy i dziób 
żuchwowy, Kuraki charakteryzują się bogato unerwioną skórą u nasady gór-
nego dzioba zwaną woskówką, natomiast u blaszkodziobych występuje ona na 
całej jego powierzchni, co sprawia że jest on bardziej unerwiony niż twardy 
dziób kuraków11. 

Ptaki pobierają wodę biernie przez ruch szyją, natomiast przesuwanie po-
karmu ułatwia, mimo małej ruchliwości, język. Język przyczepiony jest do ko-
ści gnykowej, która zaopatrzona jest w 11 mięśni poruszających nią, a tym sa-
mym i językiem. Jest on stosunkowo twardy i dostosowany kształtem do 

                                                            
10 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych. T. 2, Warszawa 1997. 
11 A. Faruga, J. Jankowski, Indyki …; H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt. T. 3, 
Warszawa 2012. 
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kształtu dzioba ptaka. u kuraków jest ostro zakończony, natomiast u blaszko-
dziobych jest szeroki i płaski12. Grzbiet języka przesuwający pokarm u drobiu 
grzebiącego jest pokryty grubą warstwą rogową, natomiast u drobiu wodnego 
jest miększy z podłużną bruzdą13. W przesuwaniu pokarmu biorą także udział 
brodawki zlokalizowane w obrębie jamy ustno-gardłowej, najwięcej jest ich 
w obrębie podniebienia twardego, 5 poprzecznych rzędów brodawek na nim 
wyznacza, jak podają Kobryń i Kobryńczuk14 umowną granicę między jamą 
ustną, a gardłową. Poza brodawkami na podniebieniu występują także bro-
dawki nitkowate na języku. U kurowatych są ułożone w poprzek nasady ję-
zyka- ułatwiają przesuwanie pokarmu, a u drobiu wodnego po bokach, wzdłuż 
blaszek poprzecznych, co pomaga cedzić pokarm zdobyty w wodzie. Ponadto 
u ptaków brak jest brodawek smakowych, ale występują kubki smakowe na 
błonie śluzowej języka. Mimo obecności tych kubków zmysł smaku został 
słabo rozwinięty15. 

W gardle również występują ślinianki, które pełnią funkcję nawilżającą 
pobrany pokarm przez ptaki. U gęsi gruczoły ślinowe nie występują, zaś 
a u kaczki są słabo wykształcone; wynika to z wodnego środowiska bytowania 
tych gatunków w naturze, co nie wymaga nawilżania podczas pobierania i prze-
suwania treści na początkowym odcinku układu pokarmowego, Natomiast po-
zostałe gatunki drobiu z rodziny kurowatych dziennie produkują od 7 do 30 
ml śliny, o bardzo śluzowatej konsystencji, ułatwiającej przesuwanie pokarmu 
i pH lekko kwaśnym16 

Żołądek 

Częściowo zwilżony pokarm trafia do przełyku, gdzie następuje dalsze zwilże-
nie wydzieliną z nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Przełyk ma bardzo 
rozciągliwe ściany i u drobiu grzebiącego dolna część tworzy wole. Główną rolą 

                                                            
12 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu… ; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding 
…; H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt … . 
13 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych … . 
14 H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt … .  
15 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych …; H. Przyspolewska i in., Podstawy anatomii 
zwierząt domowych, Warszawa 2014. 
16 A. Mazanowski, Kaczki, Warszawa 1988; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding …; 
A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych …; T. Krzymowski, Fizjologia zwierząt, Warszawa 
2015. 
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10 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych. T. 2, Warszawa 1997. 
11 A. Faruga, J. Jankowski, Indyki …; H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt. T. 3, 
Warszawa 2012. 
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12 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu… ; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding 
…; H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt … . 
13 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych … . 
14 H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt … .  
15 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych …; H. Przyspolewska i in., Podstawy anatomii 
zwierząt domowych, Warszawa 2014. 
16 A. Mazanowski, Kaczki, Warszawa 1988; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding …; 
A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych …; T. Krzymowski, Fizjologia zwierząt, Warszawa 
2015. 
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pełnioną przez ten narząd jest magazynowanie pokarmu, ponadto zmiękczanie 
paszy wodą, śluzem z komórek śluzowych przełyku oraz kwasem mlekowym, 
produkowanym przez bakterie bytujące w wolu. Jednak do niedawna uważano, 
że wole pełni rolę tylko magazynującą, przy żerującym trybie życia ptaków 
w miejscach oddalonych od gniazda, czy miejsca bytowania. Natomiast u bla-
szkodziobych wole nie występuje, a przełyk tworzy wrzecionowate rozszerze-
nie, tzw. wole rzekome z licznymi gruczołami17. Ściana przełyku u kur i indy-
ków zbudowana jest z 3 warstw mięśni, dwóch podłużnych i jednej okrężnej; 
zaś u drobiu wodnego (kaczek i gęsi) warstwa podłużna zewnętrzna przełyku 
nie występuje, co wpływa na jego rozciągliwość podczas pobierania pokarmu18. 

Kolejnym narządem jest dwuczęściowy żołądek – gruczołowy i mię-
śniowy. Część gruczołową nazywa się przedżołądkiem, a mięśniową żołądkiem, 
zwanym mielcem. Przedżołądek jest niewielki o jajowatym kształcie Wśród na-
błonka walcowatego znajduje się wiele gruczołów produkujących kwas solny i 
proenzym proteolityczny – pepsynogen. Odczyn pH treści w żołądku gruczo-
łowym wynosi u kury od 2 do 0,2 19. Część mięśniowa żołądka ptaków jest 
odpowiednikiem części odźwiernikowej żołądka ssaków i rekompensuje brak 
uzębienia u ptaków. Jest on bardzo dobrze rozwinięty u ziarnojadów, zaś naj-
mniej u mięsożernych. Warstwa gruczołowa żołądka mięśniowego wytwarza 
białkową substancję, zbliżoną budową do keratyny, będącą kompleksem poli-
sacharydowo-białkowym. Substancja ta wyściela ściany żołądka i pełni funkcję 
ochronną. Żołądek ma kształt okrągławy, bocznie spłaszczony. Za regularne 
skurcze mielca odpowiadają 4 mięśnie: 2 grube (grzbietowy tylny i brzuszny 
przedni) i 2 cienkie (grzbietowy przedni i brzuszny tylny). Obecne są tu ka-
myczki krzemowe, które podczas skurczu dokładniej rozcierają pokarm. Śred-
nio występuje 2-3 skurcze na minutę. Każdy składa się z 5 etapów rozdrabnia-
jących pokarm. W żołądku mięśniowym zachodzi proces hydrolizy białek pod 

                                                            
17 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu …; A. Faruga, J. Jankowski, Indyki…; H. Przy-
spolewska i in., Podstawy anatomii zwierząt domowych … . 
18 M. Lewandowski, Zarys anatomii ptaków, Warszawa 1950. 
19 A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych …; A. Mazanowski, Nowoczesna produkcja kurcząt 
brojlerów, Gietrzwałd 2011; H. Przyspolewska i in., Podstawy anatomii zwierząt domowych …; 
T. Krzymowski, Fizjologia zwierząt … . 

Różnice w budowie przewodu pokarmowego u drobiu … 

171 

wpływem pepsyny. Odczyn jest kwaśny i wacha się od 2 u kaczek i gęsi do 
4 u kur i indyków20. 

Jelito cienkie 

Treść z mielca trafia do początkowego odcinka jelita cienkiego, dwunast-
nicy, która nie różni się od pozostałych fragmentów jelita cienkiego (czczego 
i krętego). W jelicie cienkim występuje silne pofałdowanie błony śluzowej two-
rzącej kosmki jelitowe, które zwiększają intensywność wchłaniania w obrębie 
tego odcinka układu pokarmowego. Dwunastnica układa się w kształt litery 
U, gdzie w zagięciu znajduje się trzustka, produkująca sok trzustkowy o wła-
ściwościach proteolitycznych oraz odpowiada za utrzymanie stałego poziomu 
glukozy we krwi. Sok trzustkowy uchodzi w końcowej części dwunastnicy za 
pomocą przewodów trzustkowych, których u kuraków jest trzy, zaś u blaszko-
dziobych jest ich tylko dwa. Trzustka drobiu grzebiącego wypełnia całą pętle 
dwunastniczą, zaś u wodnego tylko w połowie. Sok trzustkowy i żółć wpływają 
na wzrost pH treści dwunastniczej jelita cienkiego. W podwyższonym pH uak-
tywniają się enzymy takie jak: trypsyna, amylaza czy lipaza. Dwunastnica łączy 
się przewodami wątrobowymi i wątrobowo-jelitowymi z wątrobą, produkująca 
żółć. Żółć pełni ważną rolę podczas trawienia tłuszczy. Wątroba u drobiu zbu-
dowana jest z dwóch płatów: prawego i lewego. Prawy płat jest większy od 
lewego u drobiu wodnego, natomiast drób grzebiący posiada większy lewy płat 
od prawego. U wszystkich gatunków drobiu na prawym płacie wątrobowym 
występuje woreczek żółciowy, służący do magazynowania żółci21. 

Jelito czcze stanowi najdłuższy odcinek jelita cienkiego u wszystkich ga-
tunków ptaków. U kur i indyków tworzy ok 10 pętli, natomiast u kaczek i gęsi 
5 do 8 pętli. W połowie długości jelita czczego występuje widoczny ślad po 
aktywnym u zarodków przewodzie żółtkowym. Uchyłek żółtkowy, zwany 
Meckela występuje znacznie częściej u drobiu wodnego, niż u grzebiącego22. 

                                                            
20 H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt …; T. Krzymowski, Fizjologia zwierząt …; 
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Ostatni odcinek jelita cienkiego, jelito kręte, zwane biodrowym jest najkrót-
szym odcinkiem układającym się pomiędzy jelitami ślepymi, do których ucho-
dzi treść pokarmowa. Jelita ślepe znajdują się między jelitem biodrowym, 
a prostym. Budową przypominają kieszeniowate wyrostki, o cienkiej szyjce 
i grubszym trzonie. Cieśń szyjki pokryta jest nabłonkiem płaskim. W jelitach 
ślepych znajduje się bardzo liczna mikroflora bakteryjna, która bierze udział 
w trawieniu fermentacyjnym, rozkładającym głównie włókno z paszy. Treść 
w jelitach ślepych przyjmuje odczyn kwaśny w granicach 5,5-5,9. Obniżenie 
pH wynika z obecności produktów fermentacji - lotnych kwasów tłuszczowych 
(LKT), takich jak: octowy, masłowy i propionowy. U gęsi występują stosun-
kowo największe jelita ślepe, gdzie zachodząca intensywna fermentacja dostar-
cza tym ptakom nie tylko energii w postaci LKT, a także witamin z grupy B, 
C i K. Zapewnia to gęsiom większą odporność na patogeny układu pokarmo-
wego. Aby nie dopuścić do zaburzeń mikroflory przewodu pokarmowego, nie 
stosuje się u gęsi kokcydiostatyków, enzymów czy przeciwutleniaczy; stosowa-
nych dość powszechnie podczas utrzymania kur czy indyków. Ze względu na 
dużą aktywność jelit ślepych w trawieniu u gęsi zaleca się żywić je paszami ob-
jętościowymi23. 

Ciekawym zjawiskiem u ptaków jest wydalanie przez nie dwóch rodzajów 
kału. Pierwszy jest uformowany o barwie od szarej do czarnej, a drugi ma naj-
częściej brunatną barwę o konsystencji gęstego sosu. Uformowany zawiera 
fragmenty łusek, włókienek, oraz pokryty jest białymi nitkami zagęszczonego 
moczu. Drugi rodzaj kału jest wynikiem fermentacji w jelitach ślepych, i wy-
dalany jest zazwyczaj kilka razy w ciągu doby24. 

Jelito grube i kloaka 

W jelicie grubym następuje wchłanianie LKT, witamin powstałych z tra-
wienia fermentacyjnego oraz wchłanianie wody, oraz występują liczne komórki 

                                                            
23 H. Bączkowska, A. Ślósarz, Żywienie drobiu…; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding 
…; A. Akajewski, Anatomia zwierząt domowych …; J. Jankowski, Hodowla i użytkowanie drobiu, 
Warszawa 2012; H. Kobryń, F. Kobryńczuk, Anatomia zwierząt…; E. Gigilewicz, K. Ziejewska, 
Wszystko o gęsi i gęsinie, Szwarczenowo 2013; T. Krzymowski, Fizjologia zwierząt … . 
24 A. Mazanowski, Kaczki …; M. Larbiel, B. Leclercq, Nutrition and Feeding …; J. Jankowski, 
Hodowla i użytkowanie drobiu … . 
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kubkowe produkujące śluz. Jelito proste kończy zwieracz mięśniowy który od-
dziela jelito grube od steku, nazywanego kloaką. Kloaka tworzy workowate 
rozszerzenie, gdzie znajdują ujście przewód pokarmowy, wyprowadzający 
mocz oraz drogi płciowe25.  

Podsumowanie 

Podsumowując ptaki posiadają inny układ pokarmowy niż ssaki. Między 
utrzymywanymi gatunkami drobiu w Polsce występują różnice w budowie oraz 
fizjologii przewodu pokarmowego. Drób grzebiący w porównaniu z drobiem 
wodnym posiada inną budowę dzioba, bardziej wykształcony mielec, nato-
miast słabiej wykształcone jelita ślepe. Kuraki są zaliczane do drobiu wszystko-
żernego, stąd też ich układ pokarmowy przypomina układ pokarmowy ssaków 
mięsożernych, stawiając przy tym duże wymagania pod kontem koncentracji 
w paszy zawartości białka i energii. Indyk jest bardzo wymagającym i wrażli-
wym gatunkiem. Drób wodny posiada znacznie lepiej wykształcone jelita 
ślepe, co umożliwia żywienie drobiu wodnego mieszanką o większej zawartości 
włókna w dawce. Kaczka jest ptakiem wszystkożernym, dlatego stosunek dłu-
gości jej układu pokarmowego do długości ciała jest mniejszy niż u gęsi, która, 
jako ptak wyłącznie roślinożerny może być żywiona w okresie letnim zielonką 
która zaspokoi jej potrzeby. Układ pokarmowy gęsi jest często porównywany 
do przedżołądków przeżuwaczy oraz jelita ślepego u koni. Niektórzy nazywają 
gęś „przeżuwaczem wśród drobiu”26. 
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Summary 

Changes in the digestive tract of gallinaceous 
poultry and waterfowl 

Poultry species that are present today have evolved from the common 
ancestor that lived 150 million years ago, archaeopteryx of Archaeopteryx litho-
graphic. When the evolution took place, in order to handle the challenges of 
the environment, animal morphological structure and physiological functions 
underwent modifications to adjust to constantly changing environmental con-
ditions and ecological niches. The aim of the present work was to compare the 
anatomic structure and physiological functions of the digestive system of birds 
reared and farmed for poultry meat (meat derived from chickens, turkeys, 
ducks and geese). 

The process of evolution has caused substantial diversification of the di-
gestive system of farmed poultry (beak, crop and stomach structure as well as 
intestinal length). Changes in thestructure of the digestive system and in phys-
iological functioning require specification with regard to preparing rations for 
the mentioned species. 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
 

Zwierzęta w kulturze 
Starożytnego Egiptu 

 
 
 

Wstęp 

Rola zwierząt w życiu człowieka zmieniała się na przestrzeni wieków. 
Wzbudzały one strach i szacunek. Ich niezależność i samowystarczalność skła-
niała ludzi do prób zdominowania ich i narzucenia im własnej woli. Już 
w czasach Paleolitu wchodziły one w interakcje z ludźmi, za sprawą rozwoju 
łowiectwa, a częściowo przez pierwsze próby udomowienia. Zaczęły odgrywać 
znaczną rolę w wierzeniach i praktykach religijnych. W wielu przypadkach do-
chodziło do poważnej interwencji ludzi w przyrodę, ponieważ gatunki uznane 
za przydatne miały zapewniane warunki rozwoju i w miarę możliwości jak naj-
lepszą opiekę, zaś gatunki będące zagrożeniem lub szkodzące ludziom, były 
przez nich tępione. Pokazuje to pierwsze wielopłaszczyznowe sposoby odbie-
rania przez ludzi ich relacji ze zwierzętami. 

Podobne zróżnicowanie w postrzeganiu widoczne jest w historii starożyt-
nego Egiptu, gdzie zwierzęta postrzeganie były zarówno jako istoty będące 
przedstawicielami bóstw na ziemi, jak i najlepsze ofiary dla nich. 

Materiał i metody 

Materiał do pracy stanowiły publikacje dotyczące kultury, religii oraz 
symboli Starożytnego Egiptu oraz obrzędów i rytuałów tego obszaru. 

Niniejsza praca powstała na podstawie przeglądu 14 prac naukowych 
o tematyce nawiązującej do podjętego tematu. 
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Ewolucja religii  

Egipcjanie byli wyjątkowi pod względem sposobu postrzegania swych bó-
stw, gdyż w większości starożytnych kultów wszelkie bóstwa były silnie antro-
pomorfizowane, zarówno pod względem charakteru, zachowania, emocji, jak 
i wyglądu. Egipcjanie zaś przedstawiali swoich bogów w postaci zwierząt im 
poświęconych, tzw. zoolatria, która objawiała się w przedstawianiu wizerun-
ków bóstw za pomocą zwierząt, Horusa, będącego okiem słonecznym, jako 
sokoła (fot. 1), Hator jako bogini miłości i narodzin uosabiana była przez 
krowę (fot. 2), Thot jako bóg mądrości przedstawiany był pod postacią ibisa 
lub pawiana (fot. 3). Było to przyczyną kultów świętych zwierząt obejmujących 
całe gatunki lub poszczególne osobniki. 

Po zjednoczeniu Egiptu ok. III tysiąclecia przed naszą erą, mimo pewnej 
antropomorfizacji wizerunków, bogowie przedstawiani byli często w postaci 
mieszanej jako istoty o ludzkich kształtach z głową zwierzęcia im przypisanego 
lub jakimiś jego atrybutami (fot.4, 5, 6)1.  

Wierzenia Egiptu są wynikiem powolnego przechodzenia od najbardziej 
pierwotnej formy religijności jaką jest animizm, czyli wiara w posiadanie duszy 
przez każdy żywy organizm, zarówno zwierzęcy jak i roślinny, w bardziej zło-
żoną formę, jaką jest politeizm. Przejście to można opisać na przykładzie bydła, 
początkowo darzono szacunkiem każde zwierzę, jednak do otrzymania mięsa, 
skór i innych produktów konieczny był ubój i dokonywano go jednak po wcze-
śniejszych przeprosinach i prośbie o wybaczenie. Później zaczęto rozdzielać po-
jęcie bóstwa od danej istoty i bydło nie było już samym bóstwem, lecz jedynie 
naczyniem dla jego inkarnacji. Ostatnim etapem była postępująca antropo-
morfizacja bóstwa, które mogło pojawiać się w postaci bydła, jednak wybierało 
poszczególne osobniki spełniających określone kryteria jak np. Buhaj Apis. 
Zdaniem Ganowicz-Bączyk w taki właśnie sposób przebiegała, a wręcz nadal 
przebiega, desakralizacja przyrody. 

Przemianie uległy również początkowy indywidualizm religijny i poli-
tyczny. W czasach prehistorycznych (przed r. 3200 p.n.e.) każda miejscowość 
miała swoje bóstwo przedstawione w postaci zwierzęcia lub przedmiotu, jed-
nak ich liczba ulegała stopniowemu zmniejszeniu, gdyż bogowie miejscowości 

                                                            
1 A. Ganowicz-Bączyk, Mityczno-magiczne źródła antropocentryzmu, Seminare. Poszukiwania 
naukowe 2006, nr 23. 

Zwierzęta w kulturze Starożytnego Egiptu 

179 

większych lub o przewadze ekonomicznej czy politycznej wchłaniali lub usu-
wali w cień bóstwa mniej istotnych ośrodków oraz bogowie o bardzo zbliżo-
nych cechach łączeni byli w jednego2.  

Zwierzęta kultowe oraz wybrane bóstwa 

Do najważniejszych zwierząt kultowych zdaniem Černyego3 należą m.in. 
lew i dziki byk, podziwiane za drapieżność i siłę. Byki często wykorzystywane 
jako symboliczne przedstawienie władców np. na palecie Narmera, gdzie król 
symbolizowany jest przez byka atakującego rogami mury miasta4. Kult świę-
tych byków zostanie dokładniej opisany w dalszej części pracy. Lwice zaś, po-
nieważ były częściej przedstawiane niż lwy, pojawiały się pod wieloma imio-
nami, Matit, Mehit, Pechet, w zależności od miejsca kultu, jednak najbardziej 
znaną była Sekhmet, będąca zarówno boginią wojny jak opiekuńczym bó-
stwem uzdrawiającym. Prawdopodobnie lwica była również pierwotnym 
przedstawieniem bogini-kotki Bastet, bóstwo kobiet ciężarnych, erotyzmu 
i ogniska domowego. Koty były czczone do tego stopnia, że za zabicie kota, 
czasem nawet nieumyślne, w czasach największego fanatyzmu człowiek mógł 
być zlinczowany przez tłum bez sądu. Natomiast Herodot wspominał, 
że w czasie pożarów Egipcjanie nie gaszą ognia, tylko pilnują kotów przed sko-
kiem w płomienie. Zaś po śmierci domowego kota nastawał czas żałoby w cza-
sie którego właściciele golili sobie brwi i zawozili ciało zwierzęcia do świątyni 
w Bubastis, gdzie poddawano je procesowi mumifikacji. Innym bóstwem ko-
jarzonym z kotami była Mafdet, przedstawiana również jako mangusta, po-
strzegana jako obrończyni od ukąszeń, gdyż koty i mangusty tępiły węże. 

Ważne, choć czczone dopiero w okresie Nowego Państwa były krokodyle 
i hipopotamy, te pierwsze jako będące inkarnacją boga Sobka- opiekuna wód 
Nilu, zaś te drugie wcieleniami bogini Tawaret, chroniącej kobiety w czasie 
porodu i połogu. Przedstawienia pawianów, które poprzedzały kult ibisów jako 
przedstawień boga Thota, datowane są na czasy predynastyczne. 

Ciekawym przypadkiem są zwierzęta kultowe boga Seta pierwotnie przy-
pominające osła, o szerokich długich uszach i krótkim sterczącym ogonie, 

                                                            
2 J. Černy, Religia starożytnych Egipcjan, Warszawa 1974. 
3 Tamże. 
4 Historia weterynarii i deontologia, red. A. Chrószcz, M. Janeczek, T. Ożóg, Warszawa 2012. 
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w późniejszych czasach przedstawiane było w postaci psa lub szakala, jednak 
nie można jednoznacznie ustalić przynależności gatunkowej. Innym psopo-
dobnym wizerunkiem charakteryzował się bóg Upuaut, „Ten, który otwiera 
drogi” i usuwa z nich wszelkie przeszkody. Również Anubisa przedstawiano 
w postaci leżącego psa, często ze strusim piórem na grzbiecie. Z racji rozkopy-
wania grobów przez psy w poszukiwaniu kości został on bogiem umarłych i 
opiekunem pogrzebów.  

W przypadku ptaków można odnaleźć informacje o co najmniej dwóch 
boginiach-sępach (Nechbet oraz Mut z Ioszrew) oraz jednym z najbardziej zna-
nych w dzisiejszych czasach bóstwie Egiptu - Horusie, przedstawionego w po-
staci sokoła, którego imię, Horew, oznacza „wysoki” co powiązane jest z wyso-
kimi lotami tego ptaka. Jako boga nieba przedstawiano go również w łodzi 
płynącej po niebie. Kolejnym ptakiem kultowym był, wspomniany już, ibis 
związany z Tothem.  

Gady i płazy również znalazły swoich panów wśród bogów, kobry jako 
związane z boginią Wadżet, zaś żaby z Heket, boginią płodności i cudu naro-
dzin, co wynikało z faktu tajemniczego, dla ówczesnych Egipcjan, sposobu roz-
mnażania się żab.  

Ze zwierząt gospodarskich, poza wspomnianymi już bykami, czczono 
również wizerunki krowy, jako symbol bogini Hator, patronki kobiet, miłości 
i narodzin, które to cechy dostrzeżono w troskliwej opiece krów nad potom-
stwem, oraz barany, wcielenie boga Chnuma, wedle jednej z teorii-stworzyciela 
świata, oraz boga Amuna, bóstwo urodzaju, w zależności od gatunku owiec. 

Mumie zwierzęce 

Postrzeganie zwierząt przez Egipcjan dobrze przedstawiają również ro-
dzaje mumii zwierzęcych, których wiele odnaleziono i zbadano przestrzeni lat. 
Wśród nich wyróżniamy mumie zwierząt towarzyszących człowiekowi, mumie 
wotywne, mumie zwierząt świętych oraz mumie spożywcze.  

Pierwsze z wymienionych są najmniej liczne. Mumifikowano zazwyczaj 
pawiany i psy, jednak odnaleziono również mumie innych gatunków np. so-
kołów lub koni5. Zwierzęta te były składane do grobu swego właściciela, jednak 

                                                            
5 H. Grzesiak, Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki, Turystyka Kul-
turowa 2006, nr 12. 
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interesującym jest fakt, iż następowało to po jego śmierci lub jeszcze przed zgo-
nem. Pozwala to mniemać, że nie pozbawiano ich życia w celu pochowania 
wraz z właścicielem6 oraz pokazuje jeden z aspektów postrzegania zwierząt, 
jako przyjaciół człowieka, niemal jak współczesne pet animal. Obserwacje tych 
mumii dostarczają również wielu informacji na temat ówczesnych zabiegów 
weterynaryjnych, z jednej strony polegających na usuwaniu kłów szympansom, 
najprawdopodobniej w celu zapewnienia bezpieczeństwa właścicielowi, z dru-
giej zaś leczenia np. złamań7.  

Kolejnym, i najliczniejszym, rodzajem mumii, są mumie wotywne. Jed-
nak grupa ta jest różnie postrzegana przez badaczy. Tradycyjnie postrzegane są 
jako wota, które wierni mogli składać w ofierze bogom, np. mumie kotów były 
składane bogini Bast, zaś sokoły Horusowi. Odnajdywano również inne ga-
tunki jak nornice, flamingi i szczury, które nie były przypisane inkarnacjom 
bogów. Inną teorię prezentuje8, który uważa, że różnorodność gatunków wy-
nika z faktu uważania ziemi świątynnej za świętą w tym stopniu, że wszystkie 
zwierzęta, które na niej padły, były mumifikowane i grzebane. Uważa on rów-
nież, że wierni i pielgrzymi nie brali udziału w składaniu mumii zwierząt 
w ofierze, gdyż nie mieli dostępu do świątyń, w miejscu których badacze je 
odnajdywali. 

Odrębnym rodzajem są mumie zwierząt świętych, które uznawane były 
za inkarnacje bogów, a dokładniej wcielenia ich Ba (jednej z dwóch nieśmier-
telnych dusz (Ka i Ba) posiadanych przez każdą istotę ludzką lub boską, będąca 
odbiciem osobowości). Aby uznać dane zwierzę za inkarnację któregoś boga 
musiało odznaczać się ono określonym eksterierem9. Najsłynniejszymi świę-
tymi zwierzętami były byki: buhaj Apis z Memfis, będący inkarnacją Ptaha-
Sekera-Ozyrysa (po śmierci identyfikowany z Ozyrysem), o czarnej maści 
z czerwonymi znaczeniami w okolicy żeber, białą sierścią w okolicy mostka 
i na kończynach oraz rogami wygiętymi jakby otaczały dysk słońca, buhaj Bu-
chis z Armant jako inkarnacja Montu, był czarno umaszczonym buhajem 

                                                            
6 Historia weterynarii i deontologia … . 
7 Tamże. 
8 A. von Driesch, D. Kessler, J. Peters, Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-
Ptolemaic Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archeobiologiae 2004, 
no. 2. 
9 Tamże. 
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w późniejszych czasach przedstawiane było w postaci psa lub szakala, jednak 
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o sierści układającej się w przeciwną stronę niż zazwyczaj, buhaj Mnewis z He-
liopolis jako wcielenie boga Re (lub Ra, ponieważ Egipcjanie nie stosowali sa-
mogłosek nie wiadomo który zapis jest w pełni poprawny i używane są zamien-
nie) czarno umaszczonej głowie i białej sierści na reszcie ciała10. Jak twierdzą 
Janeczek i Chrószcz11 teksty ksiąg świątynnych wskazują na zapewnienie świę-
tym buhajom bardzo dobrych warunków bytowych, kontaktów z krowami 
i potomstwem oraz opieki weterynaryjnej w postaci badań przez kapłana bo-
gini Sekhmet, uznawaną m.in. za boginię uzdrawiania. Byki były również silnie 
utożsamiane z siłą, władzą i potęgą, do której nawiązywali władcy przyjmując 
imiona (każdy z nich miał 5 imion królewskich) np. imię horusowe Amenho-
tepa I to „Byk, Który Ujarzmia Kraje”, zaś faraon Seti I przyjął imię „Byk Po-
tężny, Który Daje Życie Obu Krajom Po Koronacji W Tebach”12. Innymi ga-
tunkami świętych zwierząt były ibisy i szympansy związane z bogiem Tothem. 
Po mumifikacji grzebane one były w specjalnych nekropoliach poświęconych 
konkretnym gatunkom. Kessler twierdzi również, że określone cechy, jak czer-
wone umaszczenie ibisów lub kotów, skutkowały uznaniem za wcielenie boga 
Seta i rytualnym ubojem13. 

Badacze wyróżniają również mumie spożywcze, zazwyczaj z oskubanych 
i wytrzewionych tuszek drobiowych, które sporządzano i składowano w gro-
bowcach w celu zapewnienia pożywienia Ba zmarłego człowieka. 

Różnorodność opisana powyżej pokazuje wpływ zwierząt na wiele aspek-
tów życia ludzkiego, od codziennego kontaktu i przywiązania, przez materiał 
ofiarny dla bogów, naczynia dla ich wcieleń i przedmioty kultu, po zapewnie-
nie sobie dostatku i pożywienia za życia oraz po śmierci. 

Zwierzęta w mitologii egipskiej 

Również w mitologii egipskiej można odnaleźć wiele fragmentów, w któ-
rych odgrywają one ważną rolę. Przykładem może być mleko gazeli wykorzy-
stane przez Hator do uleczenia oczu Horusa, gdy Set wyłupił je śpiącemu bó-
stwu. Innym jest opowieść o siedmiu skorpionach, które towarzyszyły Izydzie, 

                                                            
10 Historia weterynarii i deontologia … . 
11 Tamże. 
12 Tamże. 
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gdy uciekała z małym Horusem przed Setem, służąc jej za pomoc i ochronę, 
gdy bogata dama odmówiła jej schronienia w mieście Dwóch Sióstr w Delcie 
Nilu, zirytowane skorpiony wysłały jednego z nich w celu ukłucia syna damy, 
która zrozpaczona zmuszona była prosić Izydę o ratunek i udzielić jej gościny. 
Interesująca jest również opowieść o powstaniu słońca, zgodnie z którą zostało 
one urodzone przez krokodyla, co może wynikać z faktu wynurzania się z wód 
Nilu i wygrzewania się na brzegu w pierwszych promieniach słońca tych zwie-
rząt. 

Podobne poranne zjawisko, wedle Niwińskiego14 było przyczyną powsta-
nia mitu o feniksie, dla którego inspiracją były czaple podrywające się, w pro-
mieniach porannego słońca, znad wód Nilu po upolowaniu ryby. Feniks to 
przekształcona grecka wersja egipskiego słowa Benu oznaczającego „Ten, który 
się wynurzył”, w założeniu z praoceanu, stąd połączenie ze słońcem a co za tym 
idzie z żarem i ogniem. Na tej podstawie Grecy stworzyli mit o feniksie odra-
dzającym się z popiołów. 

Zwierzęta były również obecne w jednej z teorii o powstaniu świata, która 
mówi o istnieniu ośmiu prabóstw uosabiających cechy chaosu: węży i żab, po-
łączonych w pary, Nu i Nenet, które prawdopodobnie stanowiły zalążki granic 
wszechświata (górne i dolne niebo), Kuk i Kuket (ciemność), Huh i Huhet 
(nieskończoność czasu i przestrzeni) oraz Amon i Amonet (niewidzialność). 
Wspólnie stworzyły one jajo kosmiczne pływające w praoceanie, którego roz-
bicie i wyklucie boga stwórcy było momentem stworzenia świata. Inne wersje 
mówią o złożeniu jaja przez praptaka kosmicznego, w niektórych był to ibis15. 

Jeszcze inne opowiadania mówią o ósemce krów i byków, które po połą-
czeniu byków dały czarnego byka Amona, zaś krów jedną czarną krowę Amo-
net. Następnie byk Amon pokrył Amonet, a jego nasienie upadło na staw 
w Hermopolis, gdzie wyrósł lotos, w którego kwiecie znajdował się skarabeusz 
z głową barana po chwili przemieniony w dziecko w koronie na głowie i ureu-
szem nad czołem, symbolizujące słońce, które ukończyło kreację świata. Ska-
rabeusz z głową barana był połączeniem postaci dziennej słońca (skarabeusz) 
oraz jego wieczornego i nocnego aspektu (baran)16. 

                                                            
14 A. Niwiński, Mity i symbole religijne starożytnego Egiptu, Warszawa 1984. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
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14 A. Niwiński, Mity i symbole religijne starożytnego Egiptu, Warszawa 1984. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
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Innym ważnym zwierzęciem często występującym w mitologii egipskiej 
jest Apopis, wcielenie zła i chaosu, z którym Re walczy codziennie w czasie 
nocnej wędrówki po podziemiu opisywanej m.in. w Księdze Dwóch Dróg. 
Motyw węża występuje w większości godzin nocy, zarówno w pozytywnym jak 
i negatywnym aspekcie. W czwartej godzinie nocy, w jaskini Sokarisa, gdzie 
pełno jest bóstw w postaci węży a i sama barka musi przyjąć jego kształt by 
móc podążać dalej. W przedstawieniu godziny piątej występuje uskrzydlony 
wąż jako przedstawienie praczasowej postaci Atuma, a Re odbywa walkę z dwu-
głowym wężem aby kontynuować podróż. W szóstej godzinie nocy napełniona 
życiem dusza Re dociera do jego powłoki cielesnej otoczonej splotami wiel-
kiego węża „o wielu twarzach” oraz towarzyszy mu dziewięciu bogów również 
przedstawionych w tej postaci. W siódmej godzinie dochodzi do najważniejszej 
walki pomiędzy bogami i Apopisem, w której Re wspierany jest przez węża 
Mehen, a zasieczony Apopis zwalnia dalszą drogę. W późniejszych godzinach 
również występują podobne wizerunki m.in przedstawienia dusz bogów np. 
Ozyrysa oraz Atum w tej postaci, który przed świtem prześlizgując się po niebie 
zbiera gwiazdy. Ostatecznie w dwunastej godzinie odrodzony Re jako Cherpy 
wychodzi z paszczy wielkiego węża. W chwili wschodu słońca Apopis ponow-
nie usiłuje zaatakować słońce i przegrywa aby odrodzić się kolejnej nocy17. 
W przedstawieniu tej wędrówki można zaobserwować zarówno niechęć Egip-
cjan i strach przed ukąszeniami węży, których w wielu kulturach nie darzono 
estymą, jednak z drugiej strony najważniejsi bogowie przed walką również 
przyjmują tę formę, a w samej walce uczestniczy pomocny Mehen, co może 
wskazywać dualistyczne podejście do tych zwierząt, uważanych również za po-
tężne i mogące pomóc w walce z wrogami oraz będące symbolem władzy. 

Zwierzęta w symbolice egipskiej 

Postaci zwierząt wykorzystywane są również w symbolice egipskiej, doty-
czącej spraw zarówno boskich jak i ludzkich. Przykładem jest ureusz (fot.7) 
będący symbolem władzy królewskiej oraz boskiej, z racji czego obecny był 
w wizerunkach bogów, np. Hator przedstawiana była z tarczą słoneczną i ure-
uszem pomiędzy krowimi rogami (fot. 8), oraz na diademach, koronach oraz 
nakryciach głowy faraonów - szczególnie nemes (rodzaj chusty zakrywającej 

                                                            
17 Tamże. 
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czoło i opadającej na ramiona, związanej z tyłu w supeł, również będąca sym-
bolem władcy, znana ze złotej maski Tutenchamona i posągu Sfinksa). 
Umieszczany był też na sarkofagach w celu odstraszania intruzów zakłócają-
cych wieczny spokój faraona. Ureusz to łacińskie słowo określające boginię-
kobrę Wadżet. Jest to postać składająca się z głowy sępa oraz tułowia i głowy 
samicy kobry, bądź samego węża, w zależności od czasu występowania ureu-
sza18. Historia powstania pierwszego ureusza mówi o wykorzystaniu przez boga 
Re (Ra) gniewu i mocy swego oka do przekształcenia go w groźną kobrę, którą 
umieścił nad swym czołem, dokonując tym samym pierwszej koronacji. W ten 
sposób oko Re (Ra) stało się obrońcą boga słońca, boginią plującą płomieniami 
zniszczenia, która miała poskramiać jego nieprzyjaciół i być symbolem jego 
władzy19.  

Innym symbolem związanym z postacią węża jest uroboros, który powstał 
w egipskiej ikonografii. Najwcześniejsze wzmianki pochodzą z tekstu pogrze-
bowego z grobowca Tutenchamona (fot.9), który dotyczy przejścia spod wła-
dzy Re (Ra) pod opiekę Ozyrysa w świecie podziemnym, graficznie przedsta-
wiając początek i koniec czasu. Symbol z biegiem lat wszedł jednak do kultury 
indyjskiej oraz zachodniej, w której przetrwał do czasów fascynacji alchemią, 
a nawet wykorzystywany jest we współczesnych dziełach beletrystycznych20. 
Jest to postać węża (lub smoka - w kulturze wschodniej) z własnym ogonem 
w pysku, który pożera, jednocześnie ciągle się odradzając, dlatego też symboli-
zuje on cykliczne powtarzanie, bieg czasu, odnowę, śmierć i narodziny. Obraz 
węża chwytającego swój ogon bywał również używany jako symbol wiecznego 
trwania czasu, który może być też mierzony obiegiem Słońca21.  

Interesującym symbolem stosowanym w Egipcie była pszczoła (fot.10). 
Owady te intrygowały ludzi już w czasach starożytnego Egiptu podejmowano 
działania mające na celu ich hodowlę i pozyskiwano od nich produkty22. Kit 
pszczeli stosowano przy mumifikacji zwłok, zaś miodu używano do leczenia 

                                                            
18 J. A. Josephson, A Variant Type of the Uraeus in the Late Period, Journal of the American 
Research Center in Egypt 1992, no. 29. 
19 A. Niwiński, Mity i symbole religijne … . 
20 Zob. Saga o Wiedźminie autorstwa A. Sabkowskiego. 
21 A. Niwiński, Mity i symbole religijne … . 
22 B. Madras-Majewska, J. Majewski, Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce, Pro-
blemy Rolnictwa Światowego 2006, t. 15. 
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18 J. A. Josephson, A Variant Type of the Uraeus in the Late Period, Journal of the American 
Research Center in Egypt 1992, no. 29. 
19 A. Niwiński, Mity i symbole religijne … . 
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21 A. Niwiński, Mity i symbole religijne … . 
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ludzi i składania ofiar bogom Wierzono, że owady te są łzami boga Ra (Re) lub 
pochodzą z rogu świętego byka Apisa. Po zjednoczeniu Egiptu przez Narmera 
były one stosowane w piśmie hieroglificznym wraz z trzciną jako zapis tytułu 
królewskiego „Król Dolnego i Górnego Egiptu”, a konkretnie- nesut-biti, czyli 
„ Ten Który Przynależy do Trzciny i Pszczoły”, gdzie trzcina symbolizowała 
krainę rolniczą, Dolny Egipt, zaś pszczoła występowała jako znak krainy ho-
dowlanej - Górnego Egiptu23. Pszczoły uważane były za istoty solarne, wywo-
dzące się ze sfer nieba, od istot boskich i świata nadprzyrodzonego. Ich wize-
runek odnaleźć można w świątyniach Ozyrysa, władcy świata podziemnego, co 
wynikało z przekonania, że to pszczoły są przewodnikami zmarłych w drodze 
do świata podziemnego. Mimo czynienia pierwszych prób udomowienia 
pszczół i ich hodowli, nadal wyżej ceniono miód pozyskiwany od dzikich 
pszczół leśnych. Bartnictwo uznawane było za ważne rzemiosło, pozostające 
pod opieką władcy. 

Innym często stosowanym symbolem był skarabeusz, umieszczany na na-
szyjnikach w celu uczynienia z nich amuletów przynoszących szczęście i zapew-
niających ochronę. Amulety takie są produkowane i sprzedawane nawet w dzi-
siejszych czasach. Za symbol wędrującego porannego słońca i tym samym boga 
Cherpy, czyli „Tego Który się Staje” został uznany przez zwyczaj toczenia kuli 
gnojowej, która przypominała słońce wtaczające się na niebo jakby z czyjąś po-
mocą. Wierzenie, że skarabeusz odradzał się sam z siebie, wynikał z faktu skła-
dania jaj pod ziemią co stanowiło dla Egipcjan niewiadomą. To w połączeniu 
z cyklicznością świtu, wiązane było z codziennym odrodzeniem boga słońca, 
powtórzeniem dzieła stworzenia, które symbolizował. Skutkowało to umiesz-
czaniem go m.in. na sarkofagach. Spotykane są również przedstawienia skara-
beusza z głową barana, co może wynikać z faktu, że oba zwierzęta były w po-
szczególnych częściach kraju postrzegane jako postacie stworzyciela świata oraz 
z powodu symboliki drugiego aspektu bóstwa solarnego, czyli słońca wieczor-
nego i nocnego. Wielki Bóg w trakcie nocnej żeglugi w podziemiu zawsze 
przyjmuje postać z głową barana24. 

 

                                                            
23 R. Trafny, Odczytywanie hieroglifów, 2016. 
24 A. Niwiński, Mity i symbole religijne … . 
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Rytuały rolnicze z wykorzystaniem zwierząt 

W Egipcie, jako kraju rolniczym, ogromne znaczenie odgrywały cykle we-
getacji oraz wylewy Nilu. Każdy z nich wiązał się z obrzędami religijnymi 
i składaniem ofiar odprawianymi w czasie festiwalu Ozyrysa. Początkowo 
święta odbywały się w pierwszym miesiącu pory wylewu (Thot), lecz kalendarz 
Egipcjan miał równo 365 dni, więc w dalszych latach uległo to przesunięciu 
nawet do miesiąca trzeciego. Świętowano przez 18 dni odprawiając wiele rytu-
ałów. Jednym z nich było ceremonialne skopywanie ziemi przed zasiewem, 
które traktowano jako triumf Ozyrysa nad wrogami, podczas którego składano 
ofiary ze zwierząt a ich krwią spryskiwano oznaczony wcześniej, niewielki ka-
wałek ziemi, na którym później zasiewano jęczmień i w obserwacji jego wzrostu 
widziano odrodzenie Ozyrysa25. Podobne znaczenie miał rytuał „hut hebesu”, 
przeprowadzany osobiście przez władcę, polegający na oprowadzaniu czterech 
związanych postronkiem cieląt dookoła świątyni. Prowadzone one były po 
zbożu ułożonym na klepisku, a ich zadaniem było jego młócenie. Ta prosta 
rolnicza czynność oddzielenia ziarna od plew nabrała charakteru symbolicz-
nego i oznaczała ukrycie grobu Ozyrysa przed Setem i innymi wrogami. Z bie-
giem czasu cielęta zostały zastąpione przez osły26. Należy wspomnieć dlaczego 
akurat Ozyrysowi poświęcane były rytuały rolnicze. Ma to związek z opowie-
ścią o próbie pozbawienia go władzy przez Seta, który zwabił Ozyrysa do 
skrzyni, zatrzasnął ją i wrzucił do Nilu. Odtąd wylewy rzeki miały pochodzić 
Ozyrysa i mieć tak dobroczynny wpływ na urodzajność. 

Podsumowanie 

Wyżej omówione przykłady pozwalają stwierdzić, że zwierzęta już od cza-
sów prehistorycznych wywierały istotny wpływ na życie ludzi. Wchodząc 
z nimi w interakcje wzbudzały strach i podziw, często jednocześnie, jak w przy-
padku kobry. Siła dzikich byków czy ich płodność była przedmiotem zazdro-
ści, dlatego też proszono, poprzez modły i ofiary, aby udzieliły ludziom tych 
łask. Zwierzęta były hołubione zarówno ze względów religijnych jak i indywi-
dualnych przyjaźni pomiędzy właścicielem i danym osobnikiem. Ich wizerunki 

                                                            
25 M. Przybyłek, Misteria ozyriańskie – widowisko czy rytuał?, Collectanea Philologica 2011, 
nr 14. 
26 Tamże. 
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getacji oraz wylewy Nilu. Każdy z nich wiązał się z obrzędami religijnymi 
i składaniem ofiar odprawianymi w czasie festiwalu Ozyrysa. Początkowo 
święta odbywały się w pierwszym miesiącu pory wylewu (Thot), lecz kalendarz 
Egipcjan miał równo 365 dni, więc w dalszych latach uległo to przesunięciu 
nawet do miesiąca trzeciego. Świętowano przez 18 dni odprawiając wiele rytu-
ałów. Jednym z nich było ceremonialne skopywanie ziemi przed zasiewem, 
które traktowano jako triumf Ozyrysa nad wrogami, podczas którego składano 
ofiary ze zwierząt a ich krwią spryskiwano oznaczony wcześniej, niewielki ka-
wałek ziemi, na którym później zasiewano jęczmień i w obserwacji jego wzrostu 
widziano odrodzenie Ozyrysa25. Podobne znaczenie miał rytuał „hut hebesu”, 
przeprowadzany osobiście przez władcę, polegający na oprowadzaniu czterech 
związanych postronkiem cieląt dookoła świątyni. Prowadzone one były po 
zbożu ułożonym na klepisku, a ich zadaniem było jego młócenie. Ta prosta 
rolnicza czynność oddzielenia ziarna od plew nabrała charakteru symbolicz-
nego i oznaczała ukrycie grobu Ozyrysa przed Setem i innymi wrogami. Z bie-
giem czasu cielęta zostały zastąpione przez osły26. Należy wspomnieć dlaczego 
akurat Ozyrysowi poświęcane były rytuały rolnicze. Ma to związek z opowie-
ścią o próbie pozbawienia go władzy przez Seta, który zwabił Ozyrysa do 
skrzyni, zatrzasnął ją i wrzucił do Nilu. Odtąd wylewy rzeki miały pochodzić 
Ozyrysa i mieć tak dobroczynny wpływ na urodzajność. 

Podsumowanie 

Wyżej omówione przykłady pozwalają stwierdzić, że zwierzęta już od cza-
sów prehistorycznych wywierały istotny wpływ na życie ludzi. Wchodząc 
z nimi w interakcje wzbudzały strach i podziw, często jednocześnie, jak w przy-
padku kobry. Siła dzikich byków czy ich płodność była przedmiotem zazdro-
ści, dlatego też proszono, poprzez modły i ofiary, aby udzieliły ludziom tych 
łask. Zwierzęta były hołubione zarówno ze względów religijnych jak i indywi-
dualnych przyjaźni pomiędzy właścicielem i danym osobnikiem. Ich wizerunki 

                                                            
25 M. Przybyłek, Misteria ozyriańskie – widowisko czy rytuał?, Collectanea Philologica 2011, 
nr 14. 
26 Tamże. 
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pojawiały się w symbolice i sztuce, obecne są w praktycznie każdym wielkim 
dziele kultury egipskiej. Wykorzystywane były do czynności podstawowych jak 
zaspokajanie głodu, dostarczanie dóbr materialnych w postaci skór, piór i ro-
gów, nie wzgardzono jednak użyciem ich do najświętszych misteriów nawet 
przez samego władcę, co wskazuje na szacunek jakim je darzono. Można wy-
ciągnąć wniosek, że starożytni Egipcjanie starali się, a opisy historyczne suge-
rują skuteczność tego działania, zachować równowagę między czcią a domina-
cją oraz pomiędzy korzyścią ekonomiczną a sympatią i troską o własne zwie-
rzęta. Możliwe, że taki stan był skutkiem animistycznych korzeni kultury egip-
skiej. 
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Summary 

Animals in the culture of Ancient Egypt 

Along with the political and economic changes, the religion and culture 
of ancient Egypt has changed. From primal animism to a more complex form 
of polytheism. These modifications can be traced by analysing the attitude of 
the population to animals and the metamorphosis of the deities associated with 
animals. 

The aim of the study was to analyze the aspects of perception of animals 
in culture, religion, daily life and symbols of ancient Egypt, changes in this 
range and the reasons for the important role of animals in the life of the pop-
ulation of ancient Egypt. 

The process of religious and cultural change in the subsequent periods of 
ancient Egypt contributed to change in people's perception of animals and the 
type of their relationships. 
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Fot. Horus (źródło: https://bialczynski.pl/2017/01/17/dawnuy- 

orzel-piastowski-z-gniezna-czy-zabytek-per). 
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Fot. 2 Hator (źródło: https://nnka.wordpress.com/2012/04/08/ 

alcyone-w-byku-reprezentuje-boginie-ziemi/). 
 

Fot. 3 Thot (źródło: https://www.worthpoint.com/worthopedia/ancient-egyptian-
baboon-moon-god-thoth-thot). 

 
Fot. 4 Horus (źródło: http://ekti50.blogspot.com/2010/11/ 

blog-post_4967.html). 
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Fot. 5 Hator ( źródło: https://pl.dreamstime.com/zdj-cie-stock-egipska-hierogly 

phics-bogini-hathor-image84689961). 

 
Fot. 6 Thot (źródło: http://egyptopedia.info/t/1283-tot ). 

Fot. 7 Ureusz (źródło: http://mare_nostrum.wietrzykowski. 
net/Egipt.html). 
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Fot. 8 Hator z ureuszem, rogami oraz dyskiem słonecznym 
(źródło: http://www.himavanti.org/pl/c/himavanti/hathor-egipska- 

bogini-magii-z-syriusza-i-plejad). 

 
Fot. 9 Uroboros (źródło: https://wszystkiesymbole.pl/uroboros/). 
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Fot.10 Symbol pszczoły (źródło: www.pinterest.com). 
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Daria Aleksandra Cicha 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 
 

Ewolucja zjawiska pornografii 
na przestrzeni wieków 

 
 
 
Wstęp 

Pomimo, iż bardzo ciężko odróżnić treść erotyczną od pornograficznej 
można stwierdzić, iż pornografia obecna jest w społeczeństwie już od najdal-
szych czasów. W niniejszym artykule przedstawione zostaną stadia rozwoju zja-
wiska pornografii zgodnie z klasyfikacją chronologiczną – prehistoria, starożyt-
ność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, czasy współczesne. Zjawisko wy-
stępowania pornografii jest bardzo istotne z powodu na jej konsekwencje, które 
w sposób szczególny zauważalne są w momencie powstania uzależnienia od 
pornografii. Współcześnie nie tylko prowadzi się analizę tego zjawiska na prze-
strzeni wieków, ale również podejmowane są próby zrozumienia mechani-
zmów zachodzących w człowieku w momencie konsumpcji pornografii. Ni-
niejszy artykuł ma na celu wskazanie historycznej ewolucji pojęcia pornografii 
oraz wskazanie podstawowych zagrożeń, które mogą się z tym wiązać we 
współczesnym świecie. 

Prehistoria 

Opisują czasy prehistoryczne należy wskazać trzy fazy rozwojowe: 

1. paleolit dolny; 
2. paleolit środkowy; 
3. paleolit górny; 
4. neolit1. 

                                                            
1 A. Rodan, Historia erotyki. Pornografia, Łódź 1996, s. 27. 
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1 A. Rodan, Historia erotyki. Pornografia, Łódź 1996, s. 27. 
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Paleolit dolny miał miejsce ok. 1 milion lat p.n.e do ok. 180 tys. lat p.n.e. 
Paleolit środkowy oscyluje od 180 000 w. p.n.e. do ok. 40 000 w. p.n.e. Neolit 
w Europie od 4500 do 1800 p.n.e.2. Śladami seksualności z tamtych czasów są 
malowidła, malowidła naskalne, płaskorzeźby, figury. Wówczas kobieta przed-
stawiana była z męskim członkiem jako symbolika bóstwa, sacrum. Były to 
tzw. androginy. Z jednej strony kobieta jako symbol narodzin nowego życia, 
z drugiej męski członek jako symbol władzy i mocy przedłużenia gatunku. 
Za najstarsze zobrazowanie aktu seksualnego traktowany jest relief z Grotte des 
Combrarelles we Francji. Owe działo najprawdopodobniej powstało w paleo-
licie górnym. W przedstawianym akcie seksualnym kobieta ukazywana była na 
górze, mężczyzna na dole. Co ciekawe, można tam zauważyć zobrazowane uży-
cia przez tamtejszych ludzi prezerwatywy (najprawdopodobniej ze skóry zwie-
rzęcej). Taki obraz stosunku seksualnego zachował się m. in. w Chinach In-
diach czy Peru. Przykładowe płaskorzeźby z tego okresu mieszczą się w świątyni 
Dewi Dźagadamby przedstawiające akty seksualne z czasu ok. 1000 r. p.n.e. 
Zachowało się również wiele rzeźb przedstawiających stosunek seksualny. Ele-
mentami najbardziej uwypuklonymi w odniesieniu do kobiety są uda, pośladki 
oraz piersi3. W większości twarz kobiety nie jest przedstawiana w tych dziełach. 
U mężczyzn przedstawiany jest członek tylko i wyłącznie w czasie erekcji, 
z racji na jego znaczenie w aspekcie zarówno przedłużania gatunku jak i sakral-
nym. Z racji na fakt, iż członek był symbolem potęgi, siły i mocy obrazowe 
przedstawienie członka podczas kolejnych wieków nie straciło na znaczeniu. 
Znaczenie członka było na tyle duże, iż po wielkich bitwach czy wojnach od-
cinano członki armii przegranej jako symbol triumfu co przedstawia rzeźba 
z 190 r. p.n.e. z Medinte Habu. Podobne znaczenie miały figury nagich kobiet. 
Ich sakralny wydźwięk przedstawia między innymi Wenus Paleolityczna, któ-
rej powstanie oscyluje się na 40 tysięcy lat p.n.e. Ponadto malowidła naskalne 
miały charakter nie tylko sakralny ale również mogły świadczyć o praktykach 
szamańskich4.  

 

                                                            
2 Tamże, s. 27. 
3 Tamże, s. 28. 
4 Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007, s. 49. 
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Starożytność 

W czasach starożytnych istnieją dwa charakterystyczne nurty wyrażania 
seksualności – grecka i rzymska. 

W Starożytnej Grecji obrazy nagich kobiet i mężczyzn należały do co-
dzienności. Należy wskazać, iż sztuka przedstawiająca nagość miała charakter 
paideiczny, czyli kulturowy. W Starożytnej Grecji bardzo popularnym były 
stosunki homoseksualne i stosunki pomiędzy mędrcami a młodymi chłopcami. 
Jeżeli chodzi o te ostatnie – stosunek pomiędzy mędrcem a młodzieńcem trak-
towany był nie tylko w kontekście przyjemności seksualnej, ale również jako 
sposób na przekazanie mądrości mędrca współobcującemu chłopcu. Istniały 
również poglądy jawnie potępiające zarówno akty homoseksualne jak i ich ob-
razowanie. Pisze o tym Arystoteles: «stosunki płciowe między mężczyznami – 
skłonność do nich jest u jednych wrodzona, u innych pochodzi z przyzwycza-
jenia, jak u tych co od lat chłopięcych są zhańbieni»5. Obrazowanie aktów sek-
sualnych miało odniesienie do stosunków heteroseksualnych, homoseksual-
nych jak i pedofilskich. 

W Starożytnym Rzymie choć początkowo odtrącano kulturę grecką oce-
niając ją jako zbyt rozwiązłą, to jednak w dalszym biegu wydarzeń zaczerpnięto 
od Greków wiele inspiracji. Kultura rzymska wręcz przerosła greckie pojmo-
wanie seksualności i zmysłowości. Zmiany nie nastąpiły jedynie w sferze po-
glądowej, ale rozluźnienie seksualne znalazło swoje skutki również w złagodze-
niu norm prawnych6. Ciekawą kwestią jest postrzeganie instytucji małżeństwa 
przez Rzymian. Według nich małżeństwo było umową, instytucją zracjonali-
zowaną. Dlatego też, pożycie erotyczne małżonków miało być wyciszone 
z większych uniesień seksualnych. Uniesienie seksualne oraz czerpanie przy-
jemności mogło być realizowane wyłącznie z kurtyzaną7. Stosunki homosek-
sualne starożytnym Rzymie były dozwolone, ale jedynie w sytuacji gdy partne-
rem biernym w stosunku homoseksualnym był niewolnik. Postawę bierną 
uważano za hańbiącą, która nie przystoi obywatelowi Rzymu. Jeżeli chodzi o 
pornografię w Starożytnym Rzymie to tworzono wiele dzieł sztuki, obrazów 
rzeźb czy płaskorzeźb przedstawiających nagość czy akty seksualne. Zwykle 

                                                            
5 Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie., Warszawa 1996, s. 220.  
6 Zob. P. Grimal, Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005, s. 12-13. 
7 Tamże, s. 60. 
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Paleolit dolny miał miejsce ok. 1 milion lat p.n.e do ok. 180 tys. lat p.n.e. 
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2 Tamże, s. 27. 
3 Tamże, s. 28. 
4 Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007, s. 49. 
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Starożytność 
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5 Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie., Warszawa 1996, s. 220.  
6 Zob. P. Grimal, Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005, s. 12-13. 
7 Tamże, s. 60. 
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dzieła te wykonywane były w lupanarach (domach publicznych). Wiele z dzieł 
o tym charakterze możemy zobaczyć w dzisiejszych czasach np. w Pompejach. 
Warto jednak zaznaczyć, iż obrazowanie aktów seksualnych nie w każdej sytu-
acji było dozwolone. Dzieło, które sugerowałoby akt cudzołóstwa szlachetnie 
urodzonego obywatela Rzymu mogłoby skutkować pozbawieniem czci. Z dru-
giej zaś strony podnoszono wówczas, iż „akt seksualny nie zasługiwał na żadną 
kwalifikację moralną, będąc po prostu zaspokojeniem naturalnego popędu”8. 
W związku z powyższym jeżeli chodzi o formalne wypełnienie definicji porno-
grafii, jako ukazywania cielesności człowieka w kontekście erotycznym mają-
cym na celu pobudzenie seksualne, to w Starożytnym Rzymie takie wizerunki 
miały miejsce. Jeżeli jednak chodzi o społeczny wymiar postrzegania pornogra-
fii to jej zjawisko było częste, a normy moralne rozluźnione. 

Pornografia była nieodłącznym elementem życia Rzymian, do tego stop-
nia, iż przedstawianie nagości czy stosunków seksualnych było elementem 
zdobnym, dostępnym dla wszystkich – zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
W III p.n.e. pojawił się w kulturze rzymskiej kult dionizyjski. Był pewnego 
rodzaju novum w pojmowaniu seksualności. Obraz seksualności przedstawiany 
w kulcie dionizyjskim charakteryzował się wzrostem zmysłowego i mistycz-
nego elementu seksualności. Niestety w wielu przypadkach kult ten zbierał 
żniwo w postaci morderstw o znaczeniu sakralnym. W związku z powyższym 
wiek później zakazano tego kultu. Następnie pojawił się kult eleuzyjski, który 
wiązał się z postacią Priapa. Priap był bogiem płodności, ukazywanym jako 
młody mężczyzna z dużym członkiem we wzwodzie. Niewątpliwie obrazowa-
nie Priapa jest uważane za jedne z dzieł, które w swym całościowym wyrazie 
mają charakter pornograficzny9. Należy jednak wskazać, iż złudnym jest prze-
kładanie starożytnych dzieł pornograficznych na dzisiejsze czasy. W Starożyt-
ności, tak jak i czasach prehistorycznych członek miał charakter sakralny. Wie-
rzono w jego potęgę i moc – „wiara w magiczną moc fallusa, zwanego fascinus, 
istniała długo, szczególnie na wsi, pośród ludu. jego groźny i sterczący wizeru-
nek do dziś dnia napotykany jest na progach domów, aby chronić ludzkie sie-
dziby przed złym okiem. Służył też ustawiany przez rolników na polach za 

                                                            
8 Tamże, s. 90. 
9 J. Hillman, Mythic figures, Connecticut 2007, s. 202.  
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stróża zbiorów. Wreszcie ten sam symbol, umieszczany był na wozach triufal-
nych, jasno poświadcza wiarę w dobroczynne zalety organu, który jawił się jako 
najoczywistsza siedziba życia”10. 

Średniowiecze 

W średniowieczu dużą rolę w kontekście postrzegania seksualności peł-
niło chrześcijaństwo. Choć koniec epoki starożytności był dla chrześcijan pełen 
prześladowań i cierpienia, to jednak nauka kultywowana przez wyznawców 
Chrystusa rosła w siłę. Seksualność w kontekście chrześcijańskim wskazywała 
na monogamię. Ponadto normy prawne i moralne wynikające ze Starego Te-
stamentu nie straciły na wartości, a jedynie zostały wypełnione przez naukę 
Chrystusa. W Ewangelii wg św. Mateusza – „Powiedziano: Kto rozwodzi się 
z żoną, musi dać jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, że ktokolwiek roz-
wodzi się z żoną, chyba że z racji nierządu, czyni ją cudzołożnicą, a kto poślubia 
rozwiedzioną, popełnia cudzołóstwo”11. Podobnie: «słyszeliście, że powie-
dziano naszym ojcom: „Nie cudzołóż. A ja wam powiadam, że mężczyzna, 
który choćby tylko spojrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cu-
dzołóstwo w swoim sercu”12. Chrystus wprowadza zupełne novum dla ówcze-
snego świata przepełnionego seksualnością. Nie tylko wskazuje na monoga-
miczność małżeństwa, ale również rezerwuje wyrażanie seksualności da insty-
tucji małżeństwa. Tezy, które głosi są wręcz rewolucyjne, zupełnie odmienne 
od rzeczy w które ówcześnie wierzono. 

Prześladowania chrześcijan zakończono w IV w. n.e. Edykt mediolański 
popisany przez Konstantyna Wielkiego w 313 roku nadał chrześcijanom 
prawa, które wcześniej właściwe były jedynie dla wyznawców politeizmu. Po-
nadto, w związku z nauką Chrystusa temat seksualności zostaje stopniowo 
okryty tajemnicą. W początkach średniowiecza rozwiązłość seksualna nadal ma 
miejsce ze względu na dawne przyzwyczajenia, jednak cudzołóstwo traktowane 
jest jako grzech, podobnie homoseksualizm. 

Pomimo stygmatyzacji seksualności, zmysłowość pojawiała się w ubiorze 
(np. gorsety u kobiet), utworach muzycznych, sztuce, na dworach. Ponadto 

                                                            
10 P. Grimal, Miłość w starożytnym Rzymie …, s.294. 
11 Mt 5, 31-32. 
12 Mt 5, 27-28. 
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10 P. Grimal, Miłość w starożytnym Rzymie …, s.294. 
11 Mt 5, 31-32. 
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oprócz duchowieństwa i rycerstwa, które tworzyły dwie grupy elit, była rów-
nież trzecia warstwa społeczna – ludowa. Byli to ludzie pracujący, zwykle na 
wsi lub na dworach, często pozbawieni umiejętności czytania. Chrystianizacja 
tej warstwy społecznej przebiegała najwolniej, w ich kulturze zachowało się 
wiele pogańskich naleciałości, również tych związanych z seksualnością. W tej 
grupie seks nie tworzył tematu tabu – «seks w świadomości ludowej zdaje się 
przenikać wszystko, czy też inaczej wszystko wokół zdaje się pozostawać w ja-
kimś intensywnym, choć nie od razu widocznym związku z płciowością czło-
wieka»13. Dzieła związane z ludzką nagością malowane były na deskach, zdo-
biły domy. Choć nie było to tak obsceniczne jak w Starożytnym Rzymie to 
jednak nagość nie była objęta takim tabu jak w warstwie duchowieństwa czy 
rycerstwa. W związku tym pornografia w tej warstwie społecznej raczej nie 
miała miejsca, pomimo istnienia obrazów na deskach przedstawiających na-
gość. Nagość pełniła również funkcje w przesądach ludowych. Jednym z nic 
było np. oprowadzanie nagich kobiet po polach, aby uchronić zbiory przed 
zniszczeniem. 

Nowożytność 

Nowożytność przynosi wiele wynalazków. Wynalezienie druku w XV w. 
przyczynia się nie tylko do rozpowszechnienia i stworzenia nowych dzieł o tre-
ści historycznej, naukowej czy sztuki pisanej, a co za tym idzie literatury ero-
tycznej czy pornograficznej. Pierwszym z dzieł o takiej treści powstało we Wło-
szech. Autorem był Pietro Aretino, dziełem zaś Sonety rozpustne. W Sonetach 
rozpustnych oprócz treści o charakterze erotycznym pojawiły się ryciny przed-
stawiające pozycje seksualne. Dzieło zostało uznane za skandaliczne. 

Przed wynalezieniem druku dzieła o charakterze pornograficznym były 
malowane bądź rysowane, przez co o wiele bardziej czasochłonne w procesie 
twórczym niż obrazy powielane w druku. W czasach nowożytnych po raz 
pierwszy użyto wynalazku, który sprawił, iż treści pornograficzne mogły być 
w większym stopniu popularyzowane. Warto wskazać, iż książki zawierające 
treści pornograficzne zostały w 1559 roku wpisane do Indeksu ksiąg zakaza-
nych14. Ponadto ogromny wpływ na rozwój treści pornograficznych w tym 

                                                            
13 D. Wężowicz-Ziółkowska, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej 
XVIII-XX wieku, Wrocław 1991, s. 149.  
14 L. M. Nijakowski, Pornografia. Historia znaczenie, gatunki., Warszawa 2013, s. 107.  
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okresie czasu miała humanistyczna erudycja, powrót do ideologii Starożytnego 
Rzymu i Grecji. Niektóre z ówczesnych dzieł były przepełnione pornografią 
czy karykaturami o charakterze pornograficznym15. 

Epoka XIX wieku 

Kolejną kolebka literatury pornograficznej była Francja, która z czasem 
stała się pionierem w tej dziedzinie. W XIX w. nastąpił rozkwit dzieł porno-
graficznych. W związku z wyodrębnieniem takiego gatunku pisarskiego jak po-
ezja, coraz częściej wplatano treści erotyczne do książek. Warto zaznaczyć, 
iż we Francji po raz pierwszy posłużono się terminem pornografia, jako zlepek 
dwóch słów z języka greckiego – porne (prostytutka) oraz grafia (pisać)16. Od-
niesiono się wówczas do pism prezentujących treści dotyczące prostytucji. Ko-
lejnym przykładem na obecność treści pornograficznych w społeczeństwie 
francuskim były dzieła Donatiena de Sade – Filozofia w buduarze, czyli niemo-
ralni nauczyciele; Historia Julietty, czyli powodzenie występku; Justyna, czyli nie-
szczęścia cnoty; Zbrodnie miłości; Markiza de Gange; Pisma polityczne; Sto dwa-
dzieścia dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu. Donatien de Sade w swoich dzia-
łach nie tylko opisuje współżycie seksualne w sposób wulgarny, pozycje seksu-
lane, ale niejednorodnie wykracza poza swoją epokę przedstawiając akty seksu-
alne z elementami agresji. 

W obliczu rewolucji francuskiej pornografia miała wydźwięk polityczny 
oraz antykościelny. We Francji od roku 1789 do roku 1793 (przez zaledwie 
trzy lata) wydano około dwieście książek oraz publikacji pornograficznych. 
W związku z narastającą liczbą odbiorców pornografii w roku 1791 roku wy-
dano normy prawne zabraniające publikacji treści pornograficznych. 

Kolejnym wynalazkiem, który spopularyzował pornografię była fotogra-
fia. W związku z powyższym rok 1839 rok był rokiem przełomowym. Treści 
pornograficzne pojawiały się na kartkach pocztowych, których sprzedaż została 
kilkanaście lat później zabroniona. Pomimo zakazu przemysł fotograficzno-
pornograficzny rósł w siłę. 

W tym samym czasie w Wielkie Brytanii przemysł pornograficzny rozwi-
jał się analogicznie. Rozwój tej sfery przemysłu był wyznacznikiem rozwoju. 

                                                            
15 Zob. E. Fuchs, Geschichte der erotische Element in der Karikatur mit Einschluss der ernsten 
Kunst, Munschen, s. 177-205. 
16 L. M. Nijakowski, Pornografia …, s. 121. 
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Najpopularniejszym dziełem o charakterze pornograficznym był powstały 
w 1798 roku Pamiętnik Fanny Hill autorstwa Johna Clelanda w którym opi-
sana jest historia angielskiej prostytutki wraz z dokładnymi opisami zachowań 
seksualnych. 

W 1897 roku powstał pierwszy film pornograficzny – Noc poślubna panny 
młodej - w którym główną rolę pełniła francuska aktorka Luise Willy. Od tego 
momentu przemysł pornograficzny rozwija się coraz prężniej zyskując coraz 
większe grono odbiorców17. 

Czasy współczesne 

W 1923 roku Liga Narodów zainicjowała międzynarodową konferencję 
naukową, która obyła się w Genewie. Przedmiotem rozważań była kwestia por-
nografii, począwszy od próby zdefiniowania pojęcia po jej konsekwencje oraz 
środki przeciwdziałające temu groźnego zjawisku. Choć w konsekwencji poję-
cie pornografii nie zostało zdefiniowane to jednak sam fakt debaty dotyczącej 
pornografii znaczący18. W Encyklopedii Powszechnej pornografią są „pisma, 
druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty wykonywane i rozpowszechniane 
w celu wywołania u odbiorcy podniecenia seksualnego”19. 

Jedną z prób definicji zjawiska podjął również Kościół Katolicki. Jan Pa-
weł II w swoim studium etycznym Miłość i odpowiedzialność podniósł, iż „Por-
nografia to wyraźna tendencja do takiego zaakcentowania w dziele sztuki mo-
mentu sexus w odtworzeniu ciała ludzkiego czy też w odtworzeniu miłości oraz 
osób, które ją przeżywają, która to tendencja zmierza do wywołania u odbiorcy 
tego dzieła, czytelnika lub widza przeświadczenia, iż wartość seksualna jest je-
dyną istotną wartością osoby, a miłość nie jest niczym więcej jak przeżywaniem 
czy też współprzeżywaniem tych tylko wartości”20. Katechizm Kościoła Kato-
lickiego wskazuje, iż «pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rze-
czywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamie-
rzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynatu-
rzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza 

                                                            
17 A. Rodan, Historia erotyki …, s. 151. 
18 Tamże, s. 5. 
19 Pornografia, [w:] Encyklopedia powszechna, t. 3, Warszawa 1975, s. 649. 
20 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 172. 
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poważnie godność tych, którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, publicz-
ność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjem-
ności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzo-
ryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wy-
twarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych»21. 

Dawid Scott w swojej książce, której przedmiotem było zjawisko porno-
grafii, wyróżnił dwa rodzaje tego zjawiska – pornografie łagodną i twardą. Por-
nografią soft-core są dzieła, które w swoje treści zawierają współżycie seksualne 
na które zgadzają się osoby uczestniczące w akcie. Częścią tego rodzaju porno-
grafii będą również filmy służące do edukacji seksualnej22. Pornografią hard-
core nazywa treści w których kontekście pojawia się element dewiacji takich 
jak np. agresja, różnego rodzaju zboczenia, pedofilia, zoofilia23. 

Zakończenie 

Pojęcie pornografii towarzyszy ludzkości już od wieków. Sfera seksualna 
człowieka jest wpisana w ludzki żywot od narodzin. W ciągu wieków ludzkość 
odkrywała tą sferę na wiele różnych sposobów, często nie znajdując w tym 
umiaru. Stąd też, w przestrzeni historycznej możemy zaobserwować zjawiska 
wynaturzające tą sferę. Ewolucja pornografii jako ściśle związana z egzystencją 
człowieka z biegiem czasu i nowymi odkryciami nauki zyskiwała na popular-
ności. W czasach prehistorycznych pojawiały się płaskorzeźby, rzeźby, ryciny, 
malowidła naskalne. W starożytności płaskorzeźby, rzeźby, obrazy, dzieła pi-
sane m. in. mitologia. W średniowieczu z racji na chrześcijańską rewolucję 
w zakresie moralności, zjawisko pornografii nie było tak zauważalne, co jednak 
nie wyklucza jej istnienia, ponieważ zachowanych zostało wiele dzieł o tym 
charakterze. Nowożytność bogata jest w treści pornograficzne w postaci po-
wielanych tekstów i rycin. Wiek XIX to odkrycie fotografii i filmu. Treści por-
nograficzne w tym okresie czasu są pierwotną formą pornografii w dzisiejszych 
czasach. 

Na podstawie historycznej analizy zauważalnymi są zjawiska o charakterze 
pornograficznym. Choć w czasach współczesnych pornografia rośnie w siłę, 

                                                            
21 Pkt 2354 Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997, [w:] Katechizm 
Kościoła Katolickiego, Poznań 2012, s. 542, (dalej: KKK).  
22 D. A. Scott, Pornografia jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, Gdańsk 1995, s.13. 
23 Tamże, s.79. 
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a granica wieku odbiorców staje się coraz niższa, poszukuje się odpowiedzi na 
pytanie dlaczego treści pornograficzne od wieków cieszą się tak ogromnym za-
interesowaniem. Ponadto wiele osób szuka odpowiedzi na pytania związane 
z pojawiającymi się konsekwencjami wynikającymi ze styczności z pornografią. 
I to tutaj ewolucja jest najbardziej zauważalna, ponieważ nie tylko ludzie ko-
rzystają z pornografii, ale starają się zrozumieć dlaczego te treści są dla nich tak 
pociągające. 
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Wprowadzenie 

Teoria ewolucji funkcjonująca w nauce od drugiej połowy XIX w. i jest 
jedną z najważniejszych myśli kształtujących nowożytną naukę. Paleontolo-
gia, jako nauka podejmująca próbę klasyfikacji i opisu wymarłych organi-
zmów w znacznym stopniu mogła się rozwijać dzięki tej teorii. W czasach 
najnowszych jedną z najbardziej zasłużonych postaci dla rozwoju ewolucjoni-
zmu i paleontologii w Polsce był Karol Sabath. Był on paleontologiem, popu-
laryzatorem nauki, paleoartystą oraz jednym z twórców Muzeum Ziemi 
w Solcu Kujawskim, którego po swojej śmierci został patronem. Pragniemy 
w 10-lecie powstania tego obiektu pochylić się nad postacią człowieka, który 
nadał kształt, kierunek i charakter naszemu Muzeum, ale także polskiej myśli 
ewolucyjnej i paleontologii. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić 
rys biograficzny Karola Sabatha, ale również wskazać jak dziedzictwo tego 
badacza wpływa na rozwój nauk przyrodniczych na naszych ziemiach. Zazna-
czenia wymaga brak jak dotąd opracowania biograficznego tego badacza, stąd 
znaczna część informacji pochodzić będzie z rozmów ze współpracownikami  
i przyjaciółmi Karola Sabatha1.  

 
 
 

                                                            
1 W sposób szczególny autorzy pragną podziękować dr Andrzejowi Boczarowskiemu, dr Ge-
rardowi Gierlińskiemu oraz pracownikom Państwowego Instytutu Geologicznego.  
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Rys biograficzny  

Karol Sabath urodził się w Katowicach 24 lipca 1963 roku. Część swo-
ich dziecięcych lat spędził w Afryce. Już jako nastolatek wyróżniał się dużą 
wiedzą w zakresie paleontologii m.in. w 1975 roku poprawiał rzeźbiarzy two-
rzących żelbetowe figury szesnastu dinozaurów (datowanych na okres kredy); 
odkrytych w czasie polsko-mongolskich wypraw paleontologicznych na pu-
stynię Gobi; dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie2. W 1981 
roku Sabath podjął równoległe studia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale 
Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Nauk o Ziemi. Naukę zakoń-
czył w 1986 roku uzyskując tytuł magistra, jeszcze w tym samym roku rozpo-
czął współpracę (na zaproszenie prof. Kielan-Jaworowskiej) z Instytutem 
Paleobiologii PAN w Warszawie. Z czasem został kustoszem Muzeum Ewo-
lucji PAN. Od 1996 roku był redaktorem czasopisma Acta Paleontologica 
Polonica, a od 2002 współredaktorem Przeglądu Geologicznego. W 1995 roku 
Karol Sabath został członkiem Society of Vertebrate Paleontology, a od 1996 
roku Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. Uczestniczył 
w dwutygodniowej wyprawie paleontologicznej do Mongolii wraz z Teresą 
Maryańską i Halszką Osmólską3. Karol Sabath zmarł 10 października 2007 
roku w Warszawie na nierozpoznaną chorobę4. Pochowano go natomiast 
w rodzinnych Katowicach. W kręgu jego zainteresowań leżały przede wszyst-
kim dinozaury (należy podkreślić jego wkład w badania nad tyranozauroida-
mi) oraz ich jaja (analiza mikrostruktury)5. Badacz ten dał się również poznać 
jako tłumacz (władał czterema językami) oraz paleoartysta. Jego ilustracje są 
dostępne w m.in. książce pomocniczej dla uczniów liceów Podstawy ewolucjo-

                                                            
2 Wtedy też spotkał swoją przyszłą mentorkę prof. Zofię Kielan-Jaworowską;  Z. Kielan-
Jaworowska, Karol Sabath (1963-2007), Acta Paleontologica Polonica 2007, nr 52 (4), s. 828; 
Można również nadmienić, że wystawę otwarto w dwunaste urodziny Karola Sabatha a on sam 
był pierwszym zwiedzającym. Już na studiach przygotował plansze informacyjne wystawy oraz 
projekt pomalowania modeli; http://www.forum.dinozaury.com/viewtopic.php?p=2834#p 
2834 [dostęp 16.07.2018]. 
3 http://www.forum.dinozaury.com/viewtopic.php?p=791#p791 [dostęp 16.07.2018]. 
4 W. Mizerski, Karol Sabath (1963-2007), Przegląd Geologiczny 2007, nr 55 (12/2), s. 1105. 
5 J. H. Hurum, K. Sabath, Giant theropod dinosaurs from Asia and North America: Skulls of 
Tarbosaurus bataar and Tyrannosaurus rex compared, Acta Palaeontologica Polonica 2003, 
nr 48 (2); K. Sabath, Upper Cretaceous amniotic eggs from the Gobi Desert, Acta Palaeontologica 
Polonica 1991, nr 36 (2). 
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nizmu napisanej wraz z Jackiem Balerstetem oraz w Muzeum Ziemi w Solcu 
Kujawskim6. Osobnym aspektem działalności katowickiego paleontologa 
była popularyzacja swojej dziedziny nauki, jak i też teorii ewolucyjnej przeja-
wiająca się m.in. poprzez wykłady dla studentów (na Wydziale Geoologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach), wywiady radiowe 
i telewizyjne, organizowanie wystaw i uczestnictwo w festiwalach naukowych 
np. Piknikach Naukowych7. Współtworzył ponadto serwisy dinozaury.com 
oraz ewolucja.org (na forach obu stron był aktywnym użytkownikiem8. 
W 2008 roku zaczęto przyznawać nagrodę jego imienia dla autorów najlep-
szych tekstów popularnonaukowych9.  

Dziedzictwo 

Z zaprezentowanej powyżej noty biograficznej wyłania się obraz badacza 
aktywnego, którego płaszczyzna działania nie ogranicza się wyłącznie do prac 
badawczych. Wielokrotnie prowadził warsztaty, wykłady i spotkania o tema-
tyce paleontologicznej dla różnych odbiorców. Jak podkreślają współpracow-
nicy Karola Sabatha był on człowiekiem otwartym, pragnącym zaspokoić 
ciekawość odwiedzających go gości. Jednocześnie był skłonny do polemiki 
z oponentami, odrzucającymi teorię ewolucji. Wymiana zdań z osobami ne-
gującymi zasadność teorii ewolucji odbywała się głównie na forach interne-
towych. Podkreślenia wymaga fakt, iż toczone na tych płaszczyznach dyskusje 
nie ograniczały się wyłącznie do kwestii ewolucjonizmu czy paleontologii. 
Poruszał również tematy z szeroko pojętych nauk przyrodniczych (np. zależ-
ności między świadomością a ewolucją)10 Pamiętając o swoim głównym za-
daniu, czyli o badaniach naukowych, Karol Sabath prowadził studia skupia-
jące się głównie na analizie kręgowców i jaj dinozaurów. Brał także udział 

                                                            
6 J. Balerstet, K. Sabath, Podstawy Ewolucjonizmu, Warszawa 2004. 
7 M. Machalski, Od redaktora, Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN 2009, 
nr 1, s. 3. 
8 Karol Sabath, http://www.encyklopedia.dinozaury.com/index.php?title=Karol_Sabath#cite_ 
note-6 [dostęp: 16.07.2018]. 
9 Konkurs Sabatha, http://www.naukowi.pl/konkurs-sabatha/ [dostęp: 16.07.2018]. 
10 http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,29055997,29055997,SWIADOMOSC_A_EWOLUC 
JA.html#p29506429, [dostęp: 17.07.2018]. 
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w badaniach wykopaliskowych i konferencjach naukowych (m.in. w USA)11. 
Będąc paleoartystą posiadał imponującą wiedze na temat wyglądu rekon-
struowanych przez siebie kręgowców. Pracowitość, połączona z poczuciem 
humoru oraz otwartością na rozmowę z drugim człowiekiem sprawiły, że po 
dziś dzień w środowisku z którym się związał jest w sposób szczególny zapa-
miętany. 

Jak dziedzictwo Karola Sabatha współcześnie inspiruje? Problem ten 
chciałbym zaprezentować w dużej mierze omawiając działania podejmowane 
przez placówkę, która ma zaszczyt nosić imię tego badacza. Dla pracowników 
Muzeum Ziemi w Solcu Kujawskim Karol Sabath jest przede wszystkim 
punktem odniesienia w sposobie przekazywania wiedzy przyrodniczej szero-
kiemu gronu odbiorców. Podobnie jak patron naszej placówki, również pra-
cownicy Muzeum aktywnie włączają się w wydarzenia pozwalające przybliżyć 
paleontologię społeczeństwu. Dlatego też uczestniczymy w takich wydarze-
niach jak Noc Muzeów czy Bydgoski Festiwal Nauki i Sztuki. Podobnie jak 
Karol Sabath staramy się przybliżać złożony problem rekonstrukcji dawnych 
ekosystemów w sposób przystępny dla odbiorcy. Wobec edukacji dzieci 
i młodzieży przyjmujemy dewizę „uczymy bawiąc”, która umożliwia łączenie 
atrakcyjnej formy zajęć (warsztatów, wykładów) z ich walorami poznawczy-
mi. Uzupełnieniem tradycyjnych lekcji jest weekendowy blok animacji dla 
dzieci. W jego trakcie prowadzone gry, zabawy i konkursy wiedzy pozwalają 
przybliżyć świat sprzed milionów lat, zachęcając jednocześnie do aktywnego 
spędzania czasu. Popularyzacja paleontologii to nie jedyna płaszczyzna na 
której pragniemy kontynuować dziedzictwo Karola Sabatha. Ważnym aspek-
tem naszej działalności jest wyjaśnienie podstaw, a zarazem złożoności teorii 
ewolucji. Czynimy to w trakcie oprowadzania grup zorganizowanych, jak 
i turystów indywidualnych, po ścieżce dydaktycznej i Muzeum Ziemi na 
terenie JuraParku Solec. Ponadto jesteśmy otwarci na współprace z różnymi 
środowiskami, np. z nauczycielami, którzy nie raz kontaktowali się z pracow-
nikami Muzeum w celu uszczegółowienia swojej wiedzy, bądź przyjeżdżali 
osobiście by zorganizować debatę na temat teorii ewolucji. Z racji braku za-
wodowych paleontologów w naszej placówce badania naukowe nie są prowa-
dzone, lecz podkreślenia wymaga kontynuowanie wielu prac badawczych, 

                                                            
11 Informacja pozyskana od dr Gerarda Gierlińskiego. 
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w których Karol Sabath uczestniczył, przez konsultantów naukowych Jura-
Parku Solec. 

Podsumowanie 

Historię nauki tworzą postacie wyróżniające się wiedzą, intelektem, pa-
sją, ale przede wszystkim otwartością poznawczą. Człowiekiem posiadającym 
te przymioty był bez wątpienia Karol Sabath. Fakt ten sprawia, że pozosta-
wione przez niego dziedzictwo nie tylko nie zostało zapomniane, lecz nadal 
stanowi źródło inspiracji i natchnienia dla ludzi którzy mieli okazję go po-
znać, ale również dla wszystkich miłośników paleontologii i nauk przyrodni-
czych. Mamy nadzieję, iż droga którą podążają pracownicy Muzeum Ziemi, 
któremu Karol Sabath patronuje, nie odbiega od Jego wizji tego miejsca.  
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Summary 

Biography of Karol Sabath 
as a source of inspiration to popularize 

evolutionism and paleontology 

 

The theory of evolution functioning in science from the second half of 
the nineteenth century and is one of the most important thoughts shaping 
modern science. Palaeontology, as a science attempting to classify and de-
scribe extinct organisms, was able to develop to a large extent thanks to this 
theory. In recent times, one of the most distinguished figures for the devel-
opment of evolutionism and paleontology in Poland was Karol Sabath. He 
was a paleontologist, a popularizer of science, a paleoartist and one of the 
creators of the Museum of the Earth in Solec Kujawski, who after his death 
became a patron. We want on the tenth anniversary of this object to lean on 
the figure of a man who gave shape, direction and character to our Museum, 
but also Polish evolutionary thought and paleontology. In this article we 
would like to present a biographical description of Karol Sabath, but also 
indicate how the heritage of this researcher influences the development of 
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natural sciences in our lands. Selection requires the lack of a biographical 
study of this researcher so far, hence a significant part of the information will 
come from conversations with colleagues and friends of Karol Sabath. 
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Charakter domostwa w kontekście 
rodzącej się idei powtarzalności 

praktyk funeralnych 
w dobie rozwiniętego neolitu 

na stanowisku Çatalhöyük w Turcji 

 
 
 
Wprowadzenie  

Artykuł podejmuje tematykę związaną z domostwem kontekście rodzącej 
się idei powtarzalności praktyk funeralnych w dobie rozwiniętego neolitu na 
stanowisku Çatalhöyük w okresie przez pojawieniem się ceramiki (PPN) 
(z ang. Pre-Pottery Neolithic). Wybór tego stanowiska został podyktowany 
specyfiką kontekstu występowania pochówków, które w każdym przypadku 
odrywano pod podłogami domów. Praktyki te miały niewątpliwie ogromne 
znaczenie w aspekcie integracji społeczeństwa. Ponadto odbywały się cyklicz-
nie poprzez dokładanie osobników do jednej jamy grobowej wraz z upływem 
czasu, co potwierdzają analizy mikro stratygraficzne użytkowanych platform, 
angażując dużą część społeczności, co uprawomocnia ich społeczny charakter. 
Kontekst archeologiczny w kwestii rozpatrzenia wybranej problematyki wydaje 
się być kluczowym do tekstualizacji informacji wydobywanych z kości. Artykuł 
będzie zatem stanowić wartościowe uzupełnienie badań o kontekstualizację, 
która jest niezbędna do podejmowania dyskursu w dobie współczesnych badań 
nad neolitem bliskowschodnim.  
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Podstawy teoretyczne  

Badania nad problematyką domostwa przebiegały zazwyczaj dwutorowo 
i odnosiły się do znaczenia domu z punktu widzenia miejsca zamieszkania, 
a także domu w wymiarze symbolicznym, jako sfera spełniająca funkcję reli-
gijną, obrzędową czy kultową. Prace naukowe powstawały przede wszystkim 
w wyniku badań nad neolitem bliskowschodnim12. Uczeni podkreślali 
ogromne znaczenie powtarzalności praktyk cyklicznego odnawiania po-
wierzchni użytkowych w obrębie domostwa oraz odprawiania pewnych from 
zwyczajów pogrzebowych, czyli periodycznego dokładania osobników do jed-
nej jamy grobowej 3. 

Początkowe eksplikacje opierały się głownie o materiał archeologiczny 
znajdywany w jamach grobowych z towarzyszących im szczątkami zmarłych 
osób. Publikacje, które ukazywały się wówczas skupiały się na tematyce zwią-
zanej z charakterem domostwa w aspekcie społecznym, jednoczącym ludzi 
w jednym miejscu 45. Dom zatem mógł być miejscem integrującym ludzi spo-
krewnionych genetycznie, lub jednostką, w której członkowie powiązani byli 
ze sobą poprzez zmienne relacje międzypokoleniowe, zamieszkujący zwykle 
zgrupowane, lecz nieprzyległe do siebie domy 67. Niekiedy archeolodzy zasta-
nawiali się nad znaczeniem konkretnych czynności w stosunku do konkret-
nych osób, często z podziałem na płeć biologiczną i kulturową. Niekiedy ta 
charakterystyka opierała się głównie o wyposażenie grobowe, konstrukcje gro-
bowe oraz sam kontekst występowania konkretnego grobu na osadzie lub 

                                                            
1 A. Goring-Morris, L. Horwitz, Investigations at an early Neolithic settlement in lower 
Galilee: Results of the 1991 season at Kefar HaHoresh, ‘Atiqot 1995, nr. 27, s. 37.  
2 A. Goring-Morris, The 1997 season of excavations at the mortuary site of Kfar HaHoresh, 
Galilee, Israel, Neo-Lithics 1998, nr. 3, s. 2- 3. 
3 I. Kuijt, The Regeneration of Life. Neolithic Structures of Symbolic Remembering and Forgetting, 
Current Anthropology 2008, 49/2, s. 1-20.  
4 C. Lévi-Strauss, Anthropology and Myth: Lectures, Oxford - Blackwell 1987, s. 1951-1982. 
5 M. Parker-Pearson, Mortuary Practices, Society, Ideology: an ethnoarchaeological study, [w:] Sym-
bolic and Structural Archaeology, red. I. Hodder. Cambridge 1982, s. 99-113. 
6 B.S. Düring, The articulation of houses at Neolithic Çatalhöyük, Turkey, [w:] The Durable House, 
House Society Models in Archaeology.Center for Archaeological Investigations, red. R. Beck, , Car-
bondale 2007, s. 130–153.  
7 B.S. Düring, A. Marciniak, Households and communities in the central Anatolian Neolithic, Ar-
chaeological Dialogues 2006, 12/2, s. 165–187. 
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cmentarzysku. Badacze próbowali również na podstawie wyposażenia rekon-
struować sam przebieg ceremonii pogrzebowej8. 

Archeologia jest dobrze przygotowana do badań praktyk funeralnych, 
aczkolwiek nie w pełni realizuje swój potencjał, pomijając często znakomity 
zestaw metod oraz narzędzi niezbędnych do realizacji konkretnych celów ba-
dawczych.  

Warto zauważyć, że istnieje mało opracowań, które w dogłębny sposób 
skupiały by się na czynnościach i zachowaniach ludzi w przeszłości, wychodząc 
poza ramy standardowego opisu źródła archeologicznego w tym wypadku ar-
tefaktów. Historię, którą „opowiadają” nam przedmioty, które niegdyś były 
użytkowane przez ludzi, nie sposób przedstawić bez weryfikacji czynów ludz-
kich oraz motywacji ich działań, bo jak powszechnie wiadomo przedmioty 
i ludzie są niejako uwikłani (z ang. entangled) w sieci powiązań, uprawomoc-
niając tym samym empiryczne odczytywanie ich znaczeń 9. Dopiero wtedy hi-
storia, którą niejako odtwarzamy staje się narracyjną opowieścią o użytkowaniu 
tych przedmiotów w specyficznym czasie i przestrzeni. Ta perspektywa stwarza 
również płaszczyznę do analizy konkretnych czynników, które wpłynęły na za-
chowania ludzkie i sposobie używania przedmiotów w pewnym celu.  

Połączenie wszystkich danych zgormadzonych podczas badań terenowych 
jest niezbędne w dobie współczesnych i rozwiniętych badań nad istotą domo-
stwa, szczególnie jego sferą funeralną na obszarze neolitu bliskowschodniego. 
W czasie kiedy ludność zamieniła gospodarkę łowiecko- zbieracką na osiadły 
tryb życia i zaczęła udomawiać (z ang. domesticating) rośliny, zwierzęta10. 
Udomowienie w takim znaczeniu miało miejsce nie tylko w sferze czysto funk-
cjonalnej, ale zarazem jako metafora. Mam tu na myśli głównie udomowienie 
śmierci, czyli wprowadzenia jej do wciąż użytkowanych domostw. Ten feno-
men jest szczególnie widoczny w Centralnej Anatolii na stanowiskach takich 
jak m.in. Aşıklı Höyük, Boncuklu Höyük, czy Çatalhöyük11.  

                                                            
8 R. Joyce, S. D. Gillespie, Beyond Kinship: Social and Material Reproduction in House Societies, 
Philadelphia 2000. 
9 I. Hodder, A. Mol. Network Analysis and Entanglement, Journal of Archaeological Method and 
Theory 2016, vol.23, Iss. 4, s. 1066–1094. 
10 I. Hodder, The domestication of Europe, [w:] Archaeological Theory and Practice, red. I. Hodder, 
London 1992, s. 24-5. 
11 K. Croucher, Death and Dying in the Neolithic Near East, Oxford 2012. 
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Current Anthropology 2008, 49/2, s. 1-20.  
4 C. Lévi-Strauss, Anthropology and Myth: Lectures, Oxford - Blackwell 1987, s. 1951-1982. 
5 M. Parker-Pearson, Mortuary Practices, Society, Ideology: an ethnoarchaeological study, [w:] Sym-
bolic and Structural Archaeology, red. I. Hodder. Cambridge 1982, s. 99-113. 
6 B.S. Düring, The articulation of houses at Neolithic Çatalhöyük, Turkey, [w:] The Durable House, 
House Society Models in Archaeology.Center for Archaeological Investigations, red. R. Beck, , Car-
bondale 2007, s. 130–153.  
7 B.S. Düring, A. Marciniak, Households and communities in the central Anatolian Neolithic, Ar-
chaeological Dialogues 2006, 12/2, s. 165–187. 
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cmentarzysku. Badacze próbowali również na podstawie wyposażenia rekon-
struować sam przebieg ceremonii pogrzebowej8. 

Archeologia jest dobrze przygotowana do badań praktyk funeralnych, 
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tryb życia i zaczęła udomawiać (z ang. domesticating) rośliny, zwierzęta10. 
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8 R. Joyce, S. D. Gillespie, Beyond Kinship: Social and Material Reproduction in House Societies, 
Philadelphia 2000. 
9 I. Hodder, A. Mol. Network Analysis and Entanglement, Journal of Archaeological Method and 
Theory 2016, vol.23, Iss. 4, s. 1066–1094. 
10 I. Hodder, The domestication of Europe, [w:] Archaeological Theory and Practice, red. I. Hodder, 
London 1992, s. 24-5. 
11 K. Croucher, Death and Dying in the Neolithic Near East, Oxford 2012. 



Charakter domostwa … 

218 

I. Hodder w swojej publikacji pochodzącej z lat 90-tych XX w po raz 
pierwszy wprowadza termin „domestykacja”. Przedstawia ją jako biologiczną 
manipulacje roślin, zwierząt, a także w aspekcie produkcji i reprodukcji. Suge-
ruje ponadto, że zarówno w Europie jak i na Bliskim Wschodzie domestykacja 
odegrała kluczową rolę w aspekcie jakości i stylu życia. Wprowadza termin 
„domus”, po pierwsze w znaczeniu metaforycznym, a ponadto jako miejsce od-
bywających się mechanizmów transformacji zarówno społecznych jak i ekono-
micznych. Dzikość wprowadzona do domu była udomowiona dzięki ideom, 
praktykom zorganizowanym wokół domostwa zrzeszając zarówno samych do-
mowników jak i większość społeczności 12.  

Historia badań stanowiska Çatalhöyük 

Historia badań stanowiska sięga końca lat 50. XX wieku i jest ściśle zwią-
zana z postacią Jamesa Mellaarta. W 1961 r. James Mellaart zakończył badania 
na neolitycznym stanowisku Hacılar i założył projekt wykopaliskowy w Ça-
talhöyük pod patronatem Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Londynie 13. 
Badania J. Mellaarta niestety nie zakończyły się publikacją raportu końco-
wego 14. W 1965 r. wycofano zezwolenie na dalsze badania archeologiczne a 
odsłonięte prehistoryczne obiekty architektoniczne pozostały niezabezpie-
czone. Warto jednak zaznaczyć, że w trakcie jego kampanii wykopaliskowych 
odkryto znaczną część osady 15. Prace w Çatalhöyük wznowiono w 1993 r. pod 
kierownictwem brytyjskiego archeologa Prof. Iana Hoddera. Drugi projekt ba-
dawczy przyjął nazwę Çatalhöyük Research Project. Patronat udzielony ze 
strony Brytyjskiego Instytutu Archeologii w Ankarze oraz zgoda Tureckiego 
Ministerstwa Kultury pozwoliły na podjęcie kompleksowych działań, w skład 
których wchodzą interdyscyplinarne prace wykopaliskowe, konserwatorskie 

                                                            
12 I. Hodder, The domestication of Europe… , s. 29.  
13 J. Mellaart, Excavations at Çatal Hüyük. First preliminary report, Anatolian Studies1962, nr. 
12, s. 41–65. 
14 B. S. Düring, Constructing communities: clustered neighbourhood settlements of the Central An-
atolian Neolithic ca. 8500-5500 Cal. BC, Leiden 2006. 
15 S. Farid, Introduction to the South Area Excavations, [w:] Excavating Çatalhöyük, South, North 
and KOPAL Area reports from the 1995-1999 seasons, red. I. Hodder, Cambridge - London 2007, 
s. 41–58. 
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oraz promocja miejsca poprzez otwarcie go dla zwiedzających. Oficjalnym ce-
lem było zapewnienie Tureckiemu Ministerstwu Kultury dobrze zaplanowa-
nego stanowiska będącego dziedzictwem narodowym 16 

W 2000 roku otwarto kolejny sektor określany jako „TP Area” (Team 
Poznań) eksplorowany przez badaczy z Polski. Latach 2001- 2011 roku rozpo-
częto polską ekspedycję powstałą przy współpracy Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznania oraz Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem Prof. 
Arkadiusza Marciniaka i Prof. Lecha Czerniaka. Od 2012 r. prace polskiej mi-
sji wykopaliskowej w Çatalhöyük są prowadzone przez zespół Instytutu Ar-
cheologii UAM pod kierownictwem Prof. Arkadiusza Marciniaka i obejmują 
strefę określaną jako TPC (Team Poznań Connection). Nadrzędnym celem 
poznańskiej misji było przede wszystkim rozpoznanie charakteru zmian w za-
kresie gospodarczym i społecznym, prowadzących do rozpadu lokalnej społecz-
ności neolitycznej oraz charakteru zmian jakie zachodziły w Çatalhöyük pod 
koniec jego zasiedlenia w relacji do przekształceń jakie zachodziły w tym czasie 
w Anatolii17.  

Prace prowadzone przez zespół poznański od 2012 roku prowadzone są 
w nowej południowo- zachodniej strefie stoku na obszarze TPC. Nowy wykop 
został założony pomiędzy wcześniej badanymi obszarami Team Poznań od 
strony północno-wschodniej oraz strefy badanej przez J. Mellaarta (South) od 
strony zachodniej tellu. Głównymi celami badań tego projektu jest połączenie 
sekwencji stratygraficznych od strony strefy południowej (South) z położoną 
na szczycie tellu sekwencją ze strefy TP, rozpoznanie zmian w architekturze 
w okresie pomiędzy fazą najbardziej rozwiniętej społeczności czyli tzw. fazą 
klasyczną osadnictwa preceramicznego a tą z końcowych etapów zasiedlenia 
osady. Dodatkowym celem jest analiza systemów gospodarowania i zdobywa-
nia pożywienia oraz eksploatacji środowiska a także w dalszym ciągu zmienia-
jących się relacji z pozostałymi obszarami Anatolii 18.  

                                                            
16 I. Hodder, Re-opening Çatalhöyük, [w:] On the surface: Çatalhöyük 1993-95, red. I. Hodder, 
Cambridge - London 1996, s. 1–18. 
17 A. Marciniak, A. Klimowicz, Archeologia pradziejowa wschodniego śródziemnomorza na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia 2013, t. 18, 
s. 177- 196.  
18 Tamże, s. 189.  
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Cele badawcze  

Niniejszy artykuł porusza problematykę związaną z charakterem domo-
stwa w kontekście idei powtarzalności praktyk funeralnych. Jego nadrzędnym 
celem jest refleksja nad charakterem miejsca zamieszkania w sytuacji powta-
rzalności pewnych praktyk funeralnych w kontekście przestrzeni mieszkalnej 
i ich znaczenia w aspekcie społecznym.  

W dobie dzisiejszego dyskursu naukowego wiele mówi się o pogrzebie, 
miejscu chowania zmarłych, rytuałach, kultach oraz sferze religijnej czy ko-
smologicznej, co jest niewątpliwie kontynuacją rozważań na temat śmierci oraz 
próbą interpretacji owych czynności w stosunku do zmarłego. Na uwagę za-
sługuje jednak pojawiający się nurt, który wychodzi daleko po za granice sze-
roko rozumianej archeologii śmierci, mam tutaj na myśli interdyscyplinarne 
dociekanie na temat ludzkich zachowań poprzez aplikację do badań archeolo-
gicznych takich dziedzin jak osteologia, socjologia czy psychologia. Nadrzęd-
nym celem artykułu jest zatem próba określenia charakteru domostwa na sta-
nowisku Çatalhöyük, mając na uwadze fakt cyklicznego odnawiania po-
wierzchni mieszkalnych, co mogło mieć związek z ideą powtarzalności pew-
nych praktyk funeralnych. Pytanie badawcze związane ze sferą funeralną pra-
gnę powiązać z organizacją społeczną, w której rodzaj zabudowań architekto-
nicznych wskazuje na społeczność opartą o strukturę sąsiedzką. Aplikacja 
osteologii jest zatem niezbędna, aby określić wątek funeralny. Powiązanie me-
tod osteologicznych z teoriami społecznymi powstałymi na gruncie nauk so-
cjologicznych, czy psychologicznych jest bowiem niezwykle istotne, aby wpro-
wadzić narrację na temat potencjalnych relacji między żywymi i zmarłymi 
i interpretacji dotyczącej charakteru domostwa.  

Zakres przestrzenny oraz czasowy  

Swoje rozważania przeprowadzę na przykładzie zwyczajów panujących 
w okresie rozwiniętego neolitu na stanowisku Çatalhöyük w Turcji. Stanowi-
sko położone jest w Centralnej Anatolii na wyżynie Konijskiej (patrz ryc. 1.). 
Ma ponad 13 hektarów i jest jednym z największych dotychczas odkrytych 
stanowisk na całym Bliskim Wschodzie. Jest zarazem jednym z najlepiej roz-
poznanych stanowisk w zakresie badań nad neolitem anatolijskim, na którym 

Katarzyna Harabasz 

221 

udokumentowano chowanie zmarłych pod podłogami funkcjonujących do-
mów. Miejsca na którym sfera kultury związana z działalnością sepulkralną 
wskazuje na bliską relację osób żywych z martwymi 19. Region otoczony jest 
od południa i zachodu górami Taurus. Północne i wschodnie krańce stanowią 
niewielkie grzbiety górskie oddzielające równinę od wyżyn Centralnej Anato-
lii20. 

Przedstawione powyżej cele artykułu zostaną zrealizowane na podstawie 
materiałów empirycznych ze środkowej Anatolii i obejmą okres neolitu cera-
micznego (z ang. Pottery Neolithic) (PN), który wyznacza ramy chronolo-
giczne dla stanowiska Çatalhöyük (wzgórze wschodnie) (7100-5950 BC) 
(patrz tab. 1.). Szacuje się, że Çatalhöyük było zamieszkałe przez około 1150 
lat od 7100 do 5950 cal BC 21. 

Cechą dystynktywną dla omawianego stanowiska jest typ osady złożonej 
z przyległych do siebie konstrukcji, pozbawionych drzwi w ścianach, z wej-
ściem w postaci otworu w dachu. Lokalizacja, wymiary i orientacja domów 
były niekiedy powielane w kolejnych fazach zasiedlenia 22. Pomimo gęstej 
siatki zabudowy, każdy z domów zachowywał swoistą niezależność. Rzadkim 
zjawiskiem jest współdzielenie tego samego muru przez dwa niezależne 
obiekty. Część południowa była związana ze sferą i kuchenną. Zawierała ona 
piec usytuowany pod otworem w dachu, który, spełniając funkcję komina, za-
pewniał swobodną wentylację wnętrza. W tej części były pojemniki na zboże i 
paleniska. W części północnej i wschodniej znajdowały się umiejscowione 
wzdłuż ścian ławy oraz platformy, które były nieco ponad poziom podłogi. Tą 
część cechuje cykliczne odnawianie powierzchni zarówno platform jaki i ścian 
czy podłóg, tam także bardzo często znajdywały się różnego rodzaju malowidła 

                                                            
19 I. Hodder, R.J. Matthews, Çatalhöyük: the 1990s seasons, [w:] Ancient Anatolia: Fifty Years’ 
work by the British Institute of Archaeology at Ankara, red. R. J. Matthews, London 1998, s. 43–
52. 
20 B.S. Düring, Reconsidering the Çatalhöyük Community: From Households to Settlement Systems, 
Journal of Mediterranean Archaeology 2007, 20/2, s. 155–182. 
21 A. Marciniak i inni. Fragmenting times: interpreting a Bayesian chronology for the Late Neolithic 
occupation of Çatalhöyük East, Turkey, Antiquity 2015, Vol. 89, Issue 343, s. 154-176.  
22 B. S. Düring, Building Continuity in the Central Anatolian Neolithic: Exploring the Meaning of 
Buildings at Aşıklı Höyük and Çatalhöyük, Journal for Mediterranean Archaeology 2005, nr. 18, 
s. 3–29. 
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udokumentowano chowanie zmarłych pod podłogami funkcjonujących do-
mów. Miejsca na którym sfera kultury związana z działalnością sepulkralną 
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19 I. Hodder, R.J. Matthews, Çatalhöyük: the 1990s seasons, [w:] Ancient Anatolia: Fifty Years’ 
work by the British Institute of Archaeology at Ankara, red. R. J. Matthews, London 1998, s. 43–
52. 
20 B.S. Düring, Reconsidering the Çatalhöyük Community: From Households to Settlement Systems, 
Journal of Mediterranean Archaeology 2007, 20/2, s. 155–182. 
21 A. Marciniak i inni. Fragmenting times: interpreting a Bayesian chronology for the Late Neolithic 
occupation of Çatalhöyük East, Turkey, Antiquity 2015, Vol. 89, Issue 343, s. 154-176.  
22 B. S. Düring, Building Continuity in the Central Anatolian Neolithic: Exploring the Meaning of 
Buildings at Aşıklı Höyük and Çatalhöyük, Journal for Mediterranean Archaeology 2005, nr. 18, 
s. 3–29. 
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(geometryczne, spiralne, antropomorficzne, czy zoomorficzne). Ponadto do 
wnętrza domu schodzono po drewnianej drabinie 23. 

W Çatalhöyük można wyróżnić trzy rodzaje zagospodarowania prze-
strzeni: gliniane domy oraz ograniczone i nieograniczone otwarte przestrzenie. 
Dodatkowo pomiędzy obiektami występowały zamknięte obszary (ang. mid-
den areas) użytkowane jako miejsca składowania odpadków oraz okazjonal-
nych depozytów 24.  

Materiał i metody 

Przedmiotem badań jest materiał szkieletowy. Analizowana próba obej-
mie 24 osobników pochowanych w trzech budynkach (B. 65; B. 56; B. 44) 
znajdujących się na obszarze wzgórza wschodniego tj. Çatalhöyük East, dato-
wanych na I okres rozwiniętego, późnego neolitu tj. 6500- 6300 cal. BC. Do 
określenia badanej próby osobników, które zostały poddane analizie posłużyły 
mi źródła pisane tj. artykuły, raporty archiwalne a także baza danych dostępna 
zarówno na stanowisku jak i w wersji online poza nim.  

Aplikacja perspektywy badawczej, którą oferuje kontekstualizm, a w tym 
konkretnym wypadku kontekst domostwa jest bardzo zróżnicowana, a co za 
tym idzie poszerza możliwości holistycznej interpretacji i umożliwia wprowa-
dzenie narracji, co w przypadku badań interdyscyplinarnych jest niezwykle 
istotne. Kontekstualizm na grunt archeologii wprowadził pod koniec lat 
osiemdziesiątych XX w Prof. I. Hodder. Kontekstualizm Hoddera osadzony 
w zakresie archeologii postprocesualnej, interpretatywnej jest niezwykle istotny 
zyskując w ten sposób ogromny potencjał interpretacyjny 25. 

Kontekstowość i znaczenie kontekstu jest zatem przełomowym momen-
tem dla rozwoju studiów interdyscyplinarnych, a zatem połączenia analiz an-
tropo - osteologicznych wraz z towarzyszącymi im metodami fizyko-chemicz-
nymi, a także perspektywą kulturową dotyczącą śmieci i zmarłego.  

                                                            
23 A. Marciniak, A. Klimowicz, Archeologia pradziejowa wschodniego śródziemnomorza …, s. 177- 
196.  
24 B.S. Düring, Constructing communities … . 
25 D. Tworzowska, M. Pawleta, Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu, 
Folia Praehstorica Posnaniensia 2013, t. 18, s. 218-233.  
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Wykorzystywana w tej pracy metoda kontekstowa (z ang. contextual met-
hod) obejmie kontekst pochówków w skali mikro oraz makro. Rozpocznie się 
od określenia najmniejszej liczby pochowanych osobników w obrębie jamy 
grobowej (z ang. MNI minimum number of individuals) oraz wydzieleniu faz 
depozycji osobników do grobu. Wydzielenie poszczególnych sekwencji, czyli 
czasu składania konkretnej osoby do grobu umożliwi mi tzw. matrix, który jest 
nieodłącznym narzędziem dokumentacji na stanowisku i polega na porządko-
waniu zdarzeń w czasie, czyli określaniu co było wcześniejsze a co późniejsze 
w następstwie chronologicznym.  

Określenie faz składania osobników do grobu będę mogła połączyć z ana-
lizą sekwencji stratygraficznych poprzez zastosowanie analizy mikro stratygra-
ficznej, która polega na porządkowaniu zdarzeń w czasie, czyli określaniu co 
było wcześniejsze, a co późniejsze w następstwie chronologicznym. Dzięki 
temu możliwym stanie się wydzielenie konkretnych faz zasiedlenia budynków. 
Będę w stanie określić w jakim momencie funkcjonowania domu składano po-
chówki do jamy grobowej. 

Kolejnym etapem analizy będzie spojrzenie na domostwo z perspektywy 
makroskali- czyli analizy makro kontekstowej. Makroskala umożliwi badanie 
kontekstu występowania danych osobników, to znaczy weryfikacji samego 
miejsca spoczynku, którą zastosuję, aby określić potencjalną relację między da-
nymi osobnikami a instalacjami znajdującymi się wewnątrz domostwa. 
W kontekście całego zasiedlenia stanowiska może okazać się to niezwykle przy-
datne narzędzie, które pomoże mi określić relacje między funkcjonowaniem 
domu w konkretnym czasie- jego biografią a sferą sepulkralną; określić poten-
cjalne przyczyny składania osobników w obrębie domostwa a nawet zastanowić 
się nad statusem zmarłych. 

Próba obejmuje trzy budynki: budynek 65, budynek 56, budynek 44. 
Struktury zbudowane są w następstwie czasowym tzn. powstają jeden na dru-
gim, kolejne założenie budowane jest na zgliszczach konstrukcji poprzednika, 
w ten sposób wspólnie tworzą sekwencję stratygraficzną, co pozwala określić 
chronologię i następstwo budowy (patrz ryc. 2.).  

Wszystkie budynki charakteryzują się względnie podobnym rozmieszcze-
niem powierzchni użytkowanej domostwa, a także samą lokalizacją przestrzeni 
odpowiednich do wykonywania konkretnych czynności. Każdorazowo domo-
stwo zorientowane jest na północny- wschód. Ich powierzchnia nie przekracza 
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30 m 2. Posiadają centralną przestrzeń, w północno i północno wschodniej 
części znajdują się platformy wraz z pochówkami wewnątrz jam grobowych. 
Południowa część charakterystyczna jest dla lokalizacji piekarnika i paleniska. 
Ciekawym zjawiskiem, które da się zaobserwować jest zmniejszanie się obszaru 
magazynowego dystynktywnie wydzielonego na planie budynku 65. Ta strefa 
wydaje się być podobnie zorientowana w budynku 56, lecz w budynku 44 nie 
jest ona widoczna. 

Analiza 

Analiza objęła 24 osobników pochodzących z trzech budynków z obszaru 
południowego Çatalhöyük East. Osobniki, o których mowa pochowano w róż-
nych fazach zasiedlenia danej konstrukcji domowej. Tabela (tab.2.) jest zbior-
czym zestawieniem budynków, oraz kolejności złożenia poszczególnych osob-
ników do jamy grobowej w trakcie odpowiednich faz użytkowania domostwa. 
Uwzględniłam w niej okres datowania budynku, strefa lokalizacji badanej 
próby tj. obszar południowy (z ang. South). Ponadto uwzględniłam ich nu-
mery katalogowe z bazy danych Çatalhöyük Research Project. Dzięki synchro-
nizacji faz zasiedlenia budynku wraz z kolejnością i czasem składania osobni-
ków do jam grobowych mogłam połączyć konkretną fazę składania szczątków 
zmarłych osób z odpowiednią fazą użytkowania budynku. Większość osobni-
ków odkrytych w budynku 44 złożono w okresie, kiedy mieszkańcy użytkowali 
budynek, odnawiali go, po raz kolejny budowali pieca. W budynku 56 dwóch 
osobników złożono w drugim okresie użytkowania pieca, czyli prawdopodob-
nie renowacji oraz zamieszkania. Cechą wyróżniającą w sekwencji budynek 
o numerze 65 jest pięciu osobników, których pochowano do jamy grobowej 
w trzecim okresie późnego okres użytkowania pieca oraz zamieszkania.  

Analiza objęła również określenie kategorii płci, wieku oraz depozycji dla 
wszystkich osobników. Kolejne tabele przedstawiają połączenie wszystkich 
wskazanych w pracy cech, które są istotne z punktu widzenia celów badaw-
czych.  

Tabela (tab. 3.) przedstawia zestawienie wszystkich odkrytych osobników 
złożonych w czasie konkretnego okresu zamieszkania budynku wraz z ich se-
kwencją składania do grobu. W okresie powstawania fundamentów tego do-
mostwa złożono do grobu jednego noworodka. Okres wczesnego zamieszkania 
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charakteryzuje się budową pieca. Co ciekawe w tym czasie do grobu złożono 
osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Trzecia faza to kontynuacja zamieszka-
nia i odnawianie konstrukcji mieszkalnych m.in. pieca. W tym czasie w domo-
stwie złożono największy odsetek zmarłych osób. Były to w większości osoby 
dorosłe, niektóre z nich dopiero, co przekroczyły dorosłość, niektóre osiągnęły 
wiek starczy. Budynek funkcjonuje jeszcze w okresie kolejnych odnów kon-
strukcji mieszkalnych, prawdopodobnie jest zamieszkiwany, lecz domownicy 
nie składają już zmarłych osób pod podłogami domostw. Po pewnym czasie 
następuje opuszczenie domostwa.  

Tabela (tab. 4.) przedstawia zestawienie wszystkich odkrytych osobników 
złożonych w czasie konkretnego okresu zamieszkania budynku wraz z ich se-
kwencją składania do grobu. W okresie powstawania fundamentów tego do-
mostwa złożono do grobu jednego noworodka. W czasie wczesnego okresu 
budowy i użytkowania pieca pod platformą złożono do grobu dwie osoby 
zmarłe, są to osobniki dorosłe, które przekroczyły 20 rok życia. Analiza nie 
wykazała żadnych tendencji w kwestii kategorii płci, która mogła dominować 
wśród osób pochowanych do jamy grobowej. Budynek funkcjonuje jeszcze 
w okresie kolejnych odnów konstrukcji mieszkalnych, prawdopodobnie jest 
zamieszkiwany, lecz domownicy nie składają już zmarłych osób pod podło-
gami domostw. Po pewnym czasie następuje opuszczenie domostwa.  

Tabela (tab. 5.) przedstawia zestawienie wszystkich odkrytych osobników 
złożonych w czasie konkretnego okresu zamieszkania budynku wraz z ich se-
kwencją składania do grobu. W okresie powstawania fundamentów tego do-
mostwa pod podłogą pochowano dwa noworodki. Okres wczesnego zamiesz-
kania charakteryzuje się budową pieca, jego początkami użytkowania. W tym 
czasie mieszkańcy złożyli do jamy grobowej dziecko. Trzecia faza to kontynu-
acja zamieszkania i użytkowanie nadal tej samej konstrukcji pieca. W tym cza-
sie w domostwie złożono największy odsetek zmarłych osób. Analiza nie wy-
kazała żadnych tendencji co do preferencyjnej kategorii płci i wieku. Po tym 
okresie budynek przestaje funkcjonować a w czasie jego opuszczania do grobu 
złożono osoby, które osiągnęły dorosłość.  

Dyskusja wyników  
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Analiza objęła 24 osobników pochodzących z trzech budynków z obszaru 
południowego Çatalhöyük East. Osobniki, o których mowa pochowano w róż-
nych fazach zasiedlenia danej konstrukcji domowej. Tabela (tab.2.) jest zbior-
czym zestawieniem budynków, oraz kolejności złożenia poszczególnych osob-
ników do jamy grobowej w trakcie odpowiednich faz użytkowania domostwa. 
Uwzględniłam w niej okres datowania budynku, strefa lokalizacji badanej 
próby tj. obszar południowy (z ang. South). Ponadto uwzględniłam ich nu-
mery katalogowe z bazy danych Çatalhöyük Research Project. Dzięki synchro-
nizacji faz zasiedlenia budynku wraz z kolejnością i czasem składania osobni-
ków do jam grobowych mogłam połączyć konkretną fazę składania szczątków 
zmarłych osób z odpowiednią fazą użytkowania budynku. Większość osobni-
ków odkrytych w budynku 44 złożono w okresie, kiedy mieszkańcy użytkowali 
budynek, odnawiali go, po raz kolejny budowali pieca. W budynku 56 dwóch 
osobników złożono w drugim okresie użytkowania pieca, czyli prawdopodob-
nie renowacji oraz zamieszkania. Cechą wyróżniającą w sekwencji budynek 
o numerze 65 jest pięciu osobników, których pochowano do jamy grobowej 
w trzecim okresie późnego okres użytkowania pieca oraz zamieszkania.  

Analiza objęła również określenie kategorii płci, wieku oraz depozycji dla 
wszystkich osobników. Kolejne tabele przedstawiają połączenie wszystkich 
wskazanych w pracy cech, które są istotne z punktu widzenia celów badaw-
czych.  

Tabela (tab. 3.) przedstawia zestawienie wszystkich odkrytych osobników 
złożonych w czasie konkretnego okresu zamieszkania budynku wraz z ich se-
kwencją składania do grobu. W okresie powstawania fundamentów tego do-
mostwa złożono do grobu jednego noworodka. Okres wczesnego zamieszkania 
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charakteryzuje się budową pieca. Co ciekawe w tym czasie do grobu złożono 
osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Trzecia faza to kontynuacja zamieszka-
nia i odnawianie konstrukcji mieszkalnych m.in. pieca. W tym czasie w domo-
stwie złożono największy odsetek zmarłych osób. Były to w większości osoby 
dorosłe, niektóre z nich dopiero, co przekroczyły dorosłość, niektóre osiągnęły 
wiek starczy. Budynek funkcjonuje jeszcze w okresie kolejnych odnów kon-
strukcji mieszkalnych, prawdopodobnie jest zamieszkiwany, lecz domownicy 
nie składają już zmarłych osób pod podłogami domostw. Po pewnym czasie 
następuje opuszczenie domostwa.  

Tabela (tab. 4.) przedstawia zestawienie wszystkich odkrytych osobników 
złożonych w czasie konkretnego okresu zamieszkania budynku wraz z ich se-
kwencją składania do grobu. W okresie powstawania fundamentów tego do-
mostwa złożono do grobu jednego noworodka. W czasie wczesnego okresu 
budowy i użytkowania pieca pod platformą złożono do grobu dwie osoby 
zmarłe, są to osobniki dorosłe, które przekroczyły 20 rok życia. Analiza nie 
wykazała żadnych tendencji w kwestii kategorii płci, która mogła dominować 
wśród osób pochowanych do jamy grobowej. Budynek funkcjonuje jeszcze 
w okresie kolejnych odnów konstrukcji mieszkalnych, prawdopodobnie jest 
zamieszkiwany, lecz domownicy nie składają już zmarłych osób pod podło-
gami domostw. Po pewnym czasie następuje opuszczenie domostwa.  

Tabela (tab. 5.) przedstawia zestawienie wszystkich odkrytych osobników 
złożonych w czasie konkretnego okresu zamieszkania budynku wraz z ich se-
kwencją składania do grobu. W okresie powstawania fundamentów tego do-
mostwa pod podłogą pochowano dwa noworodki. Okres wczesnego zamiesz-
kania charakteryzuje się budową pieca, jego początkami użytkowania. W tym 
czasie mieszkańcy złożyli do jamy grobowej dziecko. Trzecia faza to kontynu-
acja zamieszkania i użytkowanie nadal tej samej konstrukcji pieca. W tym cza-
sie w domostwie złożono największy odsetek zmarłych osób. Analiza nie wy-
kazała żadnych tendencji co do preferencyjnej kategorii płci i wieku. Po tym 
okresie budynek przestaje funkcjonować a w czasie jego opuszczania do grobu 
złożono osoby, które osiągnęły dorosłość.  

Dyskusja wyników  
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Analizowana próba pochodzi z okresu rozwiniętego neolitu, a konkretniej 
jego końcowej fazy tj. 6500- 6300cal. BC. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki 
badań nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy osady Çatalhöyük byli ze sobą po-
wiązani w skutek rozmaitych relacji społecznych występujących w różnym na-
sileniu. Jak zauważa Ian Kuijt mogła to być zależność w ramach struktury ro-
dzin nuklearnych, poszerzonych (wielopokoleniowych), sąsiedztwa lub wyni-
kająca z przynależności do wspólnoty. Badacz twierdzi również, że organizacja 
społeczna neolitycznych osad jest ściśle związana z organizacją przestrzenną 26. 
Dotyczy to zarówno obszarów zamieszkałych, jak i nieprzeznaczonych do tych 
celów. O strukturze społecznej osady Çatalhöyük zorganizowanej we wspól-
noty sąsiedzkie świadczy zarówno model urbanizacyjny- gęsta lokalizacja po-
szczególnych domów oraz świadectwa istnienia miejsc o szczególnym znacze-
niu dla każdej zbiorowości. Powszechnie określa się je na podstawie występo-
wania dużej liczby pochówków i (lub) śladów po intensywnym zagospodaro-
waniu przestrzeni domu zarówno w kontekście sfery rytualnej (np. ławy, pla-
strowane platformy, malowidła) jak i użytkowej (np. miejsca magazynowania 
produktów spożywczych na szeroką skalę) 27. Sekwencja budynków 44- 56- 65 
to świadectwo miejsc o charakterze zarówno użytkowym jak i znaczeniowo 
szczególnym. Interesująca wydaje się być powtarzalność takich czynności jak 
odnawianie malowideł, ponownego plastrowania, tynkowania powierzchni 
mieszkalnej zauważoną w badaniach mikrostratygraficznych powierzchni tyn-
kowanych platform oraz odnawianych powierzchni piekarników. Ta tendencja 
wydaje się występować w każdym z analizowanych założeń domowych.  

Powtarzalność ta niejako skupiała się w domu, nie znaczyło to jednak, 
że była ona obecna tylko w materialnych pozostałościach po niej. Mam tutaj 
na myśli czynności, które motywowały mieszkańców do kontynuowania tej 
idei powtarzalności, czyli pamięć. Pamięć w tym znaczeniu przejawia się głów-
nie w okresie rozwiniętego funkcjonowania osady, jej największego zasiedlenia, 
rozkwitu, produkcji, skupienia ludzi w jednym miejscu. Ma to miejsce właśnie 
w okresie największego natężenia zauważonej powtarzalności. W szerszej per-

                                                            
26 I. Kuijt, Defining an idea at many scales: Extended households, house groups, and spatial organi-
zation at Çatalhöyük, Turkey, (praca niepublikowana) 2012.  
27 B.S. Düring, Burials in context: The 1960s inhumations of Çatalhöyük East, Anatolian Studies 
2003, vol. 53, s. 1–15. 
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spektywie można powiedzieć, że pamięć nie zachodziła tylko w okresie funk-
cjonowania jednego czy kilku domostw w jednym czasie okupacji. Była ona 
długotrwała i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Próba analizowanych 
w tej pracy budynków znakomicie potwierdza to założenie. Po okresie użytko-
wania jednego domostwa mieszkańcy zazwyczaj je opuszczali i średnio trwało 
to po okresie użytkowania takiego założenia przez jedną generację tj. około 25 
lat 28. Po tym czasie na zgliszczach poprzednika mieszkańcy osady decydowali 
się na budowę kolejnej struktury. Co ciekawe samo rozmieszczenie stref użyt-
kowania domu było odzwierciedleniem struktur opuszczonych tj. strefa czysta 
zlokalizowana była na północy, strefa centralna- tam znajdywała się przestrzeń 
do wykonywania czynności domowych, strefa południowa to obszar gdzie 
znajdował się piec i palenisko, czyli miejsca obróbki i przygotowywania poży-
wienia. Do domu każdorazowo przylegał spichlerz, miejsce magazynowania 
pożywienia. Ta tendencja wydaje się być odmienna w przypadku budynku 44. 
Powtarzalność idei można zauważyć ponadto w sekwencji grobów wśród ana-
lizowanych budynków. Jamy grobowe umieszczane każdorazowo pod pół-
nocno i północno- wschodnimi platformami, było to miejsce przeznaczone 
głownie dla osobników dorosłych. Noworodki często umieszczano w ławach 
czy zagłębieniach. Większość próby wykazała jednak zauważalne podobień-
stwo lokalizacji miejsca przestrzeni grzebanej.  

Idea powtarzalności nie była jednak zauważalna od początku funkcjono-
wania osady, rodziła się, powstawała w czasie, i w czasie była kontynuowana 
poprzez pamięć o niej, czy tradycję. Początkowo w okresie wczesnego neolitu, 
kiedy to populacja rozwijała się budynki są znacznie większych i różnych roz-
miarów. Ponadto nie zauważa się stricte takiej samej bezpośredniej kontynua-
cji. Widać, że w pewnym okresie idea powtarzalności osiągnęła maksimum na-
tężenia. Mam tutaj na myśli czas 6700- 6500 cal. BC. Budynki osiągają wów-
czas ustandaryzowane rozmiary i osiągają średnio 25 m 2 (patrz ryc. 3.). Wią-
zało się to bowiem z pewnością z rosnącą w tym czasie populacją, która właśnie 
w tym czasie osiągnęła swój punkt kulminacyjny.  

W okresie rozkwitu populacji, wzrasta ilość domów, W końcowym okre-
sie okupacji widać znacząca różnicę w rozmiarach poszczególnych domostw 
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Analizowana próba pochodzi z okresu rozwiniętego neolitu, a konkretniej 
jego końcowej fazy tj. 6500- 6300cal. BC. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki 
badań nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy osady Çatalhöyük byli ze sobą po-
wiązani w skutek rozmaitych relacji społecznych występujących w różnym na-
sileniu. Jak zauważa Ian Kuijt mogła to być zależność w ramach struktury ro-
dzin nuklearnych, poszerzonych (wielopokoleniowych), sąsiedztwa lub wyni-
kająca z przynależności do wspólnoty. Badacz twierdzi również, że organizacja 
społeczna neolitycznych osad jest ściśle związana z organizacją przestrzenną 26. 
Dotyczy to zarówno obszarów zamieszkałych, jak i nieprzeznaczonych do tych 
celów. O strukturze społecznej osady Çatalhöyük zorganizowanej we wspól-
noty sąsiedzkie świadczy zarówno model urbanizacyjny- gęsta lokalizacja po-
szczególnych domów oraz świadectwa istnienia miejsc o szczególnym znacze-
niu dla każdej zbiorowości. Powszechnie określa się je na podstawie występo-
wania dużej liczby pochówków i (lub) śladów po intensywnym zagospodaro-
waniu przestrzeni domu zarówno w kontekście sfery rytualnej (np. ławy, pla-
strowane platformy, malowidła) jak i użytkowej (np. miejsca magazynowania 
produktów spożywczych na szeroką skalę) 27. Sekwencja budynków 44- 56- 65 
to świadectwo miejsc o charakterze zarówno użytkowym jak i znaczeniowo 
szczególnym. Interesująca wydaje się być powtarzalność takich czynności jak 
odnawianie malowideł, ponownego plastrowania, tynkowania powierzchni 
mieszkalnej zauważoną w badaniach mikrostratygraficznych powierzchni tyn-
kowanych platform oraz odnawianych powierzchni piekarników. Ta tendencja 
wydaje się występować w każdym z analizowanych założeń domowych.  

Powtarzalność ta niejako skupiała się w domu, nie znaczyło to jednak, 
że była ona obecna tylko w materialnych pozostałościach po niej. Mam tutaj 
na myśli czynności, które motywowały mieszkańców do kontynuowania tej 
idei powtarzalności, czyli pamięć. Pamięć w tym znaczeniu przejawia się głów-
nie w okresie rozwiniętego funkcjonowania osady, jej największego zasiedlenia, 
rozkwitu, produkcji, skupienia ludzi w jednym miejscu. Ma to miejsce właśnie 
w okresie największego natężenia zauważonej powtarzalności. W szerszej per-

                                                            
26 I. Kuijt, Defining an idea at many scales: Extended households, house groups, and spatial organi-
zation at Çatalhöyük, Turkey, (praca niepublikowana) 2012.  
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spektywie można powiedzieć, że pamięć nie zachodziła tylko w okresie funk-
cjonowania jednego czy kilku domostw w jednym czasie okupacji. Była ona 
długotrwała i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Próba analizowanych 
w tej pracy budynków znakomicie potwierdza to założenie. Po okresie użytko-
wania jednego domostwa mieszkańcy zazwyczaj je opuszczali i średnio trwało 
to po okresie użytkowania takiego założenia przez jedną generację tj. około 25 
lat 28. Po tym czasie na zgliszczach poprzednika mieszkańcy osady decydowali 
się na budowę kolejnej struktury. Co ciekawe samo rozmieszczenie stref użyt-
kowania domu było odzwierciedleniem struktur opuszczonych tj. strefa czysta 
zlokalizowana była na północy, strefa centralna- tam znajdywała się przestrzeń 
do wykonywania czynności domowych, strefa południowa to obszar gdzie 
znajdował się piec i palenisko, czyli miejsca obróbki i przygotowywania poży-
wienia. Do domu każdorazowo przylegał spichlerz, miejsce magazynowania 
pożywienia. Ta tendencja wydaje się być odmienna w przypadku budynku 44. 
Powtarzalność idei można zauważyć ponadto w sekwencji grobów wśród ana-
lizowanych budynków. Jamy grobowe umieszczane każdorazowo pod pół-
nocno i północno- wschodnimi platformami, było to miejsce przeznaczone 
głownie dla osobników dorosłych. Noworodki często umieszczano w ławach 
czy zagłębieniach. Większość próby wykazała jednak zauważalne podobień-
stwo lokalizacji miejsca przestrzeni grzebanej.  

Idea powtarzalności nie była jednak zauważalna od początku funkcjono-
wania osady, rodziła się, powstawała w czasie, i w czasie była kontynuowana 
poprzez pamięć o niej, czy tradycję. Początkowo w okresie wczesnego neolitu, 
kiedy to populacja rozwijała się budynki są znacznie większych i różnych roz-
miarów. Ponadto nie zauważa się stricte takiej samej bezpośredniej kontynua-
cji. Widać, że w pewnym okresie idea powtarzalności osiągnęła maksimum na-
tężenia. Mam tutaj na myśli czas 6700- 6500 cal. BC. Budynki osiągają wów-
czas ustandaryzowane rozmiary i osiągają średnio 25 m 2 (patrz ryc. 3.). Wią-
zało się to bowiem z pewnością z rosnącą w tym czasie populacją, która właśnie 
w tym czasie osiągnęła swój punkt kulminacyjny.  

W okresie rozkwitu populacji, wzrasta ilość domów, W końcowym okre-
sie okupacji widać znacząca różnicę w rozmiarach poszczególnych domostw 
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a także ich organizacji wewnętrznej. Nie brakuje domostw osiągających roz-
miary sięgające nawet do 85 m kwadratowych. Powiększa się tym samym ob-
szar centralny. Dom ma więcej pomieszczeń (patrz ryc. 4.).  

Współczesne badania dowiodły, że nastąpił rozpad wspólnot sąsiedzkich 
i zastąpienie ich przez indywidualne domostwa, które posiadały swoją autono-
mię. Pojawiły się konstrukcje mające ewidentny charakter grobowca w póź-
nych fazach zasiedlenia osady, co wskazuje na istotne zmiany, jakie tam zaszły 
z końcem VII tys. cal. BC. W ostatnich wiekach (c. 6300–5950 cal. BC) doszło 
do znaczących przemian społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności. 
Była ona zorganizowana w ramach autonomicznych domostw o solidnych 
podstawach gospodarczych, pozwalających na samodzielne zdobywanie i ma-
gazynowanie pożywienia 29. Sekwencja budynków 44- 56- 65 jest zatem jedną 
z ostatnich, która poświadcza zupełnie odmienną organizację, a co za tym idzie 
i ideę tworzenia założeń domowych w podobny sposób. Datowana jest na 
okres tuż po kulminacyjnym momencie rozwoju społeczności, a widać jednak 
ciągłą pamięć o pewnych praktykach, które były bowiem elementem przyczy-
niającym się do efektywnego funkcjonowania osady w ramach społeczności są-
siedzkich . Po mimo zmniejszającej się populacji 30, w związku z jej większym 
rozproszeniem idea, która powstawała wraz z rozwojem stanowiska, wykształ-
ceniem się pamięci w dalszym ciągu była wykorzystywana.  

Przedmiot badań niniejszej pracy obejmuje w szczególności aspekty zwią-
zane ze strefą funeralną oraz kwestii wpływów praktyk funeralnych na znacze-
nie domostwa. Rozprawa stanowi próbę interpretacji znaczenia śmierci 
w domu w oparciu o problematykę związaną ze społeczną organizacją osady. 
Kwestią wartą uwagi jest również włączenie do problematyki aspektu czaso-
wego, dzięki któremu możliwym jest zauważenie zmian praktyk funeralnych, 
a w konsekwencji znaczenia domostwa w różnym czasie okupacji stanowiska 

Zasadność powyższych ustaleń wydaje się być potwierdzona przez zapro-
ponowaną w tej pracy koncepcję domestykacji. Organizacja społeczna osady 
Çatalhöyük jest ściśle związana z organizacją przestrzenną, która może zostać 

                                                            
29 A. Marciniak, Communities, Households and Animals. Convergent Developments in Central An-
atolian and Central European Neolithic, Documenta Praehistorica 2008, nr. 35, s. 93-109. 
30 C.S. Larsen, S.W. Hillson, C.B. Ruff, J.W. Sadvari, E.M. Garofalo, The human remains II: 
Interpreting lifestyle and activity in Neolithic Çatalhöyük, [w:] Humans and landscapes of 
Çatalhöyük Reports from the 2000–2008 seasons. Çatalhöyük Research Project Volume 8, 
red. I. Hodder, Los Angeles 2013, s. 397–412.  
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ukonstytuowana poprzez udomowienie, czyli kontrolę produkcji oraz repro-
dukcji. Niezaprzeczalnie udomowienie nastąpiło na stanowisku zarówno 
w sensie dosłownym jaki i metaforycznym. Udomowienie roślin i zwierząt 
wpłynęło bezpośrednio na rozwój populacji. Dzikość została oswojona, czego 
przykładem mogą być instalacje z byczych rogów, które współtowarzyszom 
mieszkańcom, zarówno tym zmarłym jak i tym, którzy w tym domu wówczas 
egzystowali. Udomowienie może oddziaływać na rozwój technologii, a przez 
to i wiedzy o niej. Miało również związek ze śmiercią. Dosłownie i metaforycz-
nie. Śmierć była obecna w domu, wśród ludzi, którzy spali na platformach pod 
którymi chowali swoich przodków. Traktowanie człowieka w taki sposób 
z pewnością odzwierciedla relacje domowników i zmarłych, troskę o nich, być 
może również zapewnienie im bezpieczeństwa po śmierci. Domestykacja 
śmierci jest formą wprowadzenia i akceptacji śmierci w naturalny byt czło-
wieka. Być może tradycja chowania ludzi pod podłogami domów odzwiercie-
dlała potrzeby mieszkańców, którzy kontynuując praktyki sami również ocze-
kiwali takowego pogrzebu. Domestykacja śmierci w moim przekonaniu wpły-
wała na funeralny charakter domostwa w ramach społeczności poszerzonej.  

Udomowienie śmierci kojarzy się nierozłącznie ze sferą wierzeniową. 
Praktyki pogrzebowe zorganizowane wokół nie spokrewnionych ze sobą do-
mowników musiały ich w jakiś sposób integrować. Domestykacja mogła być 
zatem bezpośrednia; poprzez składanie osobników do grobu, wewnątrz do-
mostw. Domestykacja pośrednia/ metaforyczna odnosi się do wiedzy teore-
tycznej, która mogła zostać wykorzystana w praktyce. Pośrednio można dome-
stykację traktować również jako proces stymulujący, organizujący społeczeń-
stwo. Wówczas wynika on ze wspólnie odprawianych praktyk, czy np. produk-
cji narzędzi. Dzięki domestykacji śmierci budynki nabierały specjalnego zna-
czenia. 

W moim przekonaniu, aby prześledzić charakter domostwa należy od-
nieść się do modelów religijnych, które zaproponował H. Whitehouse. Zwią-
zek pamięci z formą organizacji przestrzennej domostwa jest w przypadku Ça-
talhöyük niezaprzeczalny. Pamięć natomiast może być różna: długotrwała lub 
krótkotrwała. ludzie są zdolni, aby pamiętać. Na tych dwóch płaszczyznach 
mogą występować różne typy pamięci ludzkiej: pamięć utajona bądź taka, 
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a także ich organizacji wewnętrznej. Nie brakuje domostw osiągających roz-
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Kwestią wartą uwagi jest również włączenie do problematyki aspektu czaso-
wego, dzięki któremu możliwym jest zauważenie zmian praktyk funeralnych, 
a w konsekwencji znaczenia domostwa w różnym czasie okupacji stanowiska 

Zasadność powyższych ustaleń wydaje się być potwierdzona przez zapro-
ponowaną w tej pracy koncepcję domestykacji. Organizacja społeczna osady 
Çatalhöyük jest ściśle związana z organizacją przestrzenną, która może zostać 
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atolian and Central European Neolithic, Documenta Praehistorica 2008, nr. 35, s. 93-109. 
30 C.S. Larsen, S.W. Hillson, C.B. Ruff, J.W. Sadvari, E.M. Garofalo, The human remains II: 
Interpreting lifestyle and activity in Neolithic Çatalhöyük, [w:] Humans and landscapes of 
Çatalhöyük Reports from the 2000–2008 seasons. Çatalhöyük Research Project Volume 8, 
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która charakteryzuje się wyraźnym wspomnienie; pamięć krótkotrwała i dłu-
gotrwała, pamięć semantyczna, pamięć epizodyczna 31. Te dwa dychotomiczne 
modele wskazują, że niektóre praktyki religijne kładły nacisk na głębokie prze-
życie emocjonalne, mogło być rzadziej przedstawiane, ale wysoko stymulowało 
emocje. Mają za zadanie uchronić trwały sens objawienia i wytworzyć silne 
więzi między mała grupą uczestników rytualnych. Druga forma modelu reli-
gijności charakteryzuje się mniejsza stymulacją, mogą one być w wysokim stop-
niu powtarzalne, prowadzone w stosunkowo większym spokoju. Takie prak-
tyki często towarzyszą przekazywaniu złożonej teologii i doktryny. Te praktyki 
zazwyczaj charakteryzują duże wspólnoty religijne. Wymienione doktryny 
mogą zaistnieć jedynie w przypadku, kiedy ludzie są zdolni do zapamiętywania 
oraz muszą mieć motywację do przekazywania tych wierzeń i rytuałów 32. Jeśli 
ludzie nie pamiętają, w co wierzą i jak powinni odprawiać rytuały nie ma moż-
liwości, aby wierzenia mogły przetrwać i być przyswojone przez kolejne poko-
lenia. Wierzenia i praktyki z tym związane nie mają szansy się zadomowić, po-
nieważ wraz z upływem czasu pamięć jest ulotna. czasem Aby ludzie mogli 
podtrzymywać tradycję i ją kontynuować musi zaistnieć pewien powtarzalny 
system przekazu religijnego. Świadomość i pamięć uczestników pozwoliłaby 
wówczas na kontynuację i świadome przekazywanie form praktyk. Zaletą tej 
strategii jest to, że kosmologia może być powielana w ten sposób. Ludzie mogą 
się uczyć, zapamiętywać, w ten sposób utrwalać pamięć poprzez konieczność 
częstej powtarzalności.  

Wzorce, które obserwuje się na stanowisku wskazują na długotrwały ro-
dzaj pamięci członków społeczności jakim jest powtarzalność. H. Whitehouse 
zakłada, ze pamięć ludzi może mieć istotne znaczenie w relacji do praktyk po-
grzebowych, a co się z tym wiąże przekazywania wierzeń i rytuałów 33. Świa-
domość idei i pamięć pozwoliła bowiem mieszkańcom na świadome przekazy-
wanie form praktyk funeralnych.  

                                                            
31 H. Whitehouse, Modes of Religiosity: Towards a Cognitive Explanation of the Sociopolitical Dy-
namics of Religion, Leiden 2002, s. 293- 315. 
32 Tamże, s. 295.  
33 H. Whitehouse, Cognitive Evolution and Religion; Cognition and Religious Evolution. Issues 
in Ethnology and Anthropology 2008, Vol. 3. No. 3, s. 35-47.  
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Charakter domostwa w kontekście rodzącej się idei powtarzalności prak-
tyk funeralnych w dobie rozwiniętego neolitu na stanowisku Çatalhöyük 
w Turcji. 

Dom na stanowisku Çatalhöyük jest niewątpliwie przedmiotem wielu ba-
dań, czy to w aspekcie funkcjonalnym, osadniczym, jako miejsce zamieszkania 
ludzi, ich funkcjonowania w obrębie tej przestrzeni, czy też symbolicznym, re-
ligijnym jako miejsce związane z działalnością artystyczną, rytualną a także fu-
neralną- miejscem gdzie zmarłych składano w obrębie wciąż jeszcze to zamiesz-
kałych domostw.  

W moim przekonaniu funeralne znaczenie budynku w kontekście bada-
nej próby mogło mieć znaczenie zarówno utylitarne jak i integracyjne, pozwa-
lające na budowanie więzi społecznych, które swój największy rozkwit osią-
gnęły w okresie North G/ South O, tworząc społeczeństwo oparte o wspólnoty 
sąsiedzkie. Dom stymulował zatem wszystkie czynności społeczne, był centrum 
funeralnym, w którym zachodziły najważniejsze przemiany związane z życiem 
społecznym. Ponadto dom powodował stabilizację społeczną, wyrażaną po-
przez pamięć powtarzalność, integrację ludzi w jednym miejscu oraz udomo-
wieniu dzikości, która była metaforą śmierci. Funeralne znaczenie budynku 
w ramach społeczności zamieszkujących stanowisko Çatalhöyük bezsprzecznie 
wiązało się z udomowieniem śmierci, czyli praktykami chowania zmarłych we-
wnątrz domów, w których nadal egzystowali ludzie.  

W niniejszej pracy starałam się wykazać, iż praktyki pogrzebowe były nie-
rozerwalnie związane z aspektem udomowienia śmierci, czyli jej socjalizację 
w społeczności sąsiedzkiej Çatalhöyük. Pomimo iż materiał źródłowy, na któ-
rym opracowanie zostało oparte, ukazuje jedynie częściowy obraz długiej hi-
storii osadnictwa neolitycznego tellu, myślę, że wnioski płynące z jego analizy 
stanowią kolejny krok w kierunku poznania sposobu wykorzystywania domu 
w aspekcie życia i śmierci. Szczegółowe analizy przeprowadzone pod kątem 
depozycji osobników, ich kategorii wiekowych, płciowych, lokalizacji w obrę-
bie budynków, sekwencji pochówków ze względu na czas ich złożenia do gro-
bów oraz jej korelacja z etapami użytkowania domostwa bezsprzecznie dowio-
dła, iż śmierć była zjawiskiem, któremu towarzyszyły, zapewne nacechowane 
znaczeniowo, obrzędy, na podstawie których możemy domniemać o ich szcze-
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gólnym znaczeniu w społeczeństwie. Uważam, iż niniejsze praktyki są niewąt-
pliwym przykładem tego, iż życie i śmierć mieszkańców neolitycznego Ça-
talhöyük skoncentrowane było wokół domu. W świetle powyższych rozważań 
nie dziwi występowanie elementów wyposażenia grobowego w kontekstach fu-
neralnych zmarłych osób. Kontynuacja jednakowych zachowań, których cha-
rakter można rozpatrywać również w kategoriach tradycji, znamiennych dla 
czynności pogrzebowych związanych ze śmiercią wydaje się być w sposób szcze-
gólny uwarunkowana przez głęboko zakorzenioną sferę świadomościową bądź 
wierzeniową ówczesnych mieszkańców, w którym jednym z najważniejszych 
czynników była pamięć oraz tradycja powielania pewnych wzorców. Nie ulega 
wątpliwości, że śmierć była w Çatalhöyük wydarzeniem istotnym i bez-
sprzecznie nacechowanym znaczeniowo. Wydaje się, iż sposób, w jaki postrze-
gano nadmienione zjawisko przez ówczesnych ludzi był zależny od zespołu 
wielu czynników ten artykuł porusza tylko jeden z nich. Wyrażam nadzieję, 
iż podjęta w niniejszej pracy problematyka funeralnego znaczenia domu sta-
nowi jeden z kolejnych kroków w kierunku poznania jego znaczenia i funkcji 
w kontekście organizacji społecznej neolitycznego Çatalhöyük. 
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gólnym znaczeniu w społeczeństwie. Uważam, iż niniejsze praktyki są niewąt-
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Summary 

The Meaning of the Building in the Context of 
the Emerging Idea of Repeatability of the Funeral 

Practice at the Neolithic Site of Çatalhöyük 
in Turkey 

The article attempts to present the topic about the building in the the 
context of the emerging idea of repeatability of the funeral practices at the 
Neolithic site of Çatalhöyük in the period before the appearance of pottery 
(PPN) (Pre-Pottery Neolithic). This site has been chose due to the specific 
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context of the occurrence of burials, which were intered under the house 
floors.The practice of burial customs were carried out cyclically by adding de-
ceased person to the grave pit one after one with the passage of time, which is 
confirmed by the micro stratigraphic analyzes of platforms. Those practices 
resulting in disturbance of the skeleton deposition. Many skeletons are clearly 
disturbed, and some burials contain only crania. Moreover such practices oc-
curred in the building, which may have been made for the special purpose and 
therefore involved a large part of the community, which validates their social 
character.  

The archaeological context in the matter of considering the issues dis-
cussed here seems to be the key to the textualization of information obtained 
from bones. The article will therefore be a valuable complement to the research 
focused on contextualization, that is necessary to take up the discourse in the 
contemporary research on the Neolithic Near East.  

The article focuses on the concept of domestication, introduced to the 
field of archaeology by Ian Hodder in the sense of activities, that were un-
doubtedly connected with the place of living, living and dying. In this partic-
ular case, the author treats this term literally in the sense of domestication of 
death. The analysis focuses mainly on the context of the household, i.e. the 
macro scale. It also examines the context of the occurrence of deceased people, 
the environment and features associated with their deposition, i.e. the micro 
scale. The application of the research perspective offered by contextualism is 
very diverse, and thus extends the possibilities of holistic interpretation and 
enables the introduction of narration, which is extremely important in the case 
of interdisciplinary research.  

The sample, which is taken under consideration relay on the skeletal ma-
terial. The analyzed sample includes 24 individuals buried in three buildings 
(B. 65, B. 56, B. 44), located in the Çatalhöyük East, dated back between 
6500- 6300 cal. BC. The sequence of buildings 44-56-65 is one example of 
useful and semantically specific places. Such activities seems to be really inter-
esting, because of the repeatability as renewing paintings, re-plastering residen-
tial space. This tendency seems to occur in each of the analyzed buildings. 

The repetition was focused in the building, but that did not mean that it 
was present only in the material remnants of it. By this I mean activities that 
motivated residents to continue this idea of repetition, or memory. Memory 
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in this sense manifests itself mainly during the period of the most developed, 
the most inhabited and the largest settlement as well as concentration of people 
in one place. This takes place precisely during the period of the highest inten-
sity of observed repeatability. In a broader perspective, the memory did not 
occur only during the period of one or several households functioning at one 
time of the site occupation. It was long-lasting and passed down from genera-
tion to generation. The attempt of the buildings analyzed in this work perfectly 
confirms this assumption. The idea of repeatability was not noticeable from 
the beginning of the functioning of the settlement, it was born, it was created 
in time, and in time it was continued through the memory and tradition. 

The subject of this study includes, in particular, aspects related to the 
funeral sphere and the question of the influence of funeral practices on the 
importance of the building. This is an attempt to interpret the meaning of 
dead in the building, which may be still inhabited by the living people and 
thus related to the social organization of the settlement. It is also worth noting 
the inclusion of a temporal aspect into the issue, thanks to which it is possible 
to notice changes in funeral practices and, consequently, the significance of the 
household at various times during the occupation of the site. Patterns that are 
observed at the site indicate the long-lasting type of memory of community 
members, which is repeatability. The awareness of the idea and memory al-
lowed the inhabitants to consciously communicate forms of funeral practices. 
I believe that these practices are an unquestionable example that the life and 
death of the Neolithic residents of Çatalhöyük was concentrated around the 
building. Detailed analysis including deposition category of individuals, their 
ages, sex, location within the building, the sequence of burials and its correla-
tion with the stages of use of the building indisputably proved, that death was 
a semantic phenomenon.  

In this article, I tried to show that funeral practices wer inextricably linked 
to the aspect of domestication of death, that is, its socialization within the 
neighborhood community at Çatalhöyük. I think that the conclusions from 
this study constitute the next step towards learning how to use the building as 
a source for studying the life and death.
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 Ryciny i tabele 
 

ryc. 1. Neolityczne stanowiska w centralnej Anatolii, (źródło: B.S. Düring, Reconsid-
ering the Çatalhöyük Community …, s. 156, Fig. 1.). 
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