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Anna Kotowicz
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Wybrane przykłady tradycji
i odrębności kawaleryjskich
na przykładzie 14. Pułku Ułanów
Jazłowieckich

Wstęp
Artykuł podejmuje kwestie związane z rolą tradycji w kawalerii II Rzeczypospolitej na przykładzie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Pułk był jedną
z najbardziej cenionych i zasłużonych jednostek kawaleryjskich II RP. Na swoją
pozycję zasłużył głównie bohaterską walką podczas działań zbrojnych w Małopolsce Wschodniej w 1919 r. oraz zmaganiami w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
Kawalerię w stosunku do innych rodzajów broni, cechowało tworzenie
własnych odrębności, a także zwyczajów charakterystycznych dla poszczególnych pułków czy nawet szwadronów. Tradycje i obyczaje kawaleryjskie wpływały na życie codzienne korpusu oficerskiego i szeregowców oraz na kształtowanie niepowtarzalnego dla każdego pułku esprit de corps. Tradycja pozwalała
ponadto regulować wiele spraw związanych z życiem służbowym i prywatnym,
w dużym stopniu oddziałując na formacje moralną i wychowanie przyszłych
kawalerzystów.
Rola tradycji w przedwojennej kawalerii polskiej
Kawaleria jako widowiskowa, a zarazem jedna z najskuteczniejszych
broni, zajmowała uprzywilejowane miejsce w historii polskiego oręża. Okres
zaborów i upadek powstania styczniowego, doprowadziły ostatecznie do zerwania ciągłości polskiej tradycji wojskowej. Lata I wojny światowej i walka o suwerenność, umożliwiły tworzenie zalążków przyszłego Wojska Polskiego,
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w tym ponowne narodziny jazdy, dlatego też nie sposób mówić o kawalerii
II Rzeczypospolitej bez odwołania się do tego czasu. Wielka Wojna, dała nadzieję na odzyskanie niepodległości, do czego w ogromnym stopniu miały
przyczynić się walczące przy armiach zaborczych jednostki złożone z Polaków,
stanowiące początek odradzającej się armii polskiej. Pierwsze formacje kawaleryjskie zaczęły powstawać przy Legionach Polskich. Należy tu wymienić 1 Pułk
Ułanów Legionów Polskich działający w ramach I Brygady dowodzonej przez
Józefa Piłsudskiego oraz szwadrony przy II i III Brygadzie, z których utworzono później 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich.
Za sprawą służby w wojsku, niewoli i migracji, w Rosji znalazła się duża
ilości Polaków, którzy stanowili szeroką bazę dla organizowanych na tamtych
terenach w 1917 i 1918 r. oddziałów polskich 1. W ten sposób utworzono trzy
polskie korpusy wschodnie, w skład których weszły jednostki kawaleryjskie. Po
ich likwidacji przez armie zaborcze, część żołnierzy przedostała się na Kubań,
do dowodzonego przez mjr Konstantego Plisowskiego dywizjonu kawalerii,
formowanego przy dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego. Jednostkę w lutym
1918 r. drogą morską przetransportowano do Odessy, skąd wyruszyła w stronę
Rumuni, aby w czerwcu 1919 r. przekroczyć Dniestr i rozpocząć działania
zbrojne na terenie Polski. Dywizjon mjr Plisowskiego został rozwinięty w pułk,
a po słynnej szarży pod Jazłowcem otrzymał numer porządkowy „14” i nazwę
Ułanów Jazłowieckich.
Tworzenie oddziałów jazdy oraz innych jednostek Wojska Polskiego w odrodzonym państwie, zmagającym się z licznymi problemami natury gospodarczej i politycznej nie było łatwe. Nowopowstała armia polska już w 1920 r.
została uwikłana w koleją wojnę, tym razem z bolszewicką Rosją. Jazda odegrała w niej ogromną rolę, szczególnie w walkach na Kresach Wschodnich.
Wojnę polsko-sowiecką zakończyła największa bitwa kawaleryjska XX w. jaka
rozegrała się pod Komorowem 31 sierpnia 1920 r., w której pokonano I Armię
Konną Siemiona Budionnego.
Trudno jest wyobrazić sobie przedwojenną Polskę bez ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych. Do dziś pokutuje przekonanie, że służba w kawalerii
należała do lekkich i przyjemnych, a zarobki korpusu oficerskiego pozwalały

1

C. Leżański, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX w., Wrocław 1991, s. 34.
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na wystawne życie i nieustanne zabawy. Ułanów poza barwnym sposobem bycia, kojarzono także ze słynną fantazją i przesadną dbałością o wygląd. Niemniej, służba w przedwojennej jeździe była cięższa względem innych rodzajów
broni, ponadto bogaty rodów historyczny i bitewny jaki posiadała, sprawiał, że
traktowano ją jako elitarną.
Kawaleria odrodzonej Polski powstała z wielu formacji, działających w ramach trzech armii zaborczych, co wpływało na jej różnorodność pod wieloma
względami. Oficerowie często przeszczepiali na grunt nowo tworzących się jednostek zwyczaje pochodzące z armii, w których wcześniej służyli. Znaczna ilość
zapożyczonych tradycji pochodziła z jazdy rosyjskiej. Należy wymienić tu balotaż (proces dobierania przez dowódcę nowych oficerów), cuk (jedna z metod
„wychowawczych” polegająca na zasadzie, że starszy podchorąży jest „przełożonym” młodszego) oraz żurawiejki czyli kawaleryjskie przyśpiewki.
Kawaleria od innych rodzajów broni wyróżniała się również stylem
umundurowania, charakterystycznymi elementami uzbrojenia, stopniami wojskowymi (wachmistrz, rotmistrz), specyfiką nadawania odznak pułkowych, silnym przywiązaniem do barw jednostki oraz zwyczajami, licznymi odrębnościami, szczególnie zaś tendencją do tworzenia własnych obyczajowości, charakterystycznych dla poszczególnych pułków czy szwadronów.
Tradycja wpływała na kształtowanie korpusu oficerskiego oraz na wychowanie przyszłej kadry. Instrukcja Szkolenia Kawalerii z 1937 r. wskazywała na
ogromne znaczenie historycznej przeszłości pułku w formacji duchowej i moralnej przyszłych kawalerzystów oraz podkreślała rolę tradycji jako istotnego
narzędzia w procesie wychowawczym rekrutów 2.
Pierwszą i najważniejszą tradycją kawaleryjską, była już wspomniana tradycja bojowa pułku, równoznaczna z umiłowaniem ojczyzny, historii, barw
i zwyczajów macierzystej jednostki:
„Tradycja – wielkie to słowo i przez nas, kawalerzystów szczególnie czczone
i szanowane dla swego głębokiego znaczenia przypominającego chwałę oręża
naszych przodków, słowo, które zawiera w sobie i okrzyki tryumfów i szczęki
zwycięskich szabli i zgiełk bitewny tysięcy kawaleryjskich „potrzeb, a zarazem
potężne tchnienie wieków, które każe pamiętać o przeszłości i uczy się z niej,
byśmy potrafili, jeśli nie dorównać naszym poprzednikom, to przynajmniej

2

Instrukcja Szkolenia Kawalerii, cz. 1 Organizacja i metody szkolenia, Warszawa 1937, s. 7.
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okazać się ich godnymi spadkobiercami. I dlatego też czcimy cały szereg zwyczajów pokojowych, które niewątpliwie mogą mieć swe dobre strony, a których
zespół często niektórzy nazywają mylnie tradycją, lecz czcimy przede wszystkim
jako największą świętość przeszłość bojową naszej kawalerii, bo prawdziwa tradycja o pełnej wadze tego słowa wyrasta tylko na zaoranych tysiącem kopyt
końskich krwawych polach bitew – bitew, toczonych w obronie największego
Ideału Ojczyzny! 3”

W życiu codziennym miało to wpływ na swoiste dla każdej jednostki obchodzenie świąt pułkowych, rocznic ważnych bitew czy śmierci dowódcy
pułku 4. Odwoływano się głównie do czasów świetności I Rzeczypospolitej, wojen napoleońskich, okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
w końcu do historii bojowej oddziałów walczących o niepodległość podczas
I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej z 1920 r.
Kolejnym ważnym elementem tradycji była zasada koleżaństwa. Pułk traktowany był jak rodzina i drugi dom. Dbano więc o przyjazne relacje w życiu
codziennym oraz szacunek i kulturalne odnoszenie się do przełożonych i podwładnych. Zacieśnianie więzi kawaleryjskiej, dbałość o podkomendnych, lojalność wobec dowódcy, opieka i przekazywanie tradycji pułku młodszym kolegom miały na celu pielęgnowanie tzw. esprit de corps czyli ducha pułku. Wszyscy żołnierze, bez względu na rodzaj służby byli zobowiązani dbałości o dobre
imię pułku, podtrzymywać zwyczaje, więzi koleżeńskie i zaszczepiać idee wzajemnej pomocy 5. Więź kawaleryjska porównywana była czasami do końskiego
instynktu, który nakazywał ponowne połącznie się rozproszonemu taborowi
koni 6.W tym miejscu należy również wspomnieć o bezgranicznym przywiązaniu i miłość do koni, które był pierwszą bronią kawalerzysty i jego najlepszym
przyjacielem 7.
Reasumując, tradycja kawaleryjska rozumiana byłą jako przestrzeganie zasad oraz godne zachowanie się w każdych okolicznościach i miejscu. Wiązała
się także z rzetelnością i uczciwością we wszystkich aspektach życia służbowego
3
J. Dłutek, Ojcowie tradycyj naszych, [w:] Jednodniówka Szkoły Podchorążych Kawalerii, Grudziądz 1936, s. 40-41.
4
T. Radziukinas, Tradycje kawaleryjskie, [w:] Jednodniówka …, s. 43.
5
F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s 32.
6
S. Radomyski, Wspomnienia o odrębnościach, zwyczajach i obyczajach kawaleryjskich II Rzeczypospolitej, Pruszków 1994, s. 61-62.
7
Tamże, s. 47.
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i prywatnego, nakazując stawianie na pierwszym miejscu obowiązku wobec
państwa, pułku i kolegów. Odgrywał także istotną rolę w zaszczepieniu poczucia dumy z broni, poszanowaniu historii pułku, kształtowaniu idei koleżeństwa
oraz umiejętności kulturalnego i szarmanckiego zachowania niezależnie od
okoliczności 8.
Związki pułku z klasztorem jazłowieckim oraz wynikające z tego zwyczaje
Początków pułku można dopatrywać się w sformowanym w lutym 1918 r.
w rumuńskiej miejscowości Ungeni szwadronie kawalerii, tworzonym przez
Polaków służących wcześniej w armii rosyjskiej 9. Wobec ryzyka rozbrojenia
przez Niemców oraz braku łączności z II Korpusem Wschodnim, „polski szwadron” zasilił szeregi 2. Konnego Pułku rosyjskiej kontrrewolucyjnej Armii
Ochotniczej gen. Antona Denikina, z którą dotarł na Kubań 10. Dalsza historia
jednostki związana jest z dziejami i szlakiem bojowym 4. Dywizji Strzelców
Pieszych gen. Lucjana Żeligowskiego 11, w skład której wszedł w 24 sierpnia
1918 r. jako Dywizjon 1 Dywizji Jazdy. W listopadzie 1918 r. Dywizjon wymaszerował do Noworosyjska, skąd w styczniu 1919 r. przetransportowano go
drogą morską do Odessy. Przemianowany na Pułk Ułanów przy 1 Dywizji
Jazdy, pod komendą mjr. Konstantego Plisowskiego, stanowił część składu
francuskich wojsk interwencyjnych. W kwietniu 1919 r. odziały polskie jako
straż tylna wojsk sprzymierzonych opuściły miasto, wycofując się w kierunku
Rumunii 12. Po dwumiesięcznym pobycie w Besarabii, 15 czerwca 1919 r. pułk
przekroczyły granicę rumuńską i przedostał się do Polski. 25 czerwca rozpoczął
działania przeciwko wojskom ukraińskim terenie Małopolski Wschodniej 13.
Zakończenie I wojny światowej nie przyniosło wyczekiwanego pokoju.
B. Wieniawa-Długoszowski, Fason Kawaleryjski, [w:] Jednodniówka …, s. 13-16.
Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), F2615, sygn. 28, rtm.; J. Strużyński, Wykład z historii
Pułku 14. Ułanów Jazłowieckich w szkole instruktorskiej Baonu im. 14.p.uł. Jazłowieckich, Szkocja
styczeń, luty, marzec 1941 r., s. 1.
10
Dzieje Ułanów Jazłowieckich, Londyn 1988, s. 14; Więcej zob. np.: tamże; A. Smoliński, Jazda
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 do 25 IV 1920, Toruń 2000; D. Fabisz, Generał
Lucjan Żeligowski (1965-1947). Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007.
11
A. Smoliński, Związki kawalerii polskiej z klasztorem jazłowieckim na tle kultu maryjnego
w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Wojsku Polskim Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Religia
a społeczeństwo w Drugiej Rzeczypospolitej, red. T. Stegner, Warszawa 2013, s. 162.
12
AAN, F2615, sygn. 123; A. Kasprzycka-Wierzbicka, Rodowód 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
Ułan Jazłowiecki 2018, nr 37, s. 11.
13
L. Kukawski, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, [w:] Odziały kawalerii II Rzeczypospolitej, s. 108.
8
9
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Odradzające się państwo polskie rozpoczęło walkę o kształt granic z Ukraińcami i bolszewicką Rosją. Podczas wojny polsko-ukraińskiej, klasztor jazłowiecki został zajęty przez wojska Ukraińskiej Armii Halickiej, a jedno z jego
skrzydeł zamieniono na więzienie dla internowanych Polaków 14.
Klasztor i miasto zostały oswobodzone podczas bitwy pod Jazłowcem rozegranej w dniach 11-13 lipca 1919 r. Wydarzenie to w sposób nierozerwalny
połączyło zgromadzenie ss. Niepokalanek z polskim pułkiem kawalerii, który
później przyjął nazwę 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. W trakcie trzydniowych ciężkich walk, przy wsparciu 1. szwadronu 6 Pułku Ułanów oraz kompanii 31 pp., pokonano przeważające siły Ukraińskie (ok. 2500 tys. bagnetów,
ok.50 ckm, 4 baterie artylerii polowej), wypierając je następnie za linię Zbrucza 15. Po zwycięskim boju, pułk ruszył w stronę Wołynia, by walczyć z bolszewikami. Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza na pamiątkę bohaterskiej walki
otrzymał nazwę pułku „Jazłowieckiego” oraz numer porządkowy „14”. Szczególną rangę tego wydarzenia wyrażają słowa płk. Kazimierza Plisowskiego,
brata dowódcy pułku oraz uczestnika walk:
Otrzymaliśmy nasze pierwsze imię, jak na chrzcie otrzymuje je niemowlę! Imię,
które towarzyszyć będzie, nie tylko nam, lecz i pokoleniom następnym przez
cały, długi nie kończący się okres egzystencji naszego Pułku, jednostki wojskowej – Naszej Rodziny Jazłowieckiej 16.

Po bitwie, podjęto decyzję o obraniu na Patronkę Najświętszej Marii
Panny Jazłowieckiej, której kult rozwijał się wśród żołnierzy po zakończeniu
walk 17.
Po kilkumiesięcznym odpoczynku i reorganizacji w Żółkwi, pułk wziął
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 18. Jego liczne zmagania wojenne lat
1918-1920 zakończył udział w bitwie pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r. 19

H. Kosyra-Cieślak, Pani nasza…, s. 75.
Dzieje Ułanów…, s. 27; D. Koreś, Bój pod Jazłowcem, Biuletyn IPN 2011, nr 8-9, s. 58-65;
W. Czaykowski, Zarys historii wojennej 1918-1920 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Warszawa
1928, s. 12-17.
16
AAN, F2615, sygn. 123; A. Kasprzycka-Wierzbicka, Rodowód 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
…, s. 24.
17
AAN, F2615, sygn.114; K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990.
18
B. Królikowski, Ułańska jesień, Lublin 2004, s. 55.
19
H. Smaczny, Księga Kawalerii Polskiej, Warszawa 1989, s. 176
14
15
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Na stały garnizon 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich wyznaczono Lwów z koszarami przy ul. Łyczakowskiej, w których stacjonował od listopada 1921 r. do
września 1939 r. Od 1930 r. pułk wchodził w skład 6. Samodzielnej Brygady
Kawalerii w Stanisławowie, od 1937 r. noszącej nazwę Podolskiej Brygady Kawalerii.
W uznaniu zasług bojowych pułku, 20 marca 1920 r. w Tomaszowie Lubelskim marszałek Józef Piłsudski odznaczył sztandar jednostki krzyżem srebrnym Orderu Virtutti Militari 20. Fundatorem i wykonawcą sztandaru, na którym widniała postać Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, był Komitet Pań,
przekształcony później w Jazłowieckie Stowarzyszenie Koleżeńskie, skupiające
byłe uczennice ss. Niepokalanek 21. Sztandar stał się wkrótce symbolem szczególnej więzi pułk z Jazłowiecką Panią – to przed nim składano przysięgę na
wierność Ojczyźnie oraz wystawiano go podczas uroczystej warty u stóp Białej
Pani w kaplicy klasztoru podczas manewrów w okolicach Jazłowca 22.
W trakcie bitwy pod Jazłowcem miało dojść do cudownego wydarzenia,
którego świadkiem był jeden z ochotników II szwadronu, Władysław Nowacki.
Nad Klasztorem ukazała się Pani Jazłowiecka, która w promieniach jasności
szła ku umierającemu plutonowemu Sekule, a następnie prowadziła ułanów do
ostatecznego zwycięstwa:
(…) w najkrytyczniejszej chwili walki z przeważającymi siłami wroga, nad
klasztorem w Jazłowcu, w wieńcu białych obłoków, zjawiła się postać Najświętszej Marii Panny, okrywająca płaszczem klasztor. Z dłoni jej spływały ku ziemi
snopy jasno złocistych promieni, obejmujących ułanów, którzy w aureoli tych
promieni, szli do decydującej szarży 23.

Wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na Nowackiego, który od tego
momentu stał się gorącym czcicielem Białej Pani. Jeszcze podczas szarży przysiągł, że jeśli przeżyje niezależnie od tego, gdzie się będzie znajdował odbędzie
pielgrzymkę do Jazłowca, by tam u stóp Najświętszej Panny podziękować za
ocalone życie. 27 września 1927 r. dotrzymał ślubu odbywając na koniu Mocny
czterodniową, liczącą ok. 200 km podróż ze Lwowa do Jazłowca. W klasztorze

L. Kukawski, Odziały kawalerii…, s. 110.
H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczuk, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski…, s. 123.
22
Tamże, s. 124.
23
S. Radomyski, Wspomnienia …, s. 113.
20
21
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stawił się bez oznaczeń oficerskich (posiadał wówczas stopień porucznika), w
mundurze, który miał na sobie podczas pamiętnego boju 24. Następnie odbył
spowiedź i podczas mszy świętej przystąpił do komunii. Jako wotum złożył
Pani Jazłowieckiej swój dawny proporczyk, prosząc by wystawiano go każdego
roku, podczas mszy św. w rocznicę zwycięskiej bitwy 25. Oznajmił także, że 14
pułk, z szacunku dla swojej Hetmanki pragnie corocznie wydelegować na
święto Niepokalanego Poczęcia lub na święto pułkowe 11 lipca, oficera i żołnierza, aby w tych dniach mógł uczestniczyć we mszy św. w klasztorze 26. W ten
sposób narodziła się tradycja corocznych patroli przybywających do jazłowieckigo klasztoru w dniu święta patronki pułku. Por. Nowacki jako wotum złożył
również tekst napisanej przez siebie pieśni „Modlitwy Ułana Jazłowieckiego”,
do której melodię skomponował kapelmistrz pułku por. Jan Dłutek:
Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani,
Co krwią spłynęła wśród wojen, pożogi.
Do Cię swe modły zanosim ułani,
Odwróć, ach odwróć, o odwróć los srogi
I by radosna była, jako uśmiech dziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka.
Spraw, by zasiadła sławna i potężna
Między narody, królując wspaniale
By się rozeszła sława jej oręża
Spraw to, o Pani, spraw to ku swej chwale,
By zło jak nawała rozprysło turecka
Spraw to, Najświętsza panno Jazłowiecka.
By pod Jej rządów wspaniałym ramieniem
Zakwitły miłość i spokój jak w niebie.
Daj, by ułana ostatnim westchnieniem
Było móc polec, polec w Jej potrzebie!
Aby Jej strzała nie tknęła zdradziecka
Spraw to Najświętsza Panno Jazłowiecka 27.
Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie (dalej ASN); K. Żukiewicz, Kult Ułanów Jazłowieckich dla Najświętszej Panny, Lwów 1934, s. 6.
25
Tamże.
26
Tamże.
27
Modlitwa była śpiewana w trakcie apelu wieczornego zamiast pieśni Wszystkie nasze dzienne
24
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Por. Władysław Nowacki / 1926 r.

Konne patrole do Jazłowca na stałe wpisały się w tradycję pułku, zacieśniając więzi między ułanami a klasztorem. Doskonale wyraża to fragment korespondencji dowódcy pułku ze zgromadzeniem:
Tradycją Jazłowiecką, kierując się, posyłam jak rok rocznie patrol, który hołd
swój złoży w dniu Święta Niepokalanej. (…) Cieszę się przeto, że tak ja jak
i moi oficerowie i ułani będą mogli złożyć tą drogą u stóp Najświętszej Panny
Jazłowieckiej swój hołd i uprosić Ją o błogosławieństwo dla Pułku, tak konieczne w trudnej służbie żołnierskiej. Płk Andrzej Kunachnowicz (4 grudnia
1934 r.) 28.

Patrol złożony z nowoprzybyłych podporuczników, podoficerów oraz najlepszych ułanów z każdego szwadronu, wyruszał z koszar tak, aby już 7 grudnia
dotrzeć do klasztoru i zameldować się matce generalnej. Właściwe uroczystości
rozpoczynały się następnego dnia według scenariusza zapoczątkowanego przez
por. Nowackiego.
Ułani odwiedzali klasztor również przy okazji manewrów, kiedy wypadały
one w okolicach Jazłowca: „pułk ruszał do klasztoru marszem radosnym, aby
choć kilka godzin spędzić w gościnie u Sióstr Niepokalanek. Klękała wtedy
hurmem starszyzna i brać ułańska w kaplicy, w korytarzach, na dziedzińcu
klasztornym, i zanosiła serdeczne modły do swojej patronki 29.” Podczas ćwiczeń wojskowych sztandar pułkowy przez całą dobę wystawiony był przed ołtarzem klasztornej kaplicy, w towarzystwie warty honorowej, co stanowiło wyraz szacunku i szczególnego oddania się pod opiekę Pani Jazłowieckiej 30.

sprawy, AAN, F2615, sygn. 98, odpis listu mjr. Nowackiego do przełożonej generalnej klasztoru
Jazłowieckiego, Lwów 16.10.1937.
28
ASN, E IV 1, 9, s. 2.
29
AAN, F2615, sygn. 28, S. M. Grażyna, Najświętsza Maryja Panna. Patronka 14 Pułku Ułanów
Jazłowieckich, s. 4.
30
AAN, F2615, sygn. 103, Relacja o ślubach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich składanych Pani
Jałowieckiej; opr. J. Gromnicki na podstawie: M. K. Żukiewicz, Pani nasza Jazłowiecka, Lwów
1939 s. 67-69, k.1.
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22 lipca 1934 r. w pobliżu jazłowieckiego klasztoru, na wzgórzu zwanym
„Szańce” pułk wzniósł murowaną kapliczkę, będącą wyrazem czci i wdzięczności dla swojej patronki 31. W kamień węgielny wmurowano dokument następującej treści: „Dowództwo 14 p. uł. postanowiło z okazji 15-lecia powstania
pułku, dla upamiętnienia zwycięskiego boju z 11 lipca 1919 r. oraz dla złożenia
hołdu swojej Patronce, na wzgórzu zwanym „Szańce” wznieść kapliczkę 32.”
W 1936 r. powołano do życia Rodzinę Jazłowiecką, w skład której weszły
zgromadzenie ss. Niepokalanek, Zjednoczenie Koleżeńskie Jałowieckie, Osada
Jazłowiecka na Wołyniu oraz 14 Pułk Ułanów. Jednym z priorytetów stowarzyszenia były działania na rzecz rozwoju zamieszkałej przez byłych ułanów
i ich rodziny Osady Jazłowieckiej, nazywanej „5 szwadronem pułku 33.
Wydarzeniem niezwykle istotnym w życiu każdego pułku było jego święto.
Od 1925 r. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich obchodził je 11 lipca, na pamiątkę
zwycięskiej bitwy o Jazłowiec 34. W tym dniu delegacja pułku była wysyłana
również do klasztoru jazłowieckiego, gdzie równolegle odbywały się uroczystości rocznicowe: „W kulcie dla Niej Ułani od najmłodszych lat wychowani składać będą po Wieczne Czasy Dziękczynienia przez pielgrzymkę ułańską wysyłaną corocznie w dniu Święta Pułkowego tj. 11 lipca” 35.
Szczególnie uroczyście obchodzono święto pułkowe w 1933 r., które przypadało w 15 rocznicę powstania jednostki. Pierwszą część zorganizowano
w koszarach na Jałowcu 36. Druga, kończąca obchody jubileuszu odbyła się
8 grudnia w klasztorze ss. Niepokalanek w Jazłowcu. Tego dnia, w uroczystej
mszy św., oprócz tradycyjnie przybywającego do klasztoru patrolu, wzięły
udział liczne delegacje wojskowe, przedstawiciele władz państwowych oraz
okoliczni mieszkańcy. Po nabożeństwie ppłk. Zygmunt Miłkowski, zastępca

Dzieje Ułanów…, s. 92.
ASN, teczka 5, sygn. E IV 1, 9, s. 1, Dokument wmurowany w fundament kapliczki wzniesionej przez 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich na pamiątkę zwycięstwa oraz odpisy listów: płk.
Szuszkiewicza i płk. Godlewskiego z lat 1930, 1934, 1936, s. 1.
33
AAN; Z. Malanowski, Historia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, Stowarzyszenie, 1955, sygn.
Inw. 62, s. 59.
34
Od 1921 r. do 1925 r. święto obchodzone było 8 grudnia; 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich,
Wielka księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, t. 17, red. K. Mijakowski, Warszawa 2012, s. 23.
35
ASN, E IV 1, 9, s. 1, odpis listu dowódcy płk. Antoniego Szuszkiewicza do Matki Generalnej,
z dnia 17 grudnia 1930 r.
36
Dzieje Ułanów …, s. 90.
31
32

16

Wybrane przykłady tradycji i odrębności kawaleryjskich …

dowódcy pułku, złożył u stóp Pani Jazłowieckiej pamiątkowy ryngraf ze znakiem pułkowym grawerowanym napisem „W 15-lecie swego istnienia u stóp
patronki swej Matki Niepokalanej odznakę pułkową jako votum składają
Ułani Jazłowieccy 8 XII 1933 r.”, ślubując przy tym w imieniu wszystkich żołnierzy, wierność Bogu i Ojczyźnie 37. Na ręce Matki Generalnej złożono zaś
dyplom wykonany przez por. Waltera, na mocy którego „Klasztorowi Jazłowieciemu, w 15-lecie istnienia Pułku, zebranie kawalerów odznaki Pułkowej 14.
Pułku Ułanów Jazłowieckich, w dniu 11 lipca 1933 r. nadaje Odznakę Pułkową 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich 38.”
Z kultem patronki wiązały się jeszcze dwa zwyczaje. Podczas uroczystych
mszy św. żołnierze wchodzący w skład patrolu wysyłanego do Jazłowca, mieli
zakrywać swoje stopnie wojskowe na naramiennikach, na znak równości
wszystkich wobec oblicza NMP 39. Kolejnym wyrazem czci wobec Pani Jazłowieckiej, było grawerowanie przez niektórych oficerów jej wizerunku na klingach szabel, po lewej stronie, przeciwnej do napisu Honor i Ojczyzna 40.
Ostatnie obchody święta pułkowego w 1939 r. zostały połączone z uroczystością koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej. Odbyły się one 9 lipca, przy udziale Prymasa Polski ks. kardynała Augusta Hlonda,
metropolity lwowskiego ks. bp. Bolesława Twardowskiego oraz przedstawicieli
rządu i armii w osobach wojewody tarnopolskiego Tomasza Malickiego i gen.
Juliusza Kleeberga. Ze względu na napiętą sytuację polityczną oraz możliwość
mobilizacji, pułk przybył do Jazłowca w sile dywizjonu złożonego z dwóch
szwadronów, pod dowództwem mjr Stefana Starnawskiego. Po uroczystym akcie koronacji dowódca płk. Edward Godlewski, złożył w imieniu pułku ślubowanie, wyryte później na kamieniu umieszczonym na dziedzińcu klasztornym:
Ułani Jazłowieccy, spadkobiercy słynnego rycerstwa polskiego, które z pieśnią
„Bogarodzica” walczyło za wiarę i ojczyznę, osłonieni sztandarem swej Niepokalanej Patronki Najświętszej Panny Jazłowieckiej, oddając się jej w opiece, ufni

ASN, sygn. E IV 1, teczka 5; Ułani Jazłowieccy w hołdzie Niepokalanie Poczętej, Rycerz Niepokalanej 1934, nr 12, s. 363; Dzieje Ułanów …, s. 329; H. Kosyry-Cieślak autorki książki Pani
Nasza Jazłowiecka, na ryngrafie miał widnieć napis s. 97;
38
ASN, sygn. E IV 1, teczka 5; s. Laureta od Serca Jezusa, List o Ułanach Jazłowieckich,
9.12.1933, s. 3.
39
S. Radomyski, Wspomnienia …, s. 114.
40
Tamże.
37
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w jej moc niezwyciężoną. Dziś jak dwadzieścia lat temu, kiedy pisaliśmy historię naszego pułku na polach jazłowieckich, ślubujemy stać na straży Jej Imienia,
jak nam nakazuje honor żołnierza polskiego. Tak nam dopomóż Pani nasza,
Hetmanko niezwyciężona, Królowo Polski 41.

Po ślubowaniu, przy dźwiękach „Modlitwy Ułana Jazłowieckiego”, po raz
kolejnych jako wotum złożono odznakę pułkową 42.
Po zakończonej kampanii wrześniowej i kapitulacji stolicy wielu ułanów
jazłowieckich trafiło do niemieckich stalagów i oflagów. Niewola nie wpłynęła
jednak na zaniechanie tradycji i osłabienie kultu NMP Jazłowieckiej. Żołnierzom udało się nawiązać kontakt z klasztorem jazłowieckim, dzięki czemu do
obozów przemycono medaliki i obrazki z wizerunkiem Białej Pani 43. Przykładem szczególnej czci i przywiązania do tradycji było w tym czasie odsłonięcie
w kaplicy obozowej oflagu II-D Grossborn, w dniu 8 grudnia 1942 r. obrazu
NMP Jazłowieckiej oraz ufundowanie wotum poświęconego Pani Jazłowieckiej
w oflagu VII-A 44. Podobne akty miały miejsce także na Bliskim Wschodzie,
gdzie znalazła się niewielka grupa ułanów. W święto Niepokalanego Poczęcia
w Jerozolimie odprawiano uroczystą mszę świętą, również dwukrotnie w latach
1942-1943, w dniu 8 grudnia zorganizowano ogólne zjazdy ułanów 14. pułku
z obszaru Środkowego Wschodu 45.
Wybrane przykłady tradycji, odrębności i zwyczajów związanych z życiem
służbowym i prywatnym
Jazłowiecki balotaż
W pułku przyjął się zwyczaj obecnego w Szkole Podchorążych w Grudziądzu balotażu. Został on przeszczepiony na grunt polski z carskich kawaleryjskich szkół junkierskich, z których wywodziła się znaczna część korpusu oficerskiego 46. Balotaż polegał na tym, że podchorąży jeszcze przed ukończeniem
AAN, F2615, syg.103, K. Żukiewicz, Wspomnienia…, s. 5
Dzieje Ułanów…, s. 98; pierwszą odznakę pułkową, Ułani Jazłowieccy złożyli u stóp NMP
Jazłowieckiej podczas uroczystości z okazji 15-lecia pułku w 1934 r.
43
Tamże.
44
Dzieje ułanów …, s. 325-326.
45
Tamże, s. 326.
46
AAN, F2615, sygn. 20; autor nieokreślony, O zwyczajach w Szkole Podchorążych Kawalerii,
s. 8-9.
41
42
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szkoły meldował się w pułku, w którym chciał służyć. W trakcie rozmowy
z dowódcą, ten miał wyrobić sobie zdanie o zgłaszającym się kandydacie i dopiero po udzieleniu aprobaty, podchorąży mógł starać się o przydział 47. Podchorążowie starszego rocznika pragnący służyć w szeregach Ułanów Jazłowieckich, na kilka miesięcy przed ukończeniem szkoły zobowiązani byli przybyć do
pułku, aby przedstawić się dowódcy i korpusowi oficerskiemu oraz by złożyć
specjalny meldunek 48.
Konie i sport
Miłość kawalerzystów do koni łączy się ściśle z przywiązaniem do sportów
konnych. Pułk miał swój duży wkład w rozwój hodowli szlachetnego konia
w Polsce po zakończeniu I wojny świtowej. W 1919 r. pułk przyprowadził do
kraju z Odessy przez Rumunię 200 koni pełnej krwi angielskiej 49. Dowódca
jednostki, mjr. Plisowski zaproponował utworzenie przy jego pułku szwadronu
zapasowego, w skład, którego weszły wszystkie konie wyścigowe. W trakcie
wycofywania się z Odessy szwadron zapasowy został wchłonięty przez pułk
i razem z nim przeszedł na teren Polski, gdzie w czerwcu 1919 r. konie przetransportowano do Warszawy 50. W podziękowaniu za okazaną pomoc oraz
w dowód uznania dla pułku, Krajowe Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni,
ustanowiło największą gonitwę poza grupową, rozgrywaną w okresie wiosennym na torze mokotowskim, nazywając ją gonitwą Imienia 14. Pułku Ułanów
Jazłowieckich 51. Aby zachęcić żołnierzy do przygotowania siebie i koni do zawodów Militari, jeden z dowódców pułku płk. Godlewski wprowadził obowiązkowe dla wszystkich podporuczników, rozgrywane 18 marca zawody,
tzw. Małe Militari 52. Przy pułku działało Koło Sportowe Pułku zajmujące się
organizacją imprez sportowych m.in. konkursów hippicznych czy biegów myśliwskich w dniu św. Huberta. Zawody hippiczne organizowane były dwa razy

S. Radomyski, Wspomnienia …, s. 23.
Tamże, s. 115.
49
AAN, F2615, sygn. 128; A. Kasprzycka-Wierzbicka, Ułańskie konie, s. 4.
50
Tamże.
51
Tamże.
52
P. Rozdżestwieński, Tradycje i zwyczaje pułkowe 14 pułku ułanów Jazłowieckich, [online] http://
www.dobroni.pl/rekonstrukcje,tradycje-i-zwyczaje-pulkowe-14-pulku-ulanow-jazlowieckich,6
337, [dostęp 20.04.2017].
47
48
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w roku na krytej ujeżdżalni – w lutym jako konkurs zamknięty dla kadry oficerskiej i podoficerskiej oraz w marcu otwarty dla wszystkich 53. Przedstawiciele
pułku brali również udział w zawodach o mistrzostwo Armii osiągając tam dobre rezultaty. Świetnym przykładem może tu być udział reprezentacji jednostki
w pierwszych w historii Militari, które odbyły się w Warszawie jesienią 1922 r.
wówczas to rtm. Godlewski na wałachu „Orlik”, rtm. Plisowski na wałachu
„Lewiatan” oraz ppor. Strużyński na wałachu „Hetman” zajęli drugie miejsce 54.
W jednostce przyjął się ponadto zwyczaj związany z marszem z Odessy do
Polski. Wraz z ułanami do kraju została przyprowadzona jako pojazd dowódcy
dorożka 55. Co jakiś czas zaprzężona w dwa konie, szpakowatego i karego (ich
wybór również nawiązywał do wydarzeń związanych z marszem) wyjeżdżała na
ulice Lwowa wprawiając w zdumienie jego mieszkańców 56.
Jedną z bardziej znanych kawaleryjskich tradycji były biegi myśliwskie.
Ułani Jazłowieccy organizowali je jesienią, we wrześniu i październiku, zamiast
obiadów czwartkowych, aby w ten sposób przygotować konie do gonitwy
w dniu św. Huberta 3 listopada. Udział w biegu brali zazwyczaj wszyscy oficerowie oraz zaproszeni cywile oraz oficerowie i podchorążowie rezerwy, dla których wcześniej przygotowywano konie 57. Bieg rozpoczynał dowódca pułku
w koszarach na Jałowcu, jego trasa przeprowadzona była zazwyczaj w rejonie
lasów winnickich lub brzuchowickich, ze stałymi przeszkodami na dystansie
8 km. Zwycięzca otrzymywał od dowódcy podarunek, całość wydarzenia kończył zaś tradycyjny bigos 58.
Zwyczaje życia codziennego
W celu zacieśniania więzi koleżeńskich oraz wzmacniania pułkowego esprit
de corps w kasynie organizowane były tzw. obiady czwartkowe. Udział w nich
był obowiązkowy dla wszystkich oficerów. Uczestniczyli w nich również oficerowie rezerwy mieszkający w mieście i poza Lwowem.
W 1937 r. czwarty szwadron dowodzony przez rtm. Józefa Bokotę otrzymał nazwę Szlachty Zagrodowej, co nawiązywało do kresowych tradycji pułku.
Więcej zob. Dzieje Ułanów….
Dzieje Ułanów…, s. 75.
55
S. Radomyski, Wspomnienia …, s. 117.
56
Tamże.
57
Dzieje ułanów…, s. 338.
58
Tamże.
53
54
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Od tego momentu nowo przybyli do pułku rekruci, wywodzący się ze szlachty
byli przydzielani do Szwadronu Szlachty Zagrodowej. Osobliwym zwyczajem,
jaki się w nim przyjął, było doczepianie obok imiennych tabliczek mocowanych na łóżku, herbów rodowych przynależnych nazwiskom kawalerzystów 59.
W dniu imienin dowódcy przyjęto zwyczaj grania marsza pułkowego
przed lub oknami kamienicy lub domu, w którym mieszkał. Pluton trębaczy
przybywał wczesnym rankiem do miejsca zamieszkania solenizanta, czyniąc
mu w ten sposób dosyć głośną pobudkę 60.
Co roku 1 lutego, w Hotelu George, najbardziej znanym i reprezentacyjnym hotelu w mieście odbywał się bal pułkowy. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich we Lwowie. Dzień przed balem sale dekorowano
proporczykami pułkowymi, lancami oraz szablami. W największej piwnicy hotelu aranżowano na stajnię z ok. dziesięcioma boksami i żłobami wypełnionymi
sianem, całość oświetlona była lampionami i stajennymi lampami 61.Przybyłe
na wydarzenie panie obowiązywała toaleta w kolorach pułkowych. W hallu
dowódca pułku wraz z kadra oficerską witał przybywających gości. Generalicja,
najczęściej inspektor Armii bądź Dowódca Okręgu Korpusu Lwów byli wprowadzani na salę przez dowódcę pułku przy dźwiękach marsza generalskiego,
odgrywanego przez szwadron trębaczy. Ostatni przybywał przedstawiciel Prezydenta RP. Bal rozpoczynał się o godzinie dziewiątej wieczorem polonezem,
a zaś około północy na zgromadzonych czekała chyba największa atrakcja wieczoru. Po marmurowych schodach, wysłanych czerwonym dywanem, na salę
przez dwóch ułanów ubranych w tradycyjny mundur Księstwa Warszawskiego,
wprowadzany był najprawdziwszy, żywy koń. Do jego siodła przymocowane
były kosze pełne bukiecików w biało-żółtym kolorze. Następnie kwiaty do kotylionów były rozdawane wszystkim paniom przez poruczników. Koń pośród
licznych uśmiechów i zachwytów, po odprowadzeniu do hallu jeszcze przez
długi czas był karmiony kostkami cukru i marchewką. Nad ranem grano białego mazura, który kończył bal około godziny szóstej. Wtedy pod wejście podjeżdżały liczne dorożki lub w przypadku pojawienia się śniegu sanie, rozwożące
gości do domów i na dworzec.
S. Radomyski, Wspomnienia …, s. 115-116.
Tamże, s. 117.
61
Wspomnienie Renaty Staniszewskiej, zob. P. Jaźwiński, Oficerowie i dżentelmeni. Zycie prywatne i służbowe kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, s. 277.
59
60
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Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o słynnym balu organizowany
w Kasynie Miejskim, w którym oprócz znamienitych postaci świata polityki i
kultury II Rzeczypospolitej, brała udział liczna kadra oficerska 14. Pułku. To
właśnie podczas tego wydarzenia, o północy pod głównym kandelabrem sali
balowej, podwieszany był autentyczny śledź, symbolizujący koniec karnawału 62.
Bardzo ciekawy zwyczaj dotyczył oficerów wstępujących w związki małżeńskie. Był to jednocześnie wyraz przywiązania do barw pułkowych. Przybywająca do Lwowa para młoda była witana w imieniu dowódcy i korpusu oficerskiego przez najstarszego i najmłodszego kawalera. Pannie młodej wręczano
wiązankę kwiatów składającą się z siedmiu żółtych i siedmiu białych róż 63.
Przepisy wojskowe oraz zwyczaje pułkowe regulowały także kwestie związane z pogrzebem ułanów. Zgodnie z regulaminem zmarłemu przysługiwał
pluton trębaczy oraz szwadron pieszy z proporczykami przewiązanymi czarnym
kirem 64. Kondukt otwierał pluton trębaczy, kolejno szwadron pieszy, dalej niesiono odznaczenia i wieńce. Na trumnie kładziono czapkę oraz skrzyżowane
szable i pochwę. Starą kawaleryjską tradycją za lawetą szedł koń nakryty czarnym kirem.
Zakończenie
Służba w przedwojennej kawalerii należała do jednej z najcięższych, a zarazem prestiżowych w Wojsku Polskim. Mimo blichtru i kolorytu związanego
z tym rodzajem broni, kawalerzystów łączono wbrew powszechnemu mniemaniu, nie tylko z fantazją i nienagannym wyglądem, ale wysoką kulturą osobistą
i ciężką pracą jaką wkładali w doskonalenie swojego żołnierskiego fachu. Bycie
szwoleżerem, ułanem czy strzelcem konnym wiązało się również z posiadaniem
wysokiego statusu społecznego oraz powszechnym szacunkiem.
Była to formacja żołnierza oddanego ojczyźnie, przywiązanego do tradycji
oraz potrafiącego zachować się właściwie w każdych okolicznościach.
J. Czarnowski, Akademickie opowiadania, w: Lwów sacrum et profanum, Łódź 2012, s. 157.
S. Radomyski, Wspomnienia …, s. 116.
64
P. Rozdżestwieński, Tradycje i zwyczaje pułkowe 14 pułku ułanów Jazłowieckich, [online] http://
www.dobroni.pl/rekonstrukcje,tradycje-i-zwyczaje-pulkowe-14-pulku-ulanow-jazlowieckich,
6337 [dostęp 20.04.2017].
62
63
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Długi okres nieobecności Wojska Polskiego w dziejach państwa wymagał
czynnika, który konsolidowałby żołnierzy wywodzących się z różnych zaborczych armii. Ogromny wpływ na integrację i zacieśnianie więzi pułkowych
miała tradycja bojowa jednostki i wynikające z niej zwyczaje. Tradycja odegrała
istotną rolę w wychowaniu i formacji moralnej najmłodszych roczników kawalerzystów, ucząc ich przywiązania i miłości do pułku oraz ojczyzny. Tradycja
regulowała w końcu najważniejsze aspekty związane z życiem codziennym
i służbowym.
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Exemples of traditions and distinctiveness
of the 14th Regiment of Polish Cavalry
The text is about distinctions and traditions of the 14th regiment of the
Polish cavalry (14th regiment of the Jazlowiecki Uhlans). In cavalry was
particularly important to refer to the history of the regimental combat and
their past. The regiment has created a number of characteristic traditions. The
cavalry attached great importance to tradition - it distinguished cavalry from
other types of weapons and regulate daily and official life. The 14th regiment
25
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was particularly associated with the monastery of the sisters Immaculate
Conception in Jazlowiec. They surrounded a large cult their patron Our Lady
of Jazlowiec.
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Kobiety w ugrupowaniach
terrorystycznych
– obecne motywy działania
a perspektywy

Wstęp
Terroryzm to zjawisko często pojawiające się w obecnych czasach, a jednocześnie tak bardzo trudne do przeanalizowania. Mimo trudności w jego jednoznacznym zdefiniowaniu, jest czymś, co kojarzy się z czynieniem zła czy wyrządzaniem krzywdy. Bardzo często zatem powiązany jest z aspektami, które
wypierane są z psychiki ludzkiej. Rzadko zdarza się, że stereotypowe rozumienie terminu nasuwa odbiorcy na myśl kogoś, kto pozornie nie byłby w stanie
wyrządzić innej istocie szkody. Tak też dzieje się w tym przypadku, a dokładniej kiedy mówi się o kobietach-terrorystkach. Na ogół ich rola, misje oraz
zadania, których muszą się podejmować, wydają się być niewykonalne. Na ich
powodzenie jednak ma wpływ szereg zachowań, motywów czy pobudek, którymi wspomniane już osoby kierują z zamiarem osiągnięcia zamierzonych celów.
Powszechne motywy działania kobiet-terrorystek
Powszechnym powodem, dla którego kobiety decydują się na przeprowadzanie ataków/zamachów jest chęć zaistnienia w organizacji terrorystycznej 1.
Chcą w ten sposób podwyższyć swoją pozycję w grupie. Zdarza się również,
że kobiety postanawiają popełnić samobójstwo, które jest wydarzeniem bardzo
M. Zajda, Badanie wpływu aktów terroryzmu indywidualnego na stan bezpieczeństwa w państwie
na podstawie wybranych zamachów, Security, Economy & Law 2014, nr 5, s. 70.

1
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medialnym 2. Odgrywa to również niebagatelną rolę w organizacji, aby nie
tylko najbliższe otoczenie kobiety darzyło ją oraz jej najbliższych należytym
prestiżem i szacunkiem 3, ale również, aby cały świat zwrócił uwagę na zagrożenie jakie dane ugrupowanie o charakterze terrorystycznym może stwarzać.
Kobiety bardzo często ulegają wpływom otoczenia. Nie bez powodu poddają się one presji wywieranej na nie przez środowisko, w którym egzystują.
Najbardziej dostrzegalnymi motywami, zarówno kobiet chcących wejść w szeregi ugrupowań terrorystycznych, jak i tych które w nich już funkcjonują,
są między innymi:
• działalność członków rodziny w organizacjach o charakterze terrorystycznym;
• wpojenie kobietom poglądów i schematów postępowania, którymi
kieruje się organizacja, a także wszyscy jej członkowie;
• chęć zemsty po utracie bliskiej osoby;
• w środowiskach radykalnie religijnych: samotność (brak męża lub
dzieci).
• chęć zaistnienia lub skupienia na sobie uwagi mediów, a co za tym
idzie, wpisaniu się w karty historii 4.
Warto także zwrócić uwagę na skalę problemu przy przeprowadzaniu ataków samobójczych w organizacjach terrorystycznych. Za przykład posłużą
ataki terrorystyczne, do których doszło w Czeczeni w latach 2000-2012, gdzie
różnica między aktami przemocy dokonanymi przez kobiety, a mężczyznami
jest stosunkowo niewielka. Na przestrzeni dwunastu lat zostało stwierdzonych
i udokumentowanych 112 przypadków, z których aż 43% stanowiły ataki samobójcze dokonane przez kobiety (rysunek 1). Mając na uwadze dosyć nikłe
ich zaangażowanie we wcześniejszych latach, wyraźnie widać tendencję zwyżkową aktywności kobiet na tym polu. W tym przypadku, głównym motywem
wstępowania kobiet do organizacji terrorystycznych są gorliwa nienawiść, a

M. Zulczyk, Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet, De securitate et defensione.
O bezpieczeństwie i obronności 2015, nr 1 (1), s. 151-168.
3
M. Bloom, Bombshell: the many Faces of Women Terrorism, London 2011, s. 234-236.
4
A. Zięba, Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, Przegląd Politologiczny 2014, nr 2,
s. 211.
2
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także zapiekły żal, który pozostał po dwóch wojnach czeczeńskich 5. Mężczyźni
w obecnych czasach dużo chętniej i częściej ustępują miejsca płci przeciwnej z
uwagi na zmniejszoną ilość podejrzeń, jaką zwracają na siebie kobiety podczas
dokonywania aktów terroru. Pomimo tego, kobiety w dalszym ciągu postrzegane są bowiem jako jednostki delikatne i rzadziej wzbudzające podejrzenia
organów ścigania.
Rysunek 1
Ataki samobójcze przeprowadzone w Czeczenii w latach 2000-2012.
kobiety - 43%

57%

mężczyźni - 57%

43%

Źródło: opracowano na podstawie danych zawartych na stronie:
https://zapisacswiat.wordpress.com (stan na dzień 27.10.2012) [dostęp: 03.11.2018].

Dla porównania, na rysunku numer 2 przedstawiony został procentowy
udział kobiet w samobójczych atakach terrorystycznych na skalę światową
w latach 2010-2016. Na jego podstawie widać wyraźnie, że udokumentowane
przykłady ataków samobójczych przeprowadzonych przez kobiety nie stano-

Płeć piękna na wojnie. O feminizacji zamachów terrorystycznych w XXI wieku, [online] https://za
pisacswiat.wordpress.com/2012/10/27/plec-piekna-na-wojnie-o-feminizacji-zamachow-terrorystycznych-w-xxi-wieku/ [dostęp: 03.11.2018].
5
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wią, na przestrzeni sześciu lat , znaczącego odsetka wszystkich dokonanych zamachów. Należy wziąć jednak pod uwagę ogół analizowanych przypadków.
Wszystkich dokonanych w tym czasie samobójstw z racji przynależności do
grup o charakterze terrorystycznym było dokładnie 2499. Biorąc pod uwagę
ilość niezidentyfikowanych zamachowców-samobójców ciężko jest ocenić
skalę problemu na arenie międzynarodowej, nie mniej jednak wynik czteroprocentowy w ogóle zajść samobójczych to dokładnie sto samobójczyń-terrorystek.
Rysunek 2
Procentowy udział kobiet w samobójczych atakach terrorystycznych na skalę światową w latach 2010-2016.
36% mężczyźni

4% kobiety

40% sprawca nieznany

45%

50%

5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie:
http://cpostdata.uchicago.edu [dostęp: 03.11.2018].

Wracając do motywów działania kobiet, które są przyłączane do grup
o charakterze terrorystycznym, trzeba zaznaczyć, że nie zawsze napędzają je
osobiste czynniki. Częstym powodem jest traktowanie kobiet w sposób instrumentalny, a także narzucanie im swojego zdania przez przywódców organizacji
terrorystycznych. Jeżeli zabiegi takie nie przynoszą efektów, szef organizacji/grupy ucieka się do metod takich jak zastraszanie czy szantaż 6.
A. Zięba, Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:]Terroryzm wczoraj i dziś:
wybrane problemy, red. P. de la Fuente, W. Gizicki, C. Taracha, Lublin 2015, s. 60.

6
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Kobiety, z racji płci uchodzą za istoty delikatne i bezbronne. Taki stereotypowy, utrwalony sposób ich odbioru nie wzbudza żadnych podejrzeń, a kobiety-terrorystki postrzegane są przez ogół raczej jako kobiety zbłąkane, którym
nie powiodło się w życiu. Co za tym idzie, częstym jest, że społeczeństwo nie
postrzega działań samobójczyni-terrorystki za zagrożenie. Motywy, które nią
kierują są jedynie odzwierciedleniem jej wewnętrznych odczuć. Skutkować
może to aktami nienawiści, przemocy czy agresją w kontaktach ze światem zewnętrznym 7.
Wszystkie wspomniane wcześniej motywy, które mogą wpływać na decyzję kobiet o przystąpieniu do ugrupowań terrorystycznych mogą mieć niebagatelne znaczenie w późniejszych fazach członkostwa w szeregach organizacji.
Istotnym okazuje się to być już przy werbowaniu potencjalnych działaczek.
W fazie tej, weryfikowane są predyspozycje przyszłych terrorystek, oceniany
jest ich poziom gotowości do wykonania powierzonego zadania, jak również
hipotetyczne zachowania w sytuacjach kryzysowych. Sprawdzane są także pod
względem zdolności do wykonywania prac niezwiązanych bezpośrednio z aktami terroru takimi jak organizacja zaplecza medycznego, przygotowanie bezpiecznej przystani w razie nieprzewidzianych zdarzeń związanych z potencjalnym niepowodzeniem operacji terrorystycznych, bądź też w przypadku zdemaskowania członka organizacji przez organy ścigania 8.
Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę mówiąc o motywach,
które kierują kobietami będącymi w szeregach organizacji terrorystycznych,
jest pochodzenie z kultury kolektywistycznej. Zaliczamy do nich kraje, pochodzące z obszarów takich jak Bliski Wschód i Azja Południowa, gdzie są one
charakterystyczne w swoim występowaniu. Najważniejszym czynnikiem wyróżniającym kulturę kolektywistyczną jest rodzaj więzi występujących pomiędzy członkami szerokiej grupy, z którą występuje wzajemna, silna przynależność. Czynnikiem determinującym daną zbiorowość jest pełne zaufanie oraz
wyznawane wartości, które tworzą relacje najczęściej występujące na łonie rodziny. Często kulturę kolektywistyczną określa się jako powściągliwą, z uwagi
na to, że członkowie tej grupy oddzielają sferę publiczną od tej występującej
w prywatnych relacjach, cenią sobie skromność oraz mają wysokie poczucie
P. Dybel, Terroryzm jest kobietą, Teksty drugie 2016, nr 5, s. 158; M. Zulczyk, Zjawisko islamskiego terroryzmu …, s. 152.
8
M. Bloom, Bombshell: women and terrorism, Philadelphia 2011.
7
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obowiązku, który ma dla nich dużo większą wartość niż szczęście jednostki.
Wykonywanie zaleceń jest dla nich jednym z najważniejszych zadań życiowych
i czerpią przyjemność z ich wykonywania, ponieważ charakteryzują je jako cele
wyższe, przynoszące korzyści dla całej grupy, a nie tylko dla jednostki społecznej należącej do niej 9.
Psychologiczne aspekty warunkujące przyłączenie kobiet do ugrupowań
terrorystycznych
Mówiąc o psychologicznych czynnikach warunkujących decyzję o przyłączeniu się do organizacji terrorystycznych, należy zacząć rozważania od analizy
pierwszego etapu dołączania w jej szeregi, a więc od werbunku. Osoby działające czynnie w szeregach ugrupowania, a ściślej ujmując, jednostki, które zajmują się rekrutacją nowych, potencjalnych zamachowców, posiadają ogromną
wiedzę z dziedziny psychologii. Nie są im obce zagadnienia związane bezpośrednio z ludzkimi słabościami, a także techniki sterowania ludzkim umysłem
w sposób nieodczuwalny dla samego zainteresowanego. Co za tym idzie, doskonale radzą sobie z manipulowaniem i dezorientowaniem przyszłego członka
organizacji 10.
Rekrutujący zwykle za cel obierają sobie osoby słabsze, bardziej bezbronne. Idealnym na to przykładem są, uchodzące za takie − kobiety. Stają się
one częściej podatne na wpływy manipulatorów, chociażby ze względu na dużo
wyższy poziom dezorientacji czy podatności na manipulację, w przypadku
utraty bliskiej sobie osoby czy niemożności znalezieniu partnera. Częstym jest
poszukiwanie ofiar w osobach pokrzywdzonych. Może być to zarówno nieszczęście, które rozumie się w aspekcie utraty najbliższych, podczas walk zbrojnych czy różnorakiej rywalizacji. W podanych wyżej przypadkach, doskonale
wykorzystywane są psychologicznie czynniki takie jak emocje czy podatność.
Kobiety bowiem, które doświadczyły smutku utraty jednego czy wielu członków najbliższej rodziny są dużo łatwiejszym w skutkach celem. Nietrudno
wmówić im, że zemsta to jedyny i niepodważalny sposób na pomszczenie krewnego. Poddawane są one zabiegom, których celem jest wyplewienie z nich

A. Cudowska, Wspólnota w kulturze indywidualizmu [w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki, Białystok 2009, s. 202-204.
10
M. Zajda, Zjawisko islamskiego terroryzmu …, s. 75.
9
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wszelkich zasad moralnych i uczynienie bezwzględnymi zabójcami. Psychologiczną, ale jakże skuteczną zagrywką jest wmówienie takiej osobie, że wszelkie
działania, których podejmie się w przyszłości, których dokona sama bądź też
przy pomocy współtowarzyszy są aktem sprawiedliwości 11.
Jak twierdzą badacze tematu, terroryzm nie jest „umiejętnością”, którą
posiada się od narodzin. Nabywać można go poprzez szereg doświadczeń życiowych, problemów, z którymi w mniejszym lub większym stopniu próbuje
się walczyć, a największy wydźwięk na skalę zjawiska posiada jednak środowisko społeczne, w którym potencjalnie zagrożona jednostka się obraca 12.
W wielu przypadkach, niebagatelną rolę w kwestii pobudek psychologicznych, które przyczyniają się do przyłączania się kobiet do ugrupowań terrorystycznych jest chęć dorównania we wszystkich aspektach życia mężczyznom.
Dążyły i dążą w swoich działaniach do wyrównania poziomu we wszystkich
sferach ich życia. Zauważalna jest tutaj chęć współzawodnictwa czy nawet rywalizacji między nimi. Jest to z pewnością jeden z czynników, którego podłoże
znajduje się w psychice 13.
Częstym zjawiskiem jest też mylne postrzeganie profilu terrorystek jako
kobiet z zaburzeniami psychicznymi. Należy pamiętać, że ich działania znacznie różnią się od siebie oraz ich kolebką są zupełnie odrębne motywy. Odnosząc się do wcześniejszych rozważań, kobiety należące do ugrupowań o charakterze terrorystycznym motywowane są działaniami całej grupy, a pobudki kierujące nimi samymi, nie różnią się od tych, którymi kieruje się społeczność,
do której należą. Kobiety, należące do społeczności terrorystycznej, kierowane
są dużo szerszym sensem rozumienia zagadnienia. Na wydźwięk ich działań
będzie miał wpływ szereg aspektów psychologicznych, a nie tak, jak dzieje się
to w przypadku psychopatów, jeden konkretny cel 14.
Konkludując rozważania na temat psychologicznych motywów, warto
dodać, że kobiety terrorystki działające w grupie nie czują się całkowicie winne,
J. Matus, Sylwetki kobiet terrorystek jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. El Ghamari, Warszawa 2016, s. 286-297.
12
K. Leśniewicz, Nikt się nie rodzi terrorystą, [online] https://www.tygodnikprzeglad.pl/nikt-sienie-rodzi-terrorysta/ [dostęp: 03.11.2018].
13
A. Zięba, Female terrorism w …, s. 212.
14
Tamże, s. 211, 213; K. Jacques, P. J. Taylor, Myths and Realities of Female-perpetrated Terrorism, Law and Human Behavior 2016, Vol. 3, s. 35-44; M. Zajda, Zjawisko islamskiego terroryzmu …, s. 86.
11
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ponieważ według pobudek kierujących nimi, działają w słusznej sprawie, na
rzecz konkretnej ideologii czy sprawy. W ich psychice funkcjonuje przeświadczenie, że wyrządzenie krzywdy, zadanie bólu to jedyna słuszna droga do osiągnięcia celów. Uważają to za swoisty obowiązek, a niekiedy twierdzą również,
że zostały zmuszone do podjęcia takich działań dla dobra sprawy. Co więcej,
kobiety należą do specyficznej grupy społecznej, która często nie wykonuje powierzonych zadań w pojedynkę (poza atakami samobójczymi). Ich skłonności
oraz motywy do popełniania zbrodni czy zamachów nie zawsze wynikają z indywidualnych potrzeb jednostki. Wszystko dzieje się przez ich psychologiczne
uwarunkowania, w rozumieniu pobudek kierujących całą grupą, która zwykle
posiada poczucie krzywdy i odczuwa frustrację z powodu braku jakichś potrzeb
czy ograniczonych praw. Ważnym elementem występującym w rozumowaniu
społeczności terrorystycznej jest również poczucie bezradności, z którą starają
się walczyć. Bezsilność ta jest głównym bodźcem, który napędza zbiorowość
do działań, których powodem jest narastający gniew i niemożność radzenia
sobie w ogóle takich sytuacji.
Kobiety w szeregach ugrupowań terrorystycznych – charakterystyka działań w przyszłości
To jak ważnym elementem organizacji terrorystycznej jest kobieta można
zauważyć w poprzednich częściach artykułu. Ignorowanie zaangażowania terrorystek w nielegalną działalność grup przestępczych może powodować zwiększone zainteresowanie nimi tą działalnością, gdyż w obecnych czasach kobiety
starają się walczyć ze stereotypami i przypisywane im zadania, które powinny
wykonywać, coraz częściej zastępują bardziej męskimi i odpowiedzialnymi.
Państwa na etapie planowania działań antyterrorystycznych, muszą więc brać
pod uwagę charakterystykę działań przeprowadzanych przez kobiety w danym
obszarze. Bagatelizowanie problemu może spowodować fiasko działań państwa
i zwiększoną ilość ofiar ludności cywilnej.
Podwyższone zainteresowanie kobiet organizacjami terrorystycznymi wywołuje wciąż ogromne zdziwienie wśród opinii publicznej. Mimo iż historia
zaangażowania kobiet w ugrupowaniach terrorystycznych jest stosunkowo
długa, istnieje powszechne przekonanie o tym, że kobiety nie angażują się
w działalność przestępczą, z uwagi na fakt, że częściej przypisywana jest
34
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im łagodność i stronienie od przemocy. Uchodzą one za idealny przykład istot
dobrych i spokojnych. Znacznie łatwiej i szybciej mogą przenikać niezauważone do środowisk i społeczności, które stać się mają potencjalnym celem zamachu. Ich upór i bezwzględność, w przyszłości będą czynnikami warunkującymi przeprowadzenie misji z pozoru niewykonalnych 15.
Zjawiskiem bardzo groźnym, ale zarazem najbardziej prawdopodobnym
w kwestii zamachów dokonywanych przez kobiety w przyszłości może stać się
problem związany z dokonywaniem ataków samodzielnych, tak zwanych „ataków samotnych wilków”. Do zorganizowania i przeprowadzenia takiej misji
nie jest potrzebna aprobata całej społeczności terrorystycznej. Nie jest nawet
wymagana przynależność do jakiejkolwiek ze struktur terrorystycznych. Osoby
takie nie muszą być odpowiednio szkolone czy przygotowywane do przeprowadzenia ataku, nie muszą borykać się z uczuciem niesprawiedliwości czy wyobcowania. Kobiety takie nie muszą również stać się jednostkami, które osobiście doświadczyły niesprawiedliwości czy krzywd - zarówno psychicznych jak
i fizycznych. Środowiskiem szczególnie sprzyjającym działalności samotnych
wilków są wszelkiego rodzaju media. Zamachowcy sami wybierają treści, które
wydają im się być bulwersujące, wywołujące u nich skrajne emocje. Poprzez
samotną działalność kobiety-terrorystki stają się nieuchwytne oraz niewidoczne dla organów ścigania, ale także z dużą łatwością uzyskują ogół potrzeb
materialnych potrzebnych im do przeprowadzenia ataków. Broń palna czy narzędzia takie jak noże, czy używane podczas aktów agresji samochody, to materiały ogólnodostępne, które również w przyszłości znajdą swoje zastosowanie
w trakcie dokonywania zamachów 16.
A. Zięba, Problem udziału kobiet …, s. 57-61.
N. Rydzewska, Uchodźcy czy imigranci? Kryzys migracyjny jako zagrożenie bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, [w:] Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. El
Ghamar, Warszawa 2016, s. 131; M. Adamczuk, Czeczeńskie kobiety w strategii działania bojowników kaukaskich, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2013, nr 8, s. 69; K. Izak, Zagrożenie
terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2011, nr 5, s.121;
J. Posłuszny, Terroryzm w XXI wieku. Problem prywatyzacji przemocy, [w:] Katastrofy naturalne
i cywilizacyjne. Terroryzm współczesny. Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, red. M. Żubera, Wrocław 2006, s. 54-58; G. Lindenberg, Przyszłość terroryzmu to ataki samotnych dżihadystów, [online] http://www.fronda.pl/a/przyszlosc-terroryzmu-to-ataki-samotnych-dzihadystow
%2C75599.html [dostęp: 03.11.2018]; P. Szaniawski, Krzysztof Liedel o zagrożeniu ze strony
"samotnych wilków" [online], https://www.rp.pl/Swiat/170329451-Krzysztof-Liedel-o-zagrozeniu-ze-strony-samotnych-wilkow.html [dostęp: 03.11.2018].
15
16
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Głównym celem ataków przeprowadzanych przez kobiety w przyszłości
nie będzie groźba zabicia jak największej ilości osób. Działania nie o takim
charakterze staną się najważniejszą składową całego procesu terrorystycznego.
Zamachowczyniom zależeć w największej mierze będzie na wzbudzeniu medialnego zainteresowania ich działaniami 17. Nagłośnione w ten sposób zamachy wprowadzić mają niepokój społeczny, a w efekcie brak zaufania względem
swojego kraju i osób rządzących nim.
Kobiety to również doskonali logistycy. W organizacjach terrorystycznych odgrywają i będą odgrywać niebagatelne role. Wszelkie ataki, zamachy
muszą być zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, co warunkuje ich powodzenie. Z racji wielu cech fizycznych jak i psychologicznych, udział kobiet
w ugrupowaniach terrorystycznych pozostanie nieprzerwanym zjawiskiem,
a nawet znacząco wzrośnie. Ze względu na coraz większe zaangażowanie pań
w szeregi organizacji, ich pozycja poprawi się, a zakres przydzielonych im obowiązków, prawdopodobnie będzie się rozszerzał 18.
W przyszłości jeszcze większe znaczenie dla szeregów grup o charakterze
terrorystycznym będą miały role, które odgrywają kobiety w początkowych fazach ich rozwoju i prawidłowego funkcjonowania. Już w obecnych czasach,
w sposób mniej lub bardziej aktywny uczestniczą w życiu organizacji udzielając
się na portalach społecznościowych. Poprzez liczne konta czy zdjęcia ukazywane na forach internetowych, nie tylko wabią idyllą życia, ale również obiecują potencjalnym kandydatkom, bardzo często kobietom samotnym, znalezienie idealnego partnera życiowego przy poświęceniu niewielkiego nakładu
ich zaangażowania. Niebagatelne znaczenie ma tutaj rozwój techniczny, który
w dobie obecnych czasów daje ogrom możliwości. Komunikacja na poziomie
krajowym czy międzynarodowym nie stanowi żadnego problemu. Dlatego też
dużo łatwiej i szybciej udaje im się werbować do organizacji terrorystycznych,
często niczego nieświadome kobiety. W przyszłości natomiast mogą pojawić

B. Hoffmann, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 126; A. Zięba, Female terrorism w …,
s. 220; A. Zięba, Problem udziału kobiet …, s. 63-64.
18
A. Zięba, Problem udziału kobiet …, s. 54-56.
17
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się dotychczas nieznane i niepraktykowane wcześniej metody ułatwiające komunikację z potencjalnymi rekrutami, jak również udoskonalone techniki dotychczasowych rozwiązań 19.
Konkludując rozważania na temat wizji przyszłości kobiet w szeregach
ugrupowań terrorystycznych, trzeba mieć na uwadze, że obecnie kobiety uważane są za doskonały przykład przywódców, czy w znaczeniu lokalnym: dyrektorzy, prezesi, zwierzchnicy najwyższych stanowisk, czy w znaczeniu globalnym: premierzy, prezydenci czy też osoby reprezentujące szereg organizacji
międzynarodowych. Jeżeli więc ich pozycja współcześnie plasuje się tak wysoko
w ogóle środowisk i społeczności, w przyszłości, w szeregach ugrupowań terrorystycznych, zapewne dziać się będzie podobnie.
Co więcej, w przyszłości znaczenie kobiet w ugrupowaniach terrorystycznych będzie odgrywało niebagatelną rolę. Zakres ich obowiązków nie będzie
ograniczony jedynie poleceniami związanymi z działaniami, do których nie będzie potrzebna walka zbrojna. Kobiety staną w szranki do bitwy wraz z mężczyznami, z uwagi na dotychczas zauważalny upór oraz chęć wykonania powierzonych zadań w stopniu perfekcyjnym. Dodatkowo, ich determinacja
i zaangażowanie w czynny udział w ugrupowaniu jest w miarę możliwości widoczny w pokaźnym stopniu już obecnie, a z upływem lat tendencja ta może
mieć charakter wzrostowy.
Podsumowanie
Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego kobiety
decydują się na udział w organizacjach terrorystycznych? Istnieje wiele czynników wpływających na pozycję kobiety w szeregach ugrupowań terrorystycznych. Do aspektów, przyczyniających się do podejmowania przez nie decyzji o
przyłączeniu się do organizacji nalezą między innymi uwarunkowania psychologiczne, jak również zestaw odpowiednich motywów kierunkujących podjęcie
tak istotnej, a zarazem odważnej życiowej decyzji.
Jak ukazano w niniejszym tekście, kobiety należą do grupy osób bardziej
podatnych na czynniki zewnętrzne przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu

J. Matus, Sylwetki kobiet terrorystek jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. El Ghamar, Warszawa 2016, s. 288.
19
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do ugrupowań o charakterze terrorystycznym. Znaczenie mniejsze trudności
przy ich werbunku odgrywają czynniki związane bezpośrednio z manipulacją
ich uczuciami czy przekonywaniu ich o słuszności i poprawności czynów, jakich mają się dopuścić. Z punktu widzenia terrorysty, ich misja będzie odgrywała niebagatelne znaczenie nie tylko dla niej samej (dokonanie aktu zemsty
czy odkupienie swoich win), ale również dla całej społeczności znajdującej się
w szeregach organizacji terrorystycznej.
Ich przyszłość, będących członkiniami grup o charakterze terrorystycznym, stawia przed nimi coraz bardziej znaczące wyzwania. Począwszy od zadań
niezwiązanych bezpośrednio z walką zbrojną, po takie, do których realizacji
potrzebna będzie ogromna zdolność przystosowania się oraz niewzbudzania
podejrzeń. Coraz częściej bowiem, profil kobiet-terrorystek pojawia i będzie
pojawiał się i rozpowszechniał w aspektach życia codziennego. Czy to za pośrednictwem radia, telewizji, gazet, czy przy użyciu kont na portalach społecznościowych.
Choć wszystkie z wymienionych zadań, kobietom-terrorystkom nie są
obce, ich zakres wykonywania, a także metody, których trzeba użyć będzie do
realizacji, z czasem stawać się będą coraz bardziej zaawansowane oraz wymagające.
Reasumując, wszelkie role i zadania kobiet w ugrupowaniach terrorystycznych ściśle powiązane są z naturą ludzką. Wszystkie czynniki warunkujące zachowania ludzkie przyczyniają się w mniejszym lub większym stopniu do podejmowania przez nie decyzji o wstąpieniu do organizacji terrorystycznych. Ze
względu na uwarunkowania psychologiczne, kobiety uchodzą za istoty dużo
bardziej podatne na wywierany na nie wpływ. Zarówno ten pozytywny jak
i negatywny. Co więcej, wszelkie motywy i pobudki, którymi kieruje się kobieta-terrorystka pozostawiają bardzo medialny wydźwięk, który w efekcie staje
się olbrzymim atutem dla działania grup.
Niniejszy artykuł, nie kończy rozważań w danym obszarze, a nasuwa kolejne wątpliwości i pytania: czy w kulturze islamskiej, gdzie rola i pozycja kobiety jest dość marginalna, faktycznie dążą one do dorównania mężczyznom
oraz czy faktycznie środowisko akceptuje zbrojne działania kobiet?
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Women in terrorist groups - current motives of
action and perspectives

The article above contains information referring to the motives that lead
women while deciding to join a terrorist organisation. There are also psychological motives tha have greater or lesser impact on future female terrorists who
want to be members of criminal groups. The text also includes a vision of the
future of women in group structures, data on attacks performed by women
and a range of information relating to the relevant characterological features
of prospective fighters.
Therefore, in view of the above, the aim of this article is to answer the
following research question: For what reasons do women engage in terrorist
organizations?
Key words: women, terrorism, motives for actions
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Wojna w Osetii Południowej
w 2008 roku – geneza, przebieg
i skutki konfliktu

Wstęp
Wojna gruzińsko-osetyjsko-rosyjska zwana wojną w Osetii Południowej
wybuchła w nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku i trwała zaledwie pięć dni 1. Konflikt ten pomimo krótkiego okresu trwania określany jest mianem wydarzenia
przełomowego, które wstrząsnęło Europą i światem 2 oraz zapoczątkowało
nową erę w polityce międzynarodowej 3. ,,Mała wojna” pomimo tego, iż nie
pochłonęła wiele ofiar jest uznawana za wydarzenie burzące optymistyczny
marsz ku epoce pozimnowojennej 4 i przywołujące demony brutalnej konfrontacji między Zachodem a Wschodem 5.
Istotne jest wskazanie, iż wojna w Osetii Południowej nie wybuchła przypadkowo, a poprzedzało ją wiele wydarzeń oraz incydentów mających miejsce
w Osetii Południowej i Abchazji. Konflikt rosyjsko-gruziński miał w zasadzie
status ,,zamrożonego” konfliktu 6, a więc ryzyko potencjalnej konfrontacji cały
czas istniało.
Wydarzenia mające miejsce w 2008 roku w Gruzji są zapewne ludziom
śledzącym te wydarzenia mniej lub lepiej znane. Kluczowe powinno być jednak

1
K. Turecki, 10 lat temu rozpoczęła się wojna w Gruzji, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-wonecie/wojna-w-gruzji-10-rocznica-wojny-gruzinsko-rosyjskiej/3q6fmj6 [dostęp: 16.10.2018].
2
R. D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem, Warszawa 2010, Wstęp do wydania
polskiego – Radosław Sikorski.
3
K. Turecki, 10 lat temu rozpoczęła się wojna w Gruzji … .
4
R. D. Asmus, Mała wojna … .
5
Tamże.
6
Tamże.
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spojrzenie na wojnę w Osetii Południowej z perspektywy kilku bądź kilkunastu
lat, a także dokładna analiza wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu tegoż
konfliktu oraz podsumowanie zysków i strat poniesionych przez obie strony
konfrontacji.
Celem autora jest realizacja ww. zamierzeń na podstawie analizy powszechnie dostępnych publikacji i materiałów prasowych dot. historii Gruzji
oraz wojny w Osetii Południowej.
Geneza konfliktu
Spory gruzińsko-osetyjskie w okresie istnienia Demokratycznej Republiki
Gruzińskiej (tzw. I Republiki)
Spory pomiędzy Gruzinami, a Osetyjczykami sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. 26 maja 1918 roku Rada Narodowa Gruzji przyjęła
Akt Niepodległości Gruzji 7. Gruzińscy politycy musieli podejmować szereg
działań, aby umacniać istnienie nowopowstałego państwa. Wśród agresorów
mogących zagrozić niepodległości Gruzji była m.in. Rosja, w której bolszewicy
umacniali władzę. Sowieci chcąc dokonać przewrotu w Gruzji podejmowali
różne działania. Jednym z nich było wspieranie ugrupowań politycznych, które
próbowały dokonać zbrojnego przewrotu w Tbilisi i na prowincji 8. Najbardziej
intensywne działania tego typu prowadzono na obszarach zamieszkałych głównie przez ludność niegruzińską. Osetyjczycy i Abchazowie dążyli do uniezależnienia się od tbiliskich władz, tym samym ich naturalnym sojusznikiem stała
się Rosja 9. Władze sowieckie celowo podsycały wszelkie konflikty między ludami kaukaskimi. Bolszewicy zdawali sobie bardzo dobrze sprawę, że zgodnie
z starą zasadą divide et impera (,,dziel i rządź”) opanowanie Zakaukazu będzie
możliwe jeżeli tamtejsze ludy nie będą zjednoczone, a Gruzja, która pełniła
funkcję regionalnego centrum politycznego zostanie osłabiona 10. Najpoważniejsze rozmiary miały trzy powstania zbrojne wywołane w Osetii Południowej

A. Furier, Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Szczecin 2015, s. 131.
Tamże, s. 136.
9
Tamże, s. 147-148.
10
Tamże, s. 148.
7
8
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w latach 1918-1920 11. Działania bolszewików i sympatyzujących z nimi organizacji zostały stłumione przez gruzińską Gwardię Ludową dowodzoną przez
Waliko Dżugelego 12. W nocy z 11 na 12 lutego 1921 roku wojska XI Armii
bolszewickiej uderzyły na Gruzję 13 14. 25 lutego 1921 roku sowiecki zdobyli
Tbilisi 15 Po trwających ok. miesiąca walkach oddziały gruzińskie zostały zmuszone do kapitulacji. 17 marca 1921 roku rząd gruziński podjął decyzję o zaprzestaniu oporu i rozwiązaniu armii 16. Tym samym w marcu 1921 roku Demokratyczna Republika Gruzińska (zwana także I Republiką) utraciła niepodległość 17.
Spory gruzińsko-osetyjskie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich
Jeszcze w okresie rządów komunistów dochodziło w Południowej Osetii
do wystąpień antygruzińskich 18. 10 listopada 1989 roku Rada Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego postanowiła o zmianie statusu jednostki
na republikę autonomiczną 19. Władze gruzińskie uznały to działanie za bezprawne, a gruzińska opozycja zwołała na 23 listopada 1989 roku mającą
w zamierzeniach liczyć ok. 50 tys. uczestników demonstrację w Cchinwali, celem wywarcia nacisku na Osetyjczyków 20. Zaostrzający się spór potęgowała
także działalność zarówno po stronie gruzińskiej jak i osetyjskiej oddziałów paramilitarnych. Po stronie Gruzji działalność prowadziło Towarzystwo Meraba
Kostawy z Ważą Adamią na czele. Osetyjczycy przeciwstawili im oddziały samoobrony pod dowództwem weterana wojny w Afganistanie gen. Kima Cagałowa 21.

Tamże.
Tamże.
13
Tamże.
14
W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 101; Według W. Materskiego atak XI Armii bolszewickiej nastąpił nie 11, a 15 lutego 1921 roku.
15
Tamże, s. 102.
16
Tamże, s. 105.
17
A. Furier, Gruzja niepodległa…, s. 149.
18
Tenże, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 156.
19
Tamże, s. 156.
20
Tamże.
21
Tamże.
11
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Wojna w Osetii Południowej w latach 1991-1992.
W 1990 roku konflikt został zawieszony ze względu na zmianę władz
w Gruzji 22. 14 listopada 1990 roku przewodniczącym Rady Najwyższej Gruzji
został Zwiad Gamsachurdia 23. Deklarował on zachowanie istniejących na terytorium Gruzji jednostek autonomicznych. 9 grudnia 1990 roku Gruzini
przegrali w wyborach w Osetii Południowej 24. 10 grudnia 1990 roku parlament
w Cchinwali ogłosił suwerenność Południowoosetyjskiej Republiki Demokratycznej oraz określił dalsze cele republiki, do których należało połączenie z Osetią Północną w jedną niezależną republikę w składzie ZSRR 25. W wyniku tej
decyzji gruziński parlament zdecydował 11 grudnia 1990 roku o likwidacji Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego 26.
Kolejne działania podjęte przez gruzińskie władze m.in. blokada energetyczna Osetii Południowej 27 doprowadziły do eskalacji konfliktu. Oddziały
milicji wysłane latem 1991 roku do Osetii Południowej oraz formalne paramilitarne kontynuowały wojnę gruzińsko-osetyjską 28. W wyniku działań militarnych ludność cywilna masowo opuszczała tereny walk. Do 1993 roku liczba
uchodźców osetyjskich wynosiła ok. 100 tys. osób 29. Konflikt ten zakończony
został podpisaniem przez Eduarda Szewradnadze i Borysa Jelcyna w dniu 25
czerwca 1992 roku porozumienia w Dagomysie. W jego wyniku na terenach
spornych ustanowione zostały rosyjsko-gruzińsko-osetyjskie siły rozjemcze 30.
Spór w osetyjsko-gruziński został zażegnany na kilkanaście lat.

Tamże.
Tamże, s. 153.
24
Tamże, s. 156.
25
W. Materski, Gruzja …, s. 237.
26
A. Furier, Droga Gruzji…, s. 156.
27
Tamże.
28
Tamże.
29
A. Furier, Gruzja niepodległa…, s. 218.
30
Tamże, s. 219.
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Rządy Micheila Saakaszwiliego i Ruchu Narodowego
4 stycznia 2004 roku wybory prezydenckie w Gruzji wygrał Micheil Saakaszwili uzyskując aż 96% głosów, a 28 czerwca 2004 roku koalicja Ruch Narodowy - Demokraci (proprezydencka koalicja) uzyskała aż 135 ze 150 mandatów 31. Nowy prezydent dążył do podporządkowania Gruzji Osetii Południowej i Abchazji. Dążenia do rozmów nt. przyszłej federacji tych regionów
z Gruzją nie przyniosły oczekiwanych rezultatów 32. Od tego momentu coraz
częściej w tamtym regionie dochodziło do incydentów zbrojnych.
Ostatnie miesiące poprzedzające wybuch wojny w Osetii Południowej
Sytuacja polityczno-militarna Gruzji znacznie pogorszyła się w wyniku
odmowy przyznania Gruzji statusu tzw. Membership Action Plus. Tym samym
uniemożliwiono Gruzji członkostwo w NATO 33. Na terenach pogranicznych
zwiększała się ilość ataków na wioski gruzińskie, które były ostrzeliwane
ogniem artylerii i karabinów maszynowych 34. W 2008 roku zestrzelono nad
Abchazją kilka samolotów szpiegowskich prawdopodobnie należących do sił
zbrojnych Gruzji 35. Jednym z samolotów zestrzelonych przez rosyjski myśliwiec MIG-29 był bezzałogowy aparat latający tzw. UAV (unmammed aerial
vehicle), który wykonywał lot zwiadowczy nad objętymi konfliktem obszarami 36. Rosjanie początkowo nie chcieli się do tego przyznać, jednakże odzyskane nagranie z UAV oraz śledztwo ONZ-owskiej misji obserwacyjnej w Abchazji potwierdziło fakt zestrzelenia UAV przez rosyjski myśliwiec, co mogło

Tamże, s. 338.
Tamże, s. 339-340.
33
A. Furier, Gruzja niepodległa…, s. 350; Szczyt NATO w Bukareszcie odbył się w dniach 2-4
kwietnia 2008 roku.
34
Tamże.
35
Pierwszy z samolotów zestrzelono 20 kwietnia 2008 roku o godzinie 7:57 czasu polskiego.
Zob. także: Gruziński samolot zestrzelony w Abchazji?, [online] http://wiadomosci.dziennik.pl/sw
iat/artykuly/74329,gruzinski-samolot-zestrzelony-w-abchazji.html [dostęp: 16.10.2018].
Zob. także: Kolejne samoloty zestrzelone nad Gruzją?, [online] https://www.tvn24.pl/wiadomosci
-ze-swiata,2/kolejne-samoloty-zestrzelone-nad-gruzja,57115.html [dostęp: 16.10.2018].
36
R. D. Asmus, Mała wojna …, s. 253.
31
32
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zostać uznane za akt agresji wojskowej 37. 18 kwietnia 2008 roku separatystyczny rząd w Suchumi (nieformalna stolica Abchazji) zaalarmował, że oddziały gruzińskie zbierają się w pobliżu Wąwozu Kodori 38. Doniesienia te zdementowało dochodzenie przeprowadzone przez Misję Obserwacyjną ONZ
w Gruzji. Prawdopodobnie apel separatystycznego rządu stał się dla Rosji pretekstem do zwiększenia ilości żołnierzy w Abchazji. Według oficjalnych komunikatów wysłano do Abchazji 400 żołnierzy oddziałów spadochronowych
z Noworosyjskiej Dywizji Lotnictwa. Krok ten podjęto bez wymaganego poinformowania strony gruzińskiej, tym samym doszło do pogwałcenia porozumienia dotyczącego operacji pokojowych zawartego w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw 39. Podczas spotkania przedstawicieli NATO z delegatem
rosyjskim, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, gen. armii Jurij Bałujewskij oświadczył, że latem może dojść do wojny przeciw Gruzji, jeżeli nie
zostaną podjęte odpowiednie środki mające na celu powstrzymanie wybuchu
konfliktu 40. Gruzja próbując załagodzić sytuację oznajmiła, że nie będzie przeprowadzała lotów z użyciem aparatów UAV nad terytorium Abchazji, co jednak nie przyniosło spodziewanego rezultatu. Rosjanie ponownie zwiększyli
ilość żołnierzy w Abchazji 41. 6 czerwca 2008 roku w Sankt Petersburgu podczas
szczytu państw WNP miało miejsce spotkanie Micheila Saakaszwiliego i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa 42. Wydawało się, że przywódcy obu
państw doszli do pewnego porozumienia, jednakże nadzieje okazały się złudne.
6 lipca 2008 roku prezydent Saakaszwili przebywający w Kazachstanie
w związku z obchodami z okazji 10 rocznicy stolicy – Astany bezskutecznie
próbował porozumieć się z prezydentem Rosji w sprawie sytuacji w Abchazji
i Osetii Południowej. Dmitrij Miedwiediew nie wykazywał także żadnej chęci
doprowadzenia do dwupaństwowego szczytu, o którym obaj przywódcy rozmawiali miesiąc wcześniej 43. Wszelkie prośby o rozpoczęcie wielostronnych negocjacji w celu znalezienia pokojowego wyjścia z zaistniałej sytuacji kierowane

Tamże.
Tamże
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Tamże, s. 254.
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Tamże, s. 256.
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Tamże, s. 256.
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Tamże, s. 274.
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Tamże, s. 279.
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pod adresem Rosji, Abchazji i Osetii Południowej przez: Gruzję (prośby te napływały przez cały lipiec do 7 sierpnia 2008 r.), USA (prośba z dnia 8 lipca),
Niemiec (prośby z dni: 14 lipca, 18 lipca , 25 lipca, 30 lipca i 31 lipca), UE
(prośby z dni: 19 lipca i 22-24 lipca), OBWE i Finlandii (prośby z dni 25 i 30
lipca) okazały się bezskuteczne 44. Konflikt potęgował fakt, iż prezydent Eduard
Kokojty zapowiedział domaganie się od Trybunału Konstytucyjnego Rosji
uznania swojej republiki za część terytorium Federacji Rosyjskiej 45. Trwające
w sierpniu 2008 roku rozmowy gruzińsko-osetyjskie zakończyły się fiaskiem.
Jednocześnie w rejonie Abchazji zarówno siły gruzińskie jak i osetyjskie i rosyjskie przygotowywały się do zbrojnego rozstrzygnięcia trwającego sporu.
Przebieg konfliktu
W atmosferze narastającej wrogości i przygotowań wojskowych gruzińskie władze podjęły decyzję o użyciu w Osetii Południowej sił zbrojnych 46.
1 sierpnia 2008 roku kilku gruziński policjantów zginęło po tym jak ich samochód wjechał na minę pułapkę 47 4 sierpnia 2008 roku miała miejsce ewakuacja
ludności cywilnej z terenów przygranicznych 48.
Walki w Osetii Południowej rozpoczęły się w nocy z 7 na 8 sierpnia 2008
roku. Dokładna godzina rozpoczęcia konfliktu nie jest jednak znana. Według
Gruzinów walki rozpoczęły się przed północną, gdy kolumna 150 rosyjskim
transporterów opancerzonych przekroczyła tunel Roki 49. Według strony rosyjskiej to Gruzini pierwsi rozpoczęli działania zbrojne, ostrzeliwując o wpół do
piątej rano Cchinwali 50.

I. Matcharashvili, Przyczyny, przebieg oraz skutki, rosyjsko-gruzińskiego konfliktu z sierpnia 2008
roku, (Wojna 08.08.08. która nie wstrząsnęła światem), Rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Historii Wojskowości Instytutu Historii UAM. Promotor naukowy Prof. UAM dr hab.
Maciej Franz, 2011, s. 62.
45
Pięć lat po wojnie gruzińsko-rosyjskiej, [online] https://wiadomosci.wp.pl/piec-lat-po-wojniegruzinsko-rosyjskiej-6078968544355457g/6 [dostęp: 16.10.2018].
46
A. Furier, Gruzja niepodległa…, s. 350.
47
A. Meller, Relacja znad osetyjskiej granicy, [online] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,
114881,5569573,Relacja_znad_osetyjskiej_granicy.html [dostęp: 16.10.2018].
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Siły rosyjskie w Osetii Południowej i Abchazji liczyły ok. 40 tys. żołnierzy.
Przewaga rosyjska była więc niemal trzykrotna 51. Oprócz walk na lądzie, morzu
i w powietrzu zaatakowane zostały również gruzińskie strony internetowe m.in.
strona internetowa gruzińskiego prezydenta, na której hakerzy wyświetlili pokaz slajdów ze zdjęciami Adolfa Hitlera, który miał twarz Saakaszwilego,
a także strony internetowe takich instytucji jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank Narodowy, Parlament, Sąd Najwyższy, Krajowa Komisja Wyborcza, ambasada USA, ambasada Wielkiej Brytanii 52.
8 sierpnia celem działania oddziałów gruzińskich stało się zdobycie
i utrzymanie w swoich rękach Cchinwali. Pomimo różnych problemów m.in.
brakiem skutecznej łączności oraz znaczną ilością sił rosyjskich i południowoosetyjskich w rejonie miasta, już nad ranem 8 sierpnia Gruzini kontrolowali
znaczne części miasta i jego okolic 53.W trakcie dnia miały miejsce liczne natarcia obu stron. W wyniku znacznej przewagi wojsk rosyjskich Gruzini byli zmuszeni do wycofania się w głąb miasta 54.
9 sierpnia 2008 roku rosyjskie lotnictwo zbombardowało czarnomorski
port Poti i bazę wojskową w Senaki. Gruzińskie władze po otrzymaniu informacji o zagrożeniu ze strony sił powietrznych wroga podjęły decyzję o ewakuacji pałacu prezydenckiego i okolicznej ludności w Tbilisi 55. Na terytorium
Gruzji wprowadzono stan wojenny, który miał trwać 15 dni 56. Ponadto w Abchazji rozpoczął się bunt antygruziński. Gruzini odnieśli tego dnia sukces, bowiem udało im się zaatakować zaskoczenia kolumnę dowódcy 58. armii, gen.
Anatolija Kurylewa. Zginęło kilku oficerów i żołnierzy rosyjskich, kilka pojazdów zostało zniszczonych, a sam dowódca został ranny 57.
10 sierpnia 2018 roku w wyniku działań rosyjskich żołnierzy Gruzini
stopniowo wycofywali się. Rozkaz obejmował m.in. zajęcie pozycji na południe
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od Cchinwali 58. Rosjanie cały czas kontynuowali ataki z powietrza, a także stosowali pociski balistyczne SS-21 Toczka i SS-26 Iskander 59. Gruzińskie MSW
poinformowało, że Cchinwali znajduje się w rękach rosyjskich 60. Gruzja ogłosiła jednostronny rozejm i wystąpiła do Rosji z prośbą o rozpoczęcie rozmów
pokojowych 61. Prawdopodobnie chęć prowadzenia rozmów pokojowych wynikała z faktu, iż zgodnie z doniesieniami gruzińskiego wywiadu, prawdopodobne było otworzenie przez Rosjan w Abchazji drugiego frontu walk 62. Władze Abchazji ogłosiły 10 sierpnia 2008 roku przyłączenie się do wojny po stronie Rosji i zaatakowały pozycje gruzińskie w wąwozie kodorskim 63. Tego dnia
misję mediacyjną, której celem było zaprzestanie walk rozpoczął prezydent
Francji Nicolas Sarkozy 64
11 sierpnia 2008 roku baza wojskowa oraz instalacje radarowe w Tbilisi,
a także baza wojskowa w Kodżori i góry Machata zostały zbombardowane
przez rosyjskie lotnictwo 65. Zaproponowany przez Gruzję rozejm oraz plan pokojowy francuskiego ministra spraw zagranicznych Berdnarda Kouchnera zostały odrzucone 66. Ze względu na wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium
Gruzji i ich pozorowany marsz w kierunku Tbilisi Gruzini postanowili przegrupować swoje wojska przygotowując się do obrony stolicy 67. Wieczorem
podczas sesji Rady Bezpieczeństwa Narodowego Micheil Saakaszwili powiadomił obywateli o bardzo trudnej sytuacji oraz oświadczył, że celem Rosji było
zajęcie i zniszczenie Gruzji 68.
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12 sierpnia gruzińska baza w Gori została zbombardowana przez siły rosyjskie. Wąwóz Kodorski został całkowicie opanowany przez siły zbrojne Abchazi 69. Po rozmowach prezydenta Francji Nicolasa Sarkozyego z prezydentem
Rosji Dmitrijem Miedwiediewem podpisano porozumienie pokojowe w wyniku którego strona rosyjska zobowiązała się do wstrzymania działań wojennych 70. W Tbilisi odbyły się tego dnia wiece i liczne demonstracje, których
uczestnicy popierali gruzińskiego prezydenta. Udział w jednym z wieców wzięli
także prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy 71. Podczas jednego
z przemówień ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński
bardzo krytycznie wyraził się o Rosji stwierdzając m.in.: ,,Po raz pierwszy od
dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla Nas także z północy ze wschodu
pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół
nich powinny im podlegać. My mówimy nie! Ten kraj to Rosja” 72.
Rozstrzygnięcie
Pomimo zakończenia konfliktu w rejonie Osetii Południowej i Abchazji
cały czas dochodziło do licznych incydentów. 26 sierpnia 2008 roku Rosja
uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej, a 17 września 2008 roku
podpisała układy o przyjaźni z dwoma ww. samozwańczymi państwami 73.
Wojna gruzińsko-osetyjsko-rosyjska zakończyła się sukcesem wojsk osetyjsko-rosyjskich, które wyparły siły gruzińskie z Osetii Południowej i Abchazji. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził: ,,Podjąłem decyzję o zakończeniu operacji, mającej przymusić gruzińskie władze do pokoju. Jej cel
został osiągnięty”.
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Podsumowanie
W wyniku walk pomiędzy wojskami gruzińskimi, a siłami Abchazji, Osetii Południowej i Rosji, zginęło 169 żołnierzy gruzińskich i 16 policjantów 74.
Po stronie przeciwnej życie straciło prawdopodobnie 64 żołnierzy rosyjskich 75,
283 zostało rannych, a 3 uznano za zaginionych 76. Straty wśród żołnierzy abchaskich i południowoosetyjskich są mało dokładne albo zaniżone. To samo
dotyczy strat ludności cywilnej w Abchazji i Osetii Południowej.
Straty wśród ludności cywilnej nie są dokładnie znane. Według raportu
przygotowanego przez Human Rights Watch zginęło mniej niż sto osób 77. Są
to prawdopodobnie najbardziej wiarygodne dane, choć nie brakuje informacji,
że liczba zabitych cywilów może wynosić ponad 200 osób 78, a nawet 1500
osób 79.
Pomimo braku zdecydowanej reakcji państw UE i NATO Gruzja nadal
podejmowała chęć zacieśniania stosunków w Zachodem. W dniach 19-20 listopada 2010 r. podtrzymano wolę przyjęcia Gruzji do NATO 80. Wiele państw UE w tym Polska udzieliły Gruzji znacznej pomocy humanitarnej 81.
Przegrana wojna z Rosją doprowadziła także do znacznych zmian na gruzińskiej scenie politycznej. 27 października 2013 roku wybory prezydenckie
w Gruzji wygrał kandydat opozycji Giorgi Margwelaszwili. Saakwaszwili został
oskarżony o przestępstwa kryminalne i wyjechał z kraju 82.
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The War in South Ossetia in 2008
– the genesis, course and fallout
of the confrontation
The War in South Ossetia broke out on the night of August 7-8, 2008.
The confrontation lasted 5 days and ended on August 12, 2008.
The War in South Ossetia was very short but it was very important
for Georgia. It was battle about existence of Georgia. Russia showed that it
is very dangerous for neighbours and it can endanger in the future.
The purpose of the article is analysis of the genesis, course and fallout
of The War in South Ossetia in 2008.
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Archetyp serbskiego bohatera
narodowego na przestrzeni wieków

Półwysep Bałkański od wieków nosi miano mozaiki kulturowej. Z powodu religijnej różnorodności wielu współczesnych humanistów nazywa go
pomostem łączącym świat orientalny z Europą 1. Nie ulega wątpliwości, że na
tym specyficznym obszarze bardzo dużą rolę odegrali Serbowie, którzy
w średniowieczu stworzyli państwo mogące rywalizować z Cesarstwem Bizantyjskim. W XXI w. polityka Belgradu przykuwa uwagę zarówno historyków
jak i politologów. Podczas analizy serbskich dziejów uderza przede wszystkim
ich odmienność i spora dawka epigonizmu. Niewątpliwe jest to czynnik, który
wyrobił w tej nacji duże poczucie dumy narodowej. Jej historycznym ucieleśnieniem są archetypy osobowe, które współczesna historiografia serbska uważa
za pierwszych kreatorów niepodległości.
W drugiej połowie XX w. Jugosławia cieszyła się sporym zainteresowaniem pośród polskich historyków. Z tego powodu podstawą dla tej pracy jest
publikacja W. Felczaka i T. Wasilewskiego 2, która stanowi idealny przekrój
dziejów Półwyspu Bałkańskiego. W ujęciu sakralnym bardzo pomocna jest pozycja Ilony Czamańskiej i Jana Leśnego 3. Trafnie opisuje ona średniowieczne
serbskie wzory osobowe i uświadamia znaczenie bitwy z 1389 r. we współczesnej mentalności narodowej. Na tle epistolarnym niezastąpiona okazuje się publikacja Leszka Podhorodeckiego 4. Jej użyteczność determinuje bogactwo
przekazów podróżniczych, które są cennym źródłem informacji kulturowej.
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Ostatni, ale równie ważny jest dorobek naukowy Barbary Jelavich 5. Jego wykorzystanie ma przede wszystkim na celu uwzględnienie zagranicznego punktu
widzenia na temat bałkańskich wartości historycznych.
Nie ulega wątpliwości, że na arenie międzynarodowej XXI w. Serbowie
bardzo często są postrzegani jako nacja dumna i świadoma swych dziejów. Zachodnia część Europy postrzega ich jako bardzo wymagającego i specyficznego
rozmówcę. Powodem tego jest mentalność i kultywowane przez wieki ideały
narodowe. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian serbskich wzorców osobowych
na przestrzeni wieków, należy szczególnie uwzględniać burzliwe dzieje polityczne. W przypadku narodu zdanego w pewnym momencie historii na tułaczkę, podstawowym czynnikiem kształtującym mentalność było również środowisko naturalne, które miało duży wpływna sferę behawioralną jednostki.
Górskie warunki bytowania nie raz dawały pierwszeństwo ludziom wykazującym silny instynkt adaptacyjny.
Dzieje Półwyspu Bałkańskiego należą do typu historii, w której czynnik
społeczno-kulturowy jest ściśle związany z epizodami politycznymi i militarnymi. Z racji tego struktura pracy ma charakter chronologiczny. Jej pierwsza
część ma formę retrospekcji, która tłumaczy pochodzenie opisywanego narodu.
Rozwinięcie stanowi natomiast historyczną analizę kultury. Punktem wyjściowym jest tutaj obyczajowość średniowieczna, która przez niekorzystną sytuację
polityczną szybko zaczęła się zmieniać. Zachodząca w XIV w. mentalna metamorfoza była zapowiedzią kultu jednostek wykazujących anarchistyczne i separatystyczne skłonności. Opis działalności Czarnogórców i hajduków ma za
zadanie pokazać, że wśród zniewolonej przez system osmański ludności szczególnym szacunkiem darzono wyjętych spod prawa mścicieli. Ostatnia część artykułu poświęca uwagę nowożytnym ideałom osobowym jak znany jako Jerzy
Czarny Đorđe Petrović lub Miloš Obrenović. Ich aktywizacja stworzyła archetyp polityka, który we współczesnej Serbii cieszy się dużym uznaniem. Przykładem są dedykowane tym właśnie postaciom obiekty publiczne lub pieśni
narodowe.
Początki obecności Słowian na Półwyspie Bałkańskim przypadają na
VI w. n. e. Tworzone przez bizantyjskich pisarzy opisy ich wyglądu i obyczajów

5

B. Jelavich, Historia Bałkanów. Tom I, wiek XVIII i XIX, Kraków 2005.
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ukazują współczesnemu czytelnikowi ludy żyjące w niemalże pierwotnej anarchii. Wiedziony frustracją przynależną człowiekowi cywilizowanej części wczesnośredniowiecznego świata Prokop z Cezarei pisał:
odkąd tylko wpadli na ziemię rzymską, mordowali wszystkich, bez różnicy płci
i wieku, tak że wszystkie ziemie iliryjskie i trackie pełne były trupów przeważnie
niepogrzebanych. Zabijali zaś napotkanych nie mieczem, włócznią ani w żaden
inny zwyczajny sposób, lecz osadziwszy silnie w ziemi dobrze zaostrzony pal, z
całym rozpędem wsadzali nań nieszczęśników 6.

Łupieżczy styl życia niewątpliwie przyprawiał Bizantyjczyków o strach
i trwogę o byt ekonomiczny cesarstwa. Zniszczenia powodowane obecnością
ludów z północy znalazły odbicie w narracji Jana z Efezu. Po słowiańsko-awarskim najeździe Peloponezu w 584 i 586 r. napisał: ,,Oni pustoszą, palą
i grabią krainę. Oni stali się bogaci, mają złoto i srebro, stada koni i dużo
oręża’’ 7
Wspominane przez kronikarzy zniszczenia były cechą charakterystyczną
podążających za łupami Sklawinów. Cykliczność ataków i ich katastrofalne dla
miejscowej ludności skutki sprawiły, że przodkom dzisiejszych mieszkańców
południowej Europy można nadać miano ,,plagi bałkańskiej części imperium’’ 8. Jednak analiza ówczesnych źródeł historycznych pozwala zwrócić
uwagę na jeszcze jeden aspekt. Obok spędzającego sen z powiek czynnika materialnego, bizantyjskich pisarzy interesowało również życie społeczne nowych
przybyszów. Wspomniany już Prokop z Cezarei wspomniał o zaskakującym
dla niego braku wśród Słowian jednostki będącej centrum wspólnoty polityczno-kulturowej: ,,Sklawinowie i Antowie nie podlegają władzy jednego
człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze pomyślnie i
niepomyślnie sprawy załatwiane bywają na ogólnym zgromadzeniu’’ 9.
Przekaz ten ukazuje przybyszów jako społeczeństwo o niejasno zarysowanej hierarchii. Dopiero w czasach Pseudo-Maurycego można doszukać się
wśród Sklawinów tendencji do powierzania losów społeczności jednostce. Na

M. Parczewski, Początki dziejów słowiańskich, [w:] Słowianie, słowiańszczyzna- pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 2002, s. 13.
7
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 15.
8
M. Parczewski, Początki dziejów słowiańskich …, s. 13.
9
Tamże, s. 12.
6
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przełomie VI/VII w. pisał: ,,Ponieważ mają oni wielu królików, pozostających
ze sobą w niezgodzie, dobrze jest pozyskiwać sobie niektórych z nich namową
lub darami […]’’ 10.
Wspominani przez kronikarzy książęta i królowie przez długi czas nie byli
jednak archetypem plemiennego wzorca. Biorąc pod uwagę skłonności współczesnych nacji słowiańskich do kultu jednostki wykazującej się przywódczymi
zdolnościami, stosunek Sklawinów do wodzów może wydawać się nieco zaskakujący. Żyjący w VI w. Pseudo-Cezariusz zwrócił uwagę na ich przyzwyczajenie do politycznej niezależności: ,,są zuchwali, samowolni, nie znoszący nad
sobą panowania, tak że zabijają nieraz swojego wodza i rządcę przy wspólnym
posiłku lub w podróży’’ 11.
Bizantyjska narracja jest w istocie opisem niezbyt chwalebnych okoliczności pojawienia się na Bałkanach plemion serbskich. Niestety, żadna z kronik
nie wyjaśnia skąd owe zbiorowości przyszły. Wczesnośredniowieczne próby
ustalenia faktycznego pochodzenia tej nacji można nazwać graniczącym z fantazją labiryntem przypuszczeń. Pliniusz Młodszy i Ptolemuesz wywodzili Serbów od żyjących u podnóża Kaukazu plemion Seni 12. Zważając na zjawisko
konwergencji językowej wśród Słowian, bliższe prawdy mogą być domniemania Konstantego Porfirogenety, który umiejscowił pierwotną siedzibę w okolicach Łaby. Istotniejszych argumentów dostarczyli w XX w. Tadeusz Lewicki i
Henryk Łowmiański. Na podstawie występowania na ternach Wielkopolski
nazw miejscowości typu Sarbia czy Sarbicko, polscy historycy uznali te tereny
za praojczyznę współczesnych Serbów 13. Oczywiście również i do teorii Białej
Serbii należy podchodzić z dystansem, zważając na pojawianie się coraz nowszych. Przykładem jest niemalże rewolucyjna teza Gerarda Labudy, według
którego Serbowie są potomkami przybyłego do Europy irańskiego ludu Alanów 14
Niemniej proces uformowania się pierwszej serbskiej zbiorowej formy bytowania przypada na VII w n.e. W zasadzie ich pierwszy twór państwowy był

Tamże.
Tamże.
12
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s 16.
13
Tamże.
14
G. Labuda, Narodziny średniowiecznej Europy, Poznań 1999, s. 299-300.
10
11
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niczym innym jak elementem południowosłowiańskiego konglomeratu plemiennego. Nie rozwodząc się zbytnio nad procesem umiejscowienia grup będących przodkami współczesnych Czarnogórców, Bośniaków i Hercegowińczyków, należy przede wszystkim wspomnieć o położonym w zachodniej części
Półwyspu Bałkańskiego Zagorju. Ta historyczna kraina zwana również Starą
Serbią 15 była ojczyzną pierwszych archetypów średniowiecznej kultury serbskiej. Brytyjski historyk, Felipe Fernández-Armesto, stwierdził, że rozwój każdej cywilizacji jest ściśle uwarunkowany środowiskiem naturalnym 16.
W przypadku Serbów Zagorskich góry zapewniające utrudniony dostęp wrogich sił stały się również czynnikiem charakterotwórczym. Pierwsi poświadczeni książęta serbscy pod względem behawioralnym byli charakterystycznymi
osobowościami wczesnego średniowiecza. Główną profesją dla pochodzących
z dynastii Wyszesławowiczów Włastimira i Prosigoja były najazdy zapewniające wchłonięcie do Związku Plemiennego sąsiadujących Duklan
i Zahumlan. Zdecydowanie więcej można powiedzieć o księciu Muncimirze,
który zapoczątkował kult wodza odpierającego nieprzyjacielskie siły. W tym
przypadku przysłowiowym antagonistą był bułgarski car, Borys Michał, który
na wskutek przegranej bitwy w 870 r. musiał uznać jego samodzielne panowanie.
Należy zwrócić uwagę, że pierwsi historycznie poświadczeni władcy nie
znajdują zaszczytnego miejsca we współczesnej kulturze masowej Serbii. Archetypiczność Wyszesławowiczów została poważnie zaburzona przez echa plemiennego zwyczaju rywalizacji i zdrady. Dzieje tej dynastii są nijako odzwierciedleniem historii typowo średniowiecznego rodu, którego członkowie walczą
między sobą o schedę po poprzedniku i dopuszczają się nawet nielojalności
zapewniającej glorię. Za przejściowy autorytet można uznać Piotra Gojnikovicia, który był władcą energicznym i potrafiącym utrzymać się na tronie przez
prawie ćwierć wieku 17. Jednak w gruncie rzeczy był dopiero jednostką, która
miała zapoczątkować wspomniany na początku archetyp władcy bitnego i nieprzekupnego. Zapowiedzią przyszłych ideałów był ostatni przedstawiciel rodu,

J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 1988, s. 40.
16
F. Fernández-Armesto, Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcenie natury, Warszawa 2008,
s. 13.
17
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 64.
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Czasław
Klonimirović.
Romantycznego
wyrazu
dodaje
mu
z pewnością walka o niezależność Serbii przeciwko Węgrom w 950 r. Jego
czyny znalazły pisemne odpicie w Latopisie Popa Duklanina:
Za panowania króla Czasława książę węgierski Kis wtargnął do Bośni, pustosząc
i rabując ową prowincję. Król wówczas, zebrawszy wojsko, wyszedł mu naprzeciw do
żupanii drińskiej, w pobliże rzeki. 18

Śmierć heroicznego Czasława, którego Węgrzy po wzięciu do niewoli utopili w Sawie 19, była w rzeczywistości zapowiedzią prawdziwych wzorców osobowych. Po 950 r. Serbia pogrążyła się w typowo średniowiecznym chaosie, w
którym siłami determinującymi byt ludzki była feudalna rywalizacja. Postępująca degradacja ekonomiczna i brak jednostki wykazującej cechy przywódcze
zepchnęła ją do roli zależnego od Królestwa Zety 20 podmiotu administracyjnego. Kronika Popa Duklanina wspomina o społecznym paraliżu, którego
przyczyną był brak osoby, która mogłaby stanąć na szczycie drabiny feudalnej:
Po czym kraj został bez króla i Banowie poczęli gospodarować własną ziemią,
każdą swą prowincją i obszarem. Podporządkowali oni sobie żupanów, ściągając od nich daninę, jaką zwykł przyjmować król. Nikt nie miał jednak odwagi
okrzyknąć się królem 21.

W serbskich pieśniach patriotycznych często występują frazy wspominające o trudach średniowiecznej egzystencji. Spuścizna Wyszesławowiczów
funkcjonowała pod nazwą Raszki, która była swoistym obszarem wpływów
bułgarskich carów, książąt Zety i Cesarstwa Bizantyjskiego. Życie społecznokulturowe jej mieszkańców skupiło się wokół siedziby biskupa Serbów Zagorskich, Ras. Podstawowym problemem był wspomniany w czarnogórskiej kronice brak w pełni niezależnego suwerena. Jego namiastką był żupan, który na
przełomie X i XI w. nie odgrywał większej roli jako członek dworu króla Zety 22.
Serbskie odrodzenie nastąpiło dopiero w drugiej połowie XII w. skutek
rywalizacji Węgrów z Cesarstwem Bizantyjskim na Półwyspie Bałkańskim.
Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa Duklanina, [online] https://doci.pl/alien231/
historia-krlestwa-sowian-czyli-latopis-popa-duklanina+f8nees [dostęp 22.10.2018].
19
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 66.
20
Dzisiejsza Czarnogóra, zob. tamże, s. 67.
21
Historia Królestwa Słowian …
22
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 66.
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Centrum polityczno-kulturowego separatyzmu stał się przedstawiciel żupańskiego rodu, Stefan Nemanja. Warto bliżej przyjrzeć się tej postaci, zwłaszcza,
że w kronice Popa Duklanina wywodzi się od Tihomila, który:
pasał stada owiec niejakiego księcia Budysława. A ponieważ […] odznaczał się
wielką siłąi do tego był wybornym myśliwym i bardzo szybkim w biegu, książę
kiedy tylko wybierał się na łowy, zabierał go ze sobą 23

Warty uwagi jest również fragment opowiadający o męstwie przynależnym współczesnym serbskim archetypom narodowym:
Gdy rozpoczęła się bitwa, wspomniany młodzieniec Tihomil, zadając na prawo
i lewo rany nieprzyjaciołom, dopadł i zabił węgierskiego księcia. Odrąbał mu
głowę i zaniósł ją królowi. 24

Hiperbolizacja Tihomila służyła uszlachetnieniu Stefana Nemanji, którego panowanie jest dla serbskiej historii momentem przełomowym. Sukcesy
polityczne jak podbój Królestwa Zety, uniezależnienie się od Bizancjum czy
opanowanie symbolicznego Kosowa uczyniły z tej postaci polityczny archetyp
władcy. Niemniej ważny jest również aspekt dualistyczny. Należy zwrócić
uwagę, że wizerunek Stefana Nemanji często pojawia się południowej ikonografii. W historiografii jest pierwszym władcą, który łączy w sobie sferę sacrum
i profanum. Powodem zaliczania go w poczet świętych było złożenie na starość
ślubów zakonnych i wstąpienie do klasztoru na górze Athos. Prowadząc życie
jako mnich Symeon, dużo czasu poświęcał zagadnieniom religijnym. Dowodem duchowej działalności było założenie z najmłodszym synem Sawą 25 w
1198 r. monasteru Hilandar. Do dziś wizerunek serbskiego żupana jest łączony
z chrześcijańską sentencją: ,,Dzieci moje umiłowane, razem ze mną wychwalajcie Pana’’ 26.

Historia Królestwa Słowian … .
Tamże, s. 65
25
W zasadzie Rastko, który był najmłodszym synem Stefana Nemanji. Jako piętnastoletni chłopiec uciekł z przydzielonego mu przez ojca księstwa zahumskiego i wstąpił do ruskiego monasteru świętego Pantalejmona pod imieniem Sawy; zob. J. Skowronek, M. Tanty,
T. Wasilewski, Historia Słowian …, s. 97.
26
J. Charkiewicz, cerkiew.pl, [online] http://www.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal
%5Bsw_id%5D=780&cHash=ef34beb2 e0, [dostęp: 10. 22. 2018]
23
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Niewątpliwie, aktywizacja polityczna Stefana Nemanji przyniosła mu zasłużone miejsce w bałkańskiej historii. Jego znaczenie w kulturze było tak
ogromne, że sukcesy militarne jego najstarszego syna, Stefana Nemanicza,
przedstawiano jako ,,cuda świętego Symeona’’ 27. Nie można jednak zignorować faktu, że współautorem jego dokonań był również św. Sawa. Jego prawnoreligijna aktywizacja sprawiła, że można go postrzegać jako architekta niezależnego kościoła serbskiego i prekursora życia literackiego 28. Napisane
w klasztorach pisma i kroniki są w rzeczywistości dobrym odzwierciedleniem
ówczesnych wzorców osobowych. Niezależność serbskich duchownych od
Konstantynopola pozwalała im na tworzenie własnych wzorców osobowych
i odejście od uniwersalnych dla świata prawosławnego życiorysów. Idealnymi
tego przykładami są żywoty świętych autorstwa Teodosija, które według Antuna Baraca były źródłem serbskiego patosu i retoryki 29.
Najbujniejszy rozwój średniowiecznej literatury przypada jednak na czasy
najwybitniejszego przedstawiciela dynastii Nemaniczów, Stefana Urosza IV
Duszana. Podczas panowania pierwszego w historii serbskiej cara znaczącą rolę
zaczęła odgrywać biografistyka, która do dziś jest nieocenionym źródłem informacji o mentalności ówczesnych Serbów. Jej wyjątkowość determinuje fakt,
że poświęcała ona zarówno uwagę osobom kanonizowanym jak i świeckim. W
XIV w. bardzo często główną postacią był władca, którego przeznaczeniem
było wykonanie historycznej misji państwa serbskiego 30. Walka
o dobro ojczyzny i stawianie czoła wszelkim przeciwnościom losu stanowiło
dal niego naturalną kolej rzeczy. Niekiedy mile widziane było stawianie naczelnego suwerena w roli wielkiego prawodawcy i człowieka wrażliwego na sztukę.
Spełnieniem tych wymogów był niezaprzeczalnie Stefan Urosz IV Duszan.
Jego największą zasługą było napisanie obyczajowego kodeksu ,,Zakonnik cara
Dušana'' 31, który do pierwszej połowy XIX w. był podstawoywm źródłem
prawa serbskiego 32.
Powielany przez duchowych wzór dość szybko uległ modyfikacji.
Niewatpliwie, erę nowych wzorców osobowych wyznaczyły czasy XIV i XV w.
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian …, s. 99.
A. Barac, Literatura Narodów Jugosławii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 43.
29
Tamże, s. 45.
30
Tamże, s. 46.
31
Tamże.
32
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 85.
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Pojawienie się na Półwyspie Bałkańskim islamu zrodziło zapotrzebowanie na
archetypy, które niekoniecznie musiały wywodzić się z najwyższych warstw
społecznych. Ostatnią jednostką ucieleśniającą wzór władcy był książę Lazar
Hrebeljanović, który w okresie decentralizacji Serbii zdołał zachować jej jedność terytorialną. Postać ta jest jednym z głównych elementów kultu kosowskiego. Według podań książę dzień przed bitwą na Kosowym Polu ujrzał
anioła, który przedstawił mu katastroficzną wizję upadku Serbii i dał możliwość wyboru Królestwa Niebieskiego lub ziemskiego. Opowiedzenie się za
pierwszym zrodziło przymierze, które przesądziło o fatalnych konsekwencjach
bitwy z 1389 r.
Warto jednak zauważyć, że postać Lazara Hrebeljanovicia nie ma tak pozytywnego wydźwięku jak Stefan Nemanja czy Stefan Urosz IV Duszan. Jego
archetypiczność ogranicza się jedynie do faktu podjęcia walki w Turkami
Osmańskimi. W literaturze ludowej występuje jako główny winowajca klątwy
kosowskiej, która doprowadziła do tragedii serbskiego narodu. Do dziś na Gazimestanie widnieje inskrypcja upamiętniająca jego słowa.
W kim krew serbska, kto się Serbem zowie,
A nie przyjdzie na bój na Kosowo –
Bodaj Bóg go nie pocieszył dziećmi!...
Bodaj syna nie zaznał ni córki!...
Czego dotknie, bodaj nie rodziło,
Ani wino, ni pszenica biała!...
Bodaj zmarniał z całym swoim rodem! 33

W rzeczywistości mit kosowski wprowadza do serbskiej kultury nową generację bohatera. Jego cechą charakterystyczną są bohaterowie, których największą zasługą jest śmierć na polu bitwy 34. Głębsza analiza tła społecznego
pozwala zauważyć, że obok władcy równie ważną rolę odgrywali rycerze zwani
junakami. Bez wątpliwości najsławniejszym przykładem takiego bohatera jest
postać Miloša Obilicia. Opiewany w pieśniach rycerz wysławił się spektakularnym morderstwem Murada I podczas bitwy z 1389 r. Warto zauważyć, że obok
pozytywnej przywary męstwa posiada on również cechy nadawane wcześniej
tylko świętym lub władcom. Metamorfozę dobrze obrazuje fragment pieśni
33
34

I. Czamańska, J. Leśny, . Czamańska, J. Leśny, Bitwa na Kosowym Polu 1389 …, s. 189.
Tamże, s. 189.
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,,Książęca wieczerza’’ 35, w którym serbski wojownik wykazuje się mądrością i
przenikliwością. Podczas uczty stylizowanej na Świętą Wieczerzę służy nieocenioną radą księciu Lazarowi Hrebeljanoviciovi, wskazując mu przyszłego
zdrajcę, Vuka Brankovicia:
Zdrajca siedzi u twojego boku,
Połą skryty chłodne wino pije,
Bądź przeklęty Wuku Brankoviciu!
Jutro sądu dzień prawy nastanie,
A ujrzymy na Kosowym Polu,
Gdzie jest wierność, a gdzie podła zdrada!
Klnę się zaś na Boga jedynego
Że wyruszę jutro na Kosowo
A pochwycę cara tureckiego […] 36

Pamięć o tragicznych wydarzeniach XIV i XV w. pozwoliła uciekającym
przed podbojem osmańskim Serbom zachować poczucie świadomości. Wiele
z nich zostało jednak poddanych islamizacji. Jej odzwierciedleniem było rycerstwo, które za cenę korzyści ekonomicznych przyjmowało nowe wyznanie. Polityczny pragmatyzm tej grupy doprowadził do tego, że w XVI w. zmieniła się
ona w klasę poturczeńców 37. Ludność, która nie opuściła terenów upadłego
państwa została poddana procesowi wywłaszczania. Chłopską egzystencję warunkowało prawo, według którego ziemia uprawiana przez chrześcijan stawała
się własnością zdobywcy 38. Z tego powodu Serbowie przeobrazili się w lud
trudniący się głównie pasterstwem.
Islamizacja warstw wyższych doprowadziła do zaniku świeckiego czynnika tożsamościowego. W warunkach feudalnego wyzysku jedynym ratunkiem
był kościół, który stał się centrum życia kulturowego i jedynym łącznikiem z
przeszłością. Tworzone w XVII w. religijne kalendarze pokazują imponujący
panteon serbskich wzorców osobowych. Pod koniec stulecia liczył on aż pięćdziesięciu ośmiu świętych; w tym osiemnastu carów, królów, książąt i władców
feudalnych 39. Kult tych jednostek pomógł zachować świadomość o istnieniu
Tamże, s. 187.
Tamże, s. 187-188.
37
Tamże, s. 61.
38
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 60.
39
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średniowiecznego królestwa. Pamięć o nim obok religii była drugim czynnikiem napędzającym walkę narodowowyzwoleńczą.
Jednak niekorzystna sytuacja polityczna zrodziła konieczność poszukania
nowych wzorców osobowych. W obliczu braku osób bogato sytuowanych rolę
propagatorów niezależności zaczęły pełnić jednostki prowadzące rabunkowy
tryb życia. Dla rozproszonych po półwyspie Serbów pierwszą inspiracją byli
Czarnogórcy, którym ze względów czysto kulturowych warto przyjrzeć się bliżej.
Zamieszkiwali oni tereny, o które rząd osmański nie zabiegał z racji trudnych warunków bytowych 40. Górskie ukształtowanie powierzchni sprawiło, że
mieszkający na terenach dawnego Królestwa Zety Słowianie prowadzili plemienny tryb życia. Zorganizowane w klany społeczności zakładały osady zwane
katunami. Na ich czele stał knez, który był odpowiednikiem naczelnika. Każde
plemię posiadało własne prawa, pośród których najważniejsza była obowiązująca wszystkich osveta 41. Brak warunków umożliwiających prowadzenie upraw
spowodował, że Czarnogórcy trudnili się hodowlą bydła i owiec. Niedostatek
i surowe prawo obyczajowe popychało ich również do łupieżczego stylu życia.
Obok doglądania swoich stad podstawowym zajęciem mężczyzn były napady
na osmańskie karawany. Tryb życia Czarnogórców był nową inspiracją dla zamieszkujących
okolice
Cetyni
Serbów.
W ich mentalności mówiący podobnie pasterze stali się pobratymcami prowadzącymi łupieżczą egzystencję. Wpływ bałkańskich górali można dostrzec w
serbskiej strukturze społecznej, w której podstawą funkcjonowania stała się zadruga 42.
Przenikanie się elementów kulturowych między mieszkańcami dawnej
Czarnogóry było efektem podobieństw językowych i religijnych. Pozbawionych własnej państwowości Serbów urzekł przede wszystkim czynny opór
mieszkańców tych wyjątkowo nieprzyjemnych terenów. Już na przełomie
XVI/XVII w. plemiona Czarnogórskie pod przywództwem rodu Njegošów
Tamże.
Zemsta rodowa obejmująca mężczyzn i kobiety. Polegała na odebraniu życia członkowi wrogiego klanu lub zniszczeniu jego gospodarstwa. Jej proces wykonawczy kończył się ugodą w
postaci odszkodowania, którego wielkość określał specjalny ,,kmecki’’ sąd; zob. W. Felczak, T.
Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 222.
42
Wielka rodzina patriarchalna obejmująca nawet 80 osób; zob. L. Podhorodecki, Jugosławia
…, s. 64.
40
41
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podjęły walkę z poturczeńcami. Obowiązek prowadzenia boju z wyznawcami
islamu stał się dla tych społeczności podstawą historycznej egzystencji. Dowodem tego jest napisany przez Piotra II Njegoša w 1847 r. ,,Gorski wieniec’’ 43,
w którym władyka opisał akt wymordowania wszystkich poturczeńców w wieczór wigilijny.
Dla mających świadomość dawnej potęgi Serbów działalność Czarnogórców była w rzeczywistości jedynym sposobem walki z Imperium Osmańskim.
Fatalne warunki rozwoju gospodarczego, rabunki wojskowe i ograniczanie
praw religijnych zrodziło historyczną nienawiść do ciemiężców 44.
W ten sposób w narodowej mentalności miejsce carów, królów i mnichów zastępują zbuntowani pasterze bydła i trzody chlewnej. W niesprzyjających warunkach gospodarczych jednostkami uosabiającymi nadzieję stali się prowadzący zbójecki tryb życia hajducy. Z reguły byli to zbiegli z gospodarstw chłopi,
którzy płacenie daniny zamienili na napady oddziałów tureckich.
Z czasem oddziały hajduckie zmieniły się w formacje liczące nawet trzystu ludzi. Ich bardziej zaawansowaną formą byli czetnicy, o których pamięć uchowała się do czasów współczesnych. Ich sposób działania przypominał taktykę
Czarnogórców. Zarówno hajducy jak i czetnicy preferowali ataki
z zaskoczenia, wybierając na kryjówki górskie tereny. Celami ich ataków były
mniejsze garnizony wojskowe, poturczeńcy i pracownicy miejscowej administracji 45. Warto również wspomnieć, że w XVII w. przedstawiciele tych formacji zaczęli spełniać rolę polityczną. Szukając poparcia, wielokrotnie zwracali się
do Habsburgów, Romanowów, a nawet papiestwa o pomoc w walce
z islamem.
Znaczenie hajduków i czetników zmieniły dopiero przeobrażenia gospodarcze XVIII w., który często jest nazywany okresem przejściowym 46. Od jego
schyłku zaczęły się rozwijać miasta i położone na szlakach handlowych ośrodki
rzemieślnicze. Wzrost znaczenia handlu zagranicznego zliberalizował nawet
osmański system cechowy, w którym pojawiły się pierwsze oznaki przedsiębiorczości w postaci prywatnych manufaktur 47. Istotne zmiany zaszły również

W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 220.
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 66.
45
Tamże.
46
S. K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009, s. 25.
47
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian …, s 246.
43
44
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na ziemiach serbskich. Tereny te zaczęły odgrywać ważną rolę
w wymianie gospodarczej z Koroną Węgierską. Główną profesją miejscowych
przedsiębiorców była hodowla trzody chlewnej, która obok wypasu owiec stała
się głównym źródłem utrzymania ludności wiejskiej. Chów świń był tutaj tak
ważny, że pod koniec XVIII w. serbskim hodowcom udało się wyeksportować
do państw naddunajskich około 200. tyś sztuk tych zwierząt 48.
Warto jednak zaznaczyć, że wraz ze zmianami ekonomicznymi pojawiły się
pierwsze symptomy decentralizacji Imperium Osmańskiego. Władze w Konstantynopolu zmagały się z rozkładem systemu wojenno-lennego i wzrostem
znaczenia lokalnych feudałów 49. Wzrost niezależności wielkich posiadaczy niekorzystnie wpłynął na położenie słowiańskich chłopów, których obarczano coraz to większymi obciążeniami podatkowymi. Pod koniec stulecia byli zależni
zarówno od dzierżawców ziem sułtańskich jak i zarządców nadzorujących
grunty 50. Zważając na rozwój idei wolnościowych w osiemnastowiecznej Europie, można stwierdzić, że kryzys systemu osmańskiego pojawił się
w najgorszym dla władz momencie.
Przybliżone okoliczności były czasem narodzin nowego wzorca osobowego. Serbscy handlarze doskonale zdawali sobie sprawę z fatalnego położenia
chłopstwa i umyślnej hellenizacji przez sułtanat kościoła. Dzięki szybkiemu
wzbogaceniu się wypełnili lukę po zislamizowanej w XV w. szlachcie. Tworząc
podstawy gospodarki kapitalistycznej, stali się najwyżej stojąca grupą serbskiego społeczeństwa 51. Głównym atutem takich jednostek był kontakt z cywilizacją europejską i wiedza o panujących na kontynencie nastrojach społecznych. Dzięki kontaktom z francuskimi, austriackimi i angielskimi kupcami nabyli wiedzę niezbędną dla polityka, który pewnego dnia miał stanąć na czele
irredenty.
W serbskiej historiografii archetypem epigonizmu i niestrudzonej walki o
wolność jest Jerzy Czarny. Według przekazów historycznych wywodził się
z bitnego czarnogórskiego rodu Vasojeviciów, który w XVIII w. przeniósł się

Tamże, s. 249.
Tamże, s. 246.
50
S. K. Pavlowitch, Historia Bałkanów …, s. 25.
51
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian …, s. 250.
48
49
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do Szumadii 52. Szczegółowa analiza jego biografii pozwala go uznać za przejściowy model serbskiego bohatera narodowego. Karierę buntownika zaczynał
jako wywodzący się rodziny chłopskiej hajduk, który wysławił się odwagą podczas wojny austriacko-osmańskiej 53. Po porzuceniu grabieżczego stylu życia zajął się hodowlą trzody, na której dorobił się majątku. Jako potomek chłopów
nie posiadał umiejętności czytania ani pisania, co idealnie wkomponowywało
go w klasyczny schemat przywódcy wywodzącego się z ludu 54. Rolę historycznego lidera zawdzięczał wypadkom, które rozegrały się w opanowanym w 1800
r. przez janczarów Paszałyku Belgradzkim. Ustanowiony przez nich krwawy
reżim
zmusił
miejscową
ludność
do
szukania
pomocy
u samego sułtana. Według tradycji serbskiej naczelnicy wspólnot wiejskich wysłali do Konstantynopola skargę:
O ty, carze nasz, wiedz, że dachowie porwali nam wszystko, nawet odzież, tak,
że jesteśmy zniewoleni okryć się korą z drzew. Ale i to nie zadowoliło rozbójników; chcąc, aby nawet dusza nasza stała się ich łupem, zabierają nam religię i
honor. Ani jeden małżonek nie jest pewny bezpieczeństwa żony, ojciec – córki,
brat- siostry. Klasztory, cerkwie, mnisi, popi, żadna rzecz święta nie jest bezpieczna od obelgi. Jeżeli ty jesteś jeszcze naszym carem, podnieś
i oswobodź nas od złoczyńców. 55

W istocie człowiekiem, który odpowiedział na prośbę mieszkańców paszałyku nie był sułtan. Uniknąwszy śmierci podczas mordu ludności cywilnej,
Đorđe Petrović schronił się w górach, gdzie zaczął organizować oddziały partyzanckie. Do legendy przeszło jego wezwanie ocalałej ludności do powstania,
na czele którego stanął w 1804 r: ,,Każdy mężczyzna zdolny nosić broń, niechaj
spieszy przyłączyć do nas. Przyprowadźcie kobiety, starców i dzieci. Jeżeli kto
nie chce, sprowadźcie go gwałtem.’’ 56.
Niepodległościowa irredenta wyniosła Jerzego Czarnego na piedestał dotychczasowych archetypów. Należy zwrócić uwagę, że podczas trwających jedenaście lat walk dał się poznać jako utalentowany strateg i polityk próbujący
używać języka dyplomacji. Pod względem fizycznym i umysłowym odpowiadał
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 261.
S. K. Pavlowitch., Historia Bałkanów …, s. 39.
54
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 261.
55
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 83-84.
56
Tamże, s. 84.
52
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wyobrażeniom ludowym o królu, który powinien być najdzielniejszy i najmądrzejszy 57. Niewątpliwie ponadczasowości nadaje mu także często podkreślana
troska o losy narodu i bezkompromisowość. Według podań był: ,,skrajnie surowym ale w tej surowości rozumnie oględny’’ 58. Przykładem jest choćby odbyta w 1807 r. rozmowa z rosyjskim pułkownikiem, podczas której Petrović
powiedział: ,,Pamiętajcie, że ja niczego innego nie pragnę, jak tylko tego, abym
zobaczył ojczyznę moją oswobodzoną z tureckiego jarzma, potem mogę się wyrzec wszystkiego i znowu wrócić do pługa’’ 59.
Po pokonaniu wojsk sułtańskich opiewany już za życia w pieśniach ludowych chłop wrócił do wspomnianego zajęcia. Pozytywnym skutkiem zwycięstwa była proklamacja niezależnego państwa serbskiego. Biorąc pod uwagę posłuch jakim dysponował wówczas pośród Słowian Południowych Jerzy Czarny,
nie dziwi fakt, że stał się jego władcą. Z behawioralnego punktu widzenia interesujący wydawał się jego prosty styl życia, który nie uszedł uwadze zagranicznym
pisarzom.
Wizytujący
na
jego
chłopskim
dworze
S. Taillandier napisał:
Po zwycięskiej wojnie powrócił na wieś i pracował na polu razem ze swymi
parobkami. Urzędując później w Belgradzie ,,nosił zawsze to samo ubranie wieśniaka serbskiego-spodnie niebieskie, krótki żupanik, czarną czapkę futrzaną.
Córka jego, księżniczka, czerpała wodę ze studni razem z kobietami wiejskimi 60.

Obraz nakreślony przez Francuza w pełni oddawał temperament i mentalność nowego archetypu narodowego. We współczesnej mentalności Serbów
Jerzy Czarny był przede wszystkim postacią, która obudziła ducha narodowego
i świadomość państwową 61. Nie posiadał jednak komponentów przynależnych
politykowi dziewiętnastego stulecia. Zdaniem Stevana K. Pavlowitcha wspomniane przez Taillandiera cechy były w rzeczywistości przeszkodą w utrzymaniu suwerenności 62. Jerzy Czarny był w pierwszej kolejności bohaterem na
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii …, s. 266.
Tamże.
59
Tamże.
60
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 86.
61
Г. Буловић, М. Пековић, ВождКарађорђе. Oтац СрБије, НовиСад 2017, s. 5.
62
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miarę kosowskiego mitu 63. Temperament przynależny hajdukowi nie ułatwiał
mu lawirowania między Cesarstwem Francuskim a Imperium Rosyjskim,
które miały przede wszystkim na uwadze stan swoich relacji z Imperium
Osmańskim.
Przełomowe dla państwowości serbskiej powstanie zostało stłumione
w 1813 r. Miejsce zbiegłego do Petersburga Đorđe Petrovicia zajął człowiek,
który tak jak on trudnił się wypasem świń. Wywodzący się z chłopskiej klasy
Miloš Obrenović na pierwszy rzut oka uosabiał te same wartości co jego poprzednik. Jedyną przewagą był napędzający władcze aspiracje charakter, przez
który jego ród bywa we współczesnej historiografii nazywany ,,powstańczym
tyranem’’ 64. Niemniej liczący ponad 30 lat Obrenović szybko zyskał sobie szacunek przynależny członkowi starszyzny. Doświadczenie polityczne pozwoliło
mu zaakceptować możliwość ugody z Konstantynopolem, który przywrócił w
paszałyku swój reżim. Niezadowolenie prześladowanych przez krwawy reżim
nowego paszy Serbów doprowadziło w 1814 r. do nowej rewolty. Na jej czele
stanął sam Obrenović, który twierdził, że jego działania były skierowane tylko
przeciwko namiestnikowi 65. Sukces odniesiony rok później zapewnił mu tytuł
księcia autonomicznej w ramach Imperium Osmańskiego Serbii.
Autokratyczne aspiracje nie pozwoliły jednak pierwszemu suwerenowi
dzielić się krwawo wywalczonym autorytetem. Zamiarom unowocześnienia
państwa towarzyszył zaczerpnięty od Czarnogórców zwyczaj klanowej rywalizacji. Pierwszą ofiarą hajduckiej mentalności był powracający w 1817 r.
z Rosji Jerzy Czarny. Pierwszy epigon wolności został stracony na rozkaz księcia, który głowę rywala wysłał do sułtana jako znak hołdu 66. Poważna na etyce
plama nie przekreśliła jednak jego historycznego znaczenia. Z przekazów zagranicznych pisarzy wynika, ze cieszył się na arenie międzynarodowej nawet
większym poszanowaniem niż Petrović. Dowodem jest nakreślony
w 1858 r. przez S. Taillandiera portret:
Syn parobka folwarcznego, dawny pastuch świń, nie miał zgoła żadnego wykształcenia, kazał więc sobie czytywać dzieła historyczne i geograficzne, traktaty
Г. Буловић, М. Пековић, ВождКарађорђе. …, s. 7.
Ј.Пауновић-Штерменски, Филип Христић- дипломата и политичар (1819-1905)
докторска Дисертација, Београд 2013, s. 13.
65
B. Jelavich, Historia Bałkanów ..., s. 203.
66
Tamże, s. 207.
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ekonomiczno-polityczne i, rozumie się samo przez się, najlepsze dzienniki paryskie, londyńskie, wiedeńskie, berlińskie i petersburskie, które mu co dzień
rano tłumacze przekładali na język serbski. Pamięć jego była zadziwiająca […]
Podróżnicy, którzy go odwiedzali, spodziewali się znaleźć księcia-chłopa, a tak
ich zadziwiały rozległe wiadomości i bystrość rozumowania jego, że przypuszczali, iż udaje tylko człowieka niewykształconego. Nie chciano wierzyć, iż człowiek umiejący tyle, nie umie czytać i pisać 67.

Nie ulega wątpliwości, że wiek XIX wprowadził typ bohatera, którego
serbscy politycy starają się kultywować. Na tle kultur Półwyspu Bałkańskiego
jego porteret wyróżnia pochwała epigonizmu i nacjonalistyczne tendencje.
Przykładem są działający w latach 1941-1945 czetnicy Dragoljuba Mihailovicia, którzy do dziś jest wzorem dla serbskich organizacji pozarządowych
w Bośni jak ,,OBRAZ’’ czy ,,Izbor je naš’’ 68. Wyrazicielem skrajnych idei był
też Slobodan Milošević, którego propaganda historyczna głównie opierała się
na micie Kosowego Pola. Ekspresją przekonań były adresowane w latach
osiemdziesiątych XX w. do mieszkających w Kosowie Serbów odezwy.
W jednej z nich prezydent szczególnie podkreślił znaczenie walki w narodowej
mentalności: ,,Jeśli będziemy musieli walczyć-to z Bożą pomocą-będziemy walczyć. My, Serbowie, może nie bardzo wiemy, jak dobrze pracować czy produkować, ale przynajmniej wiemy, jak się dobrze bić […] 69. Apele Socjalistycznej
Republiki Serbii znalazły fatalny oddźwięk wśród bośniackich Serbów. Przewodzący im w latach 1992-1995 Radovan Karadžić został uznany za ,,nowego
zbawcę’’ 70 i potomka twórcy współczesnego języka serbskiego. Dla miejscowych popów był nawet nowym wcieleniem św. Sawy, czego dowodem jest
fragment odezwy: ,,Bóg zsyła narodowi Świętego Savę-Karadžicia, który poprowadzi prawosławne wojska pod sztandarami świętego męczennika Lazara
od Golgoty do Zmartwychwstania’’ 71.
Kultywowane do czasów nam współczesnych wzorce mają niewątpliwie
duży wpływ na postrzeganie Belgradu na arenie międzynarodowej. Śpiewane
L. Podhorodecki, Jugosławia …, s. 114.
K. Cyprowski, Separatystyczne organizacje pozarządowe w Republice Serbskiej - "OBRAZ' oraz
"Izbor je naš", [online] http://mojebalkany.blogspot.com/2011/11/separatystyczne-organizacje
-pozarzadowe.html [dostep: 23.10.2018].
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A. Chwalba, Historia Powszechna 1989-2011, Warszawa 2011, s. 196.
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w armii, szkołach i cerkwiach pieśni patriotyczne są odzwierciedleniem historycznego sentymentu. Zasadniczą cechą serbskich wzorców narodowych jest
fakt, że większość z nich upamiętnia tragedię dziejową przodków. Pamięć
o krzywdach zadanych przez sąsiednie dla Serbów cywilizacje wpływa nijako
na percepcje politycznej rzeczywistości. Do dziś w tendencjach narodowych
serbskich polityków przeważa konserwatyzm i niezdecydowanie. Powodem
tego jest nabyta przez Serbów nieufność, którą na przestrzeni wieków kształtowali najwięksi epigoni ich historii.
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O konieczności związania
polityki prawem - wybrane zagadnienia
z doktryn politycznych i prawnych
Introdukcja
Na przestrzeni dziejów możemy zauważyć nieustanną walkę o podstawowe prawa i wolności. Często odbywała się ona w sposób dramatyczny
i krwawy. Na podstawie doświadczeń poprzednich pokoleń i wyciągniętych
z nich wniosków, współcześnie w sposób znacznie dalej posunięty regulujemy
stosunki społeczne. Pośród wielu zagrożeń z którymi się ludzkość zmagała, wielokrotnie jednym z największych, była ona sama. Istnieją bowiem namiętności,
które popychają ludzi ku destrukcyjnym myślom, słowom i czynom. Polityka
zaś, stoi w centrum tych namiętności. W niniejszej pracy przedstawiam wybrane przykłady działań destruktywnych oraz staram się wykazać konieczność
związania polityki prawem.
Tradycja grecka
Od czasów rewolucji neolitycznej zbiorowości ludzkie gromadziły się
i organizowały w złożone społeczności. Konsekwencją podjętej integracji stało
się wytworzenie nowych norm. Proces ten odbywał się często burzliwie,
a niekiedy krwawo. Konfrontacja kultur, doprowadziła do wytworzenia się nowej jakości w relacjach społecznych. Powstał problem, jak skutecznie planować
i zarządzać zbiorowością ludzką. Wyłomem w myśleniu starożytnych o naturze
władzy stały się miasta państwa basenu Morza Śródziemnego. Wykształcone
systemy rządów, które ewoluowały od oligarchii (gr. ὀλιγαρχία- panowanie
nielicznych) i tyranii (gr. τύραννος- ten, który dominuje), aż do demokracji
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(gr.δημοκρατία – rządy ludu) przyniosły zupełnie nowe rozumienie roli jednostki w życiu politycznym. Tam, gdzie zniknęła absolutna dominacja władcy,
pojawiła się przestrzeń do twórczej debaty obywatelskiej. Postawiło to zupełnie
nowe wyzwania, za wolnością wyboru przyszła konieczność odpowiedzialności.
W czasie wojen peloponeskich (V w. p. n. e.) Ateny i Sparta wszczęły
krwawą rozprawę o dominację. Opisał ją Tukidydes, naoczny świadek tych
wydarzeń. W swoim dziele pisał:
Kto bowiem upiera się przy tym, że słowa nie są nauczycielami czynów, jest
albo głupcem, albo ma w tym jakieś swoje własne cele; głupcem jest, jeśli myśli,
że istnieje jakiś inny środek poza słowem, który by mógł rzucić światło na przyszłość i rzeczy zakryte […] 1.

Polityka zachłanności, pozbawiona realizmu doprowadziła do dekompozycji Związku Morskiego i wybuchu wojny.
Lacedemończycy sprawowali hegemonię nad swymi sprzymierzeńcami nie żądając od nich daniny. Starali się jedynie o to, żeby zgodnie z ich interesem
ustrój u sprzymierzeńców był oligarchiczny. Ateńczycy zaś zabrali z biegiem
czasu okręty swoim sprzymierzeńcom (…) i ustanowiwszy daninę kazali ją
wszystkim płacić 2.

Państwa, które jeszcze w 480 r. p. n. e. wspólnie walczyły z Persją, teraz
stawały przeciwko sobie. Rozsądek został stępiony przez demagogów. „Z namowy Alkibiadesa, wybitnie zdolnego i nadzwyczaj ambitnego warchoła,
przedsięwzięli «Ateńczycy» olbrzymim nakładem kosztów wyprawę na Sycylię.
Wyprawa skończyła się całkowitą, bezprzykładną klęską” 3 . Sparta uzyskała
przewagę i w 404 r. p. n. e, po dwudziestu siedmiu latach wzajemnego wyniszczania, wygrała. Interesy partykularne przezwyciężyły poczucie jedności świata
greckiego. Demokracja Aten przetrwała krótko, bowiem poddała się najazdom
zewnętrznym oraz wrogom wewnętrznym. Jak pisze prof. Józef Wolski: „Okazało się (…), że w wyniku wojny peloponeskiej weszła Grecja w okres groźnego

Tukidydes, Wojna peloponeska, Wrocław 2004, s. 237.
B. Łagowski, Pochwała politycznej bierności, Elbląg 2008, s. 18.
3
Tamże, s. 17.
1
2
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kryzysu, z którego nie miała się już podźwignąć” 4. Szczęśliwie, idea sprawiedliwych rządów, wspólnej troski o byt polis (gr. πόλις- zbiorowość, miasto państwo) i jej porządek społeczny przetrwały w pamięci świata hellenistycznego.
Od swojej genezy, demokracja była idealistyczną wizją. Instytucje państwowe były niewystarczająco silne, aby sprostać zmianom nastrojów społecznych. Arystoteles zauważał wady ustroju zbiorowej odpowiedzialności i wskazywał w Polityce (gr. Πολιτικά), że lud dąży do celów partykularnych, „przez
to sam dla siebie staje się despotą, co wykorzystują demagodzy” (gr. δῆμος lud i gr. ἄγω –prowadzący) 5. Na placach Agory pojawiali się mówcy, którzy
piękną retoryką i sprawną erystyką, zyskiwali poklask. Dla Arystotelesa, stanowili element degenerujący wspólnotę i kierujący ją ku tyranii. Historia pokazuje, że jego poglądy nie utraciły swojej aktualności.
Wzorce rzymskie
Na Półwyspie Apenińskim plemię Latynów skonsolidowało miasta państwa w większą organizację, Związek Latyński (łac. Foedus Latinum). Starożytny Rzym uzyskał w odniesieniu do wzoru greckiej polis niebywałą przewagę.
Dynamiczny rozwój ekspansji militarnej, a co za tym idzie również gospodarczej, wpłynął decydująco na doskonalenie się prawa republiki. Wykształciły się
nowe idee. Polibiusz pisał wręcz o konieczności romanizacji świata barbarzyńskiego, jako mniej rozwiniętego. Jak podaje prof. Andrzej Sylwestrzak, gwarancją pokoju miała być według niego: „stałość rządów gwarantujących poszanowanie praw wraz z programowością i niezłomnością państwa w osiąganiu
wyznaczonych sobie celów” 6. Współczesny Polibiuszowi system republikański
był w ówczesnym, przepełnionym trybalizmem (łac. tribus- plemię) świecie,
czymś nadspodziewanie stabilnym.
W I w. p. n . e. Marek Tuliusz Cycero obserwował już inny Rzym. Jawił
się on, jako arena walk frakcji o wpływy. Cyceron, bronił republiki rzymskiej,
dlatego Gajusz Juliusz Cezar, Marek Antoniusz i Oktawian August znaleźli się
w ogniu jego krytyki. Ostatecznie poniósł klęskę, ale został zapamiętany dzięki
dorobkowi intelektualnemu. Rolę podstawową, odgrywała u Cycerona idea
J. Wolski, Historia powszechna starożytność, Warszawa 2012, s. 199.
A. Sylwestrzak, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych, Warszawa 2006, s. 62.
6
Tamże, s. 83.
4
5
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praworządności. „Znaczenie urzędów polega na tym, że sprawują one
zwierzchnictwo oraz przepisują rzeczy godziwe, pożyteczne i zgodne z prawem.
Bo podobnie jak prawo stoi nad urzędnikiem, tak urzędnicy stoją nad ludem i
z całą słusznością można powiedzieć, że urzędnik jest mówiącym prawem,
prawo zaś milczącym urzędnikiem” 7. Zdaje się, że te postulaty filozofa nie zostały powszechnie przyjęte. Starożytny Rzym przekształcał się wielokrotnie
w czasie swojego istnienia. Najpierw z królestwa w republikę, później w cesarstwo. W III w. n. e. Cyprian nie widział już harmonii i ładu, lecz pisał:
Niewinność nie szuka już ochrony tam, gdzie według zwyczaju znajdować powinna oparcie. Rozpala się do szaleństwa zajadłość wzajemnych waśni, nie ma
pokoju wśród tóg, wzburzone forum rozbrzmiewa krzykami nienawiści. (…)
I któż: zaprawdę przed tym wszystkim obroni? Patron? Przecież to wiarołomca
i kłamca. Sędzia? Przecież frymarczy on wyrokami. (…) Znikła wszelka bojaźń
wobec praw. (…) 8.

W IV w. n. e. zaczęła się załamywać rzymska gospodarka i wzmogła się
ekspansja ludów germańskich. Do głosu dochodziły frakcje zainteresowane realizacją partykularnych interesów. Szerzyła się korupcja i nepotyzm. Prawo
poddało się wulgaryzacji. Politykę zdominowały pieniądze i militaryzm. Cesarstwo ostatecznie upadło zdemoralizowane, pozbawione unifikującej je idei.
Zrealizowały się słowa Salustiusza: „Niezgoda obywateli zwykle gubiła wielkie
państwa” 9.
Idee średniowiecza
W okresie średniowiecza zaniknęły wzniosłe refleksje jurystów antyku.
Prawo zostało podporządkowane woli władcy i celom religijnym, stając się par
excellence instrumentem politycznym. Aby legitymizować władzę sięgano do
wzorców antycznych i biblijnych, co między innymi, miło miejsce w sporze
o inwestyturę. Z jednej strony w prawie rzymskim wypracowano koncepcję
cezaropapizmu, szczególnie silnie obecną w tradycji konstantynopolitańskiej,
Tamże, s. 87.
Cyprian, Listy II 2, [w:], Rzym starożytny, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 3, oprac.
L. T. Błaszczyk, Warszawa 1964, s. 43-44.
9
Z. Landowski, K. Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia. Sentencje. Przysłowia, Kraków
2002, s. 144.
7
8
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z drugiej strony szanowano ewangeliczną zasadę: „cokolwiek złączysz na ziemi,
będzie złączone w niebie” 10, która dawała mistyczną władzę Kościołowi. Orężem Stolicy Apostolskiej stał się wydany dokument nazwany Dyktatem papieskim (łac. Dictatus papae). Wyrażał on stanowisko Kościoła w zaistniałym sporze. Czytamy w nim:
1. Kościół rzymski przez samego Boga został założony. (…) 12. Jemu «papieżowi» wolno władcami rozporządzać [a więc i cesarzy z tronu składać]. (…) 22.
Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma św. w żaden błąd nie popadnie 11.

Ostatecznie walka o dominację zakończyła się sukcesem papieża Grzegorza VII i upokorzeniem cesarza Henryka IV. Walka dwóch kluczowych ośrodków władzy politycznej, nie napawała optymizmem świat chrześcijański. Między innymi król Polski Bolesław II Śmiały, musiał opowiedzieć się po jednej
ze stron. Dążąc do uzyskania zgody na koronację, wszedł do obozu gregoriańskiego, co z resztą mu się opłaciło. W 1076 r. został koronowany. Królowi
nieobca była żądza dominacji, w 1079 r. wszedł w zatarg z biskupem krakowskim, który zakończył się śmiercią duchownego. Ludziom średniowiecza niejednokrotnie trudno było odróżnić to, co święte (łac. sacrum) od tego, co
grzeszne (łac. profanum). Zdaje się, że często wybierano to, co korzystne.
Święta wojna
W okresie średniowiecza ośrodkami władzy były zarówno dwory królewskie, jak i dobra biskupie. Okres ten cechuje feudalizacja. Władza de facto należała do tego, kto był panem ziemi i jej dysponentem. Pod wpływem wzrostu
ludności w XI w. zaczęło brakować parceli do podziału. Ponadto papieże starali
się powściągnąć żywioł rycerski, tak by w świecie chrześcijańskim nie występowały bratobójcze wojny. Kupcy Italscy pragnęli rozszerzyć wymianę handlową,
a na wschodzie znajdowały się znamienite szlaki komunikacyjne sięgające
aż do Azji wschodniej. Rozwiązanie problemu „głodu ziemi i bogactw” znalazł
papież Urban II tworząc ideę krucjat. W swoim wystąpieniu podczas synodu

10
11

Pismo Święte, Częstochowa 2011, s. 2315.
M Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997, s. 126-127.
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Clermont w 1095 r. nawoływał: „Niech się obecnie staną rycerzami ci, którzy
przedtem byli rozbójnikami. Niech obecnie prowadzą sprawiedliwą walkę
z barbarzyńcami ci, którzy poprzednio walczyli przeciw braciom i współrodakom” 12. Zamysł „świętej wojny” w imię Chrystusa stał się projektem politycznym, zdecydowanie wykraczającym poza założenia propagandowe. O „humanitarnych” praktykach krzyżowców zdobywających Jerozolimę pisnął anonimowy autor: „(...) pozostali przy życiu Saraceni wyciągali ciała pomordowanych za bramy i układali z nich całe góry jak domy wysokie. O takich rzeziach
pogan nikt dotąd nie słyszał ani ich widział, bo stosy trupów wyglądały jak
wały graniczne, a nikt nie zna ich liczby, tylko sam Bóg” 13. Działania polityczne, nawet uwzględniając specyfikę epoki odbiegały biegunowo od ewangelicznego przesłania miłości bliźniego. Bulle papieskie niejednokrotnie „rozgrzeszały” zbrodnie rycerstwa. Najbardziej spektakularną kompromitacją idei krucjat była tzw. „krucjata dziecięca”. W 1212 r. zebrano rzeszę tysięcy dzieci
z Francji i Niemiec w celu przeprowadzenia ich do Palestyny. Święte i czyste
serca w zamyśle inicjatorów miały dać chrześcijanom zwycięstwo. Dzieci powędrowały do portów śródziemnomorskich, a następnie zostały sprzedane
w niewolę muzułmanom. Ostatecznie krucjaty zakończyły się wraz z upadkiem
Akki w 1291 r.
Absolutyzm
Zwolennikiem instrumentalnego stosowania prawa przez władców był żyjący w XV i XVI w. Niccolò Machiavelli. W swoim dziele Książę (wł. Il Principe) stwierdzał: „Dlatego mądry pan nie może ani nie powinien dotrzymywać
słowa, jeśli takie postępowanie mogłoby się obrócić przeciwko niemu i gdy
ustały przyczyny, które zmusiły go do przyrzeczenia. […] Nigdy też nie braknie
księciu powodów do legitymizacji tej niesłowności” 14. Polityka według Machiavellego to sztuka skutecznego działania. Moralność jest czymś oddzielnym
i należy ją podporządkować rozsądkowi. Jego poglądy stały się inspiracją dla
wielu przywódców. Przykładem takiego postępowania jest postać Henryka
VIII. W 1521 roku za działalność antyreformacyjną został uhonorowany przez
Tamże, s. 151-152.
Tamże, s. 152-154.
14
N. Machiavelli, Książę, Gliwice 2011, s. 89.
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papieża Leona X tytułem „obrońcy wiary” (łac. fidei defensor). W roku 1534
król zmusił parlament do uchwalenia Aktu Supremacji (ang. Act of Supremacy),
który przyznał władcy Anglii tytuł głowy Kościoła anglikańskiego. W 1539 r.
w Akcie o proklamacji (ang. Act of Proclamation), król przyznał sobie prawo do
ogłaszania ustaw bez zgody parlamentu. Symbolem zniszczenia starego ładu
stały się opactwa w całym kraju. Przez blisko piętnaście wieków Anglia była
katolickim krajem. Henryk złamał opór duchowieństwa poprzez „Rozpuszczenie Klasztorów” (ang. The Dissolution of the Monasteries) i zagarnął ich bogactwo. Swoją władzę oparł na mieszczaństwie i nowej szlachcie, której ofiarował dobra kościelne. Przeciwników politycznych sukcesywnie wyniszczał,
m.in. kard. Thomasa Wolseya. Symbolem męczeństwa stał się św. Tomasz
Morus, myśliciel i autor dzieła Utopia, który opór, przypłacił własnym życiem.
W XVI w. monarchowie Europy coraz częściej sięgali po środki prawne
w celu podporządkowywania sobie stanów. W tym czasie żył i tworzył Thomas
Hobbes. Zaproponował on koncepcję w której ludzie przekazują wolność suwerenowi w celu zabezpieczenia porządku w państwie To, co wcześniej miało
krępować władzę monarchów, np. spisy prawa, teraz było umiejętnie przez
nich wykorzystywane. Zamiast zmieniać stare prawo materialne, wprowadzano
szereg procedur. Tworzono nowe urzędy obok starych, tak, by te przejmowały
ich kompetencje, a następnie podporządkowywano je dworowi. Król aby
sprawnie realizować swoją politykę inicjował rozwój administracji, która kontrolowała życie poddanych. Nim możnowładcy francuscy się zorientowali, stali
się bezsilni wobec omnipotencji władzy królewskiej. Królowi poddane były
wszystkie dziedziny życia, całe ustawodawstwo, władza wykonawcza, sądowa i
wojskowa. Życie polityczne zostało sprowadzone do zabiegania o względy monarchy. Pojawiła się nowa szlachta, nazywana dworską ze względu na jej związek z Wersalem. Król mógł w zasadzie bez powodu uwięzić swoich przeciwników politycznych, lub skazać ich na banicję. Model władzy ówczesnej Francji
oddają słowa Ludwika de Saint-Simona:
Od chwili objęcia rządów […] przestrzegał Ludwik XIV przez całe życie dwóch
zasad. Jedna z nich […] polegała na tym, by nie mieć nigdy pierwszego ministra
i nie dopuszczać do swej Rady żadnego kardynała […]. Druga, daleka od tej
trafności, zasadzała się na tym, że umieszczał w Radzie jedynie ludzi miernego

83

Bartłomiej Korolczuk

stanu […], którzy całe swe znaczenie zawdzięczaliby jedynie swemu stanowisku
[…]” 15.

Anarchia
W Rzeczpospolitej sytuacja wyglądała skrajnie inaczej. Szlachta zdominowała króla i stworzyła system władzy oparty o prawo ziemskie. Polityka została
podporządkowana woli sejmików. Jednakże to, co było sprawnym systemem
w XVI wieku., w XVII, doprowadziło do katastrofy całego państwa. Nieograniczona samowola polityczna szlachty paraliżowała sejm i wszelkie próby reform. Realizowała się niejako antyteza absolutyzmu z dzieł Hobbes’a, tj. anarchia. Szlachta wyzyskiwała chłopów i mieszczan. Odebrała im prawa i sprowadziła do roli ludności podległej. Poprzez systematycznie uzyskiwane przywileje
wprowadzono m. in. prawo usuwania "krnąbrnych i nieużytecznych" sołtysów; wprowadzano pańszczyznę, ograniczono wychodźstwo chłopów z ziemi;
wprowadzono taksy wojewodzińskie; zakazano mieszczanom nabywania ziemi;
wprowadzono przymus propinacyjny. Około 10% społeczeństwa absolutnie
zdominowało pozostałą część. W połowie XVII w. pojawiły się pierwsze poważne symptomy nieefektywności systemu władzy. Ambasador francuski
Monti pisał do Ludwika XV o klasie politycznej w Rzeczpospolitej:
[…] Polacy myślą tylko o swoich interesach osobistych, kiedy zaś mówi się im
o niebezpieczeństwie, w jakim się znajdują, przyznają rację, równocześnie jednak odpowiadają, że Polska zawsze tak się rządziła; interes Europy wymaga, aby
obecny rząd wytrwał taki, jaki jest, ażeby żaden z sąsiadów nie zdołał go opanować. Odpowiadam im na to, że dwory: wiedeński, pruski i rosyjski, nie były
nigdy tak potężne jak obecnie i że winni się zawsze obawiać oderwania jakiś
prowincji.[…]” 16.

Swoistym szokiem była dla szlachty łatwość, z jaką wojska szwedzkie, rosyjskie, czy kozackie przemierzały państwo siejąc spustoszenie w poł. XVII w.,
jednakże już sto lat później nie robiło to na nich wrażenia, gdy wojska szwedzkie i rosyjskie pustoszyły Rzeczpospolitą w czasie wielkiej wojny północnej.
W II poł. XVIII w. było już za późno na reformy. Skompromitowana szlachta
15
16

M Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek XVI-XVIII w źródłach, Warszawa 1997, s. 324.
M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002, s. 617.
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utraciła resztki suwerenności. Zapaść ekonomiczna i rozkład państwa zakończyły się rozbiorami. Bezskutecznie nawoływał Piotr Skarga w kazaniach sejmowych:
I lepiej być miastu bez murów, rzekł jeden, niźli bez praw. Bo obronić się jakim
wojskiem może, a bez praw stać i trwać żadne nie może 17.

W przypadku Rzeczpospolitej, nie było ani praw, ani wojsk.
Nowożytne przemiany
Zagrożeniom związanym z dążeniem rządzących do koncentracji władzy
przyglądał się Monteskiusz i na podstawie brytyjskiej monarchii
parlamentarnej stworzył teorię trójpodziału władzy. W jego mniemaniu
rozproszenie kompetencji będzie prowadziło do minimalizacji zagrożenia
despotią. Władza winna być w równym stopniu podzielona pomiędzy
legislatywę, egzekutywę i judykatywę. Jego koncepcja stałą się podstawą
konstytucjonalizmu. Miało to rozwiązać odwieczne konflikty pomiędzy
władcą a poddanymi. Monteskiusz pisał drwiąco o klasie politycznej
zgromadzonej wokół króla :
Ambicja przy próżniactwie, płaszczenie się przy dumie, chęć wzbogacenia się
bez pracy, wstręt do prawdy, pochlebstwo, zdrada, przewrotność, zaniedbanie
wszystkich zobowiązań, lekceważenie powinności obywatela, obawa przed
cnotą monarchy, nadzieje czerpane w jego słabostkach i, więcej niż to wszystko,
ustawiczne ośmieszanie cnoty, tworzą, jak mniemam, we wszystkich czasach i
miejscach, charakter większości dworaków 18.

Nowe prądy myślowe przedstawiał również John Locke. W jego
koncepcji to wolni ludzie umawiają się na określony układ społeczny i dają
początek istnieniu państwa. Teorię tę nazwano umową społeczną. Dalej
poszedł Jean-Jacques Rousseau, który stwierdził, że suwerenność nie pochodzi
z woli bożej, ale przynależy do ludu. Uderzyło to w dotychczasowy układ

17
18

P. Skarga, Kazania Sejmowe, Kraków 1972, s. 157.
Montesquieu, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2016, s. 36.
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polityczny, który bazował na podziale stanowym. Struktura faudalna została
postawiona wobec koncepcji liberalizmu i wolności jednostki.
Wielka Rewolucja
Oświeceniowe idee padły na podatny grunt państwa Ludwika XVI. Przedłużająca się niewydolność ekonomiczna i ustrojowa królestwa wprowadziła
Francję na drogę rewolucyjną. Omnipotencja władzy była do tego stopnia
znienawidzona, że stan trzeci wystąpił z roszczeniami wobec Ancien Régime (fr.
Stare Rządy). Czym jest stan trzeci? (fr. Qu’est-ce que le tiers état?) pytał Emmanuel-Joseph Sieyès i odpowiadał: „1. Czym jest stan trzeci? – Wszystkim. 2.
Czym był dotychczas w ustroju politycznym? – Niczym. 3. Czego żąda? –
Ażeby stał się czymś” 19. Prawo dotąd petryfikujące relacje społeczne miało się
stać narzędziem rewolucji. Delikatność systemów prawnych objawiła się najwyraźniej 21 stycznia 1793 roku, gdy Konwent Narodowy (fr. Convention
Nationale) rozkazał ściąć króla Ludwika XVI. Zdało się wnet, że tyrania starego
ustroju upadła. Jednakże to, co miało przynieść ulgę uciemiężonemu ludowi
zamieniło się w batalię o władzę. Maximilien de Robespierre rozpętał krwawą
rozprawę polityczną. „W sumie wymordował w ciągu niecałych czterech miesięcy przeszło 4000 ludzi” 20. Symbolem rzezi rojalistów, stała się pacyfikacja
powstania w Wandei przeciwko któremu skierowano tzw. „kolumny piekielne”. Stabilizację polityczną przyniosły dopiero rządy Napoleona Bonaparte.
W republice odrodziła się koncepcja praworządności, zarówno w sferze
stanowienia, jak i stosowania prawa. Powstała Deklaracja praw człowieka
i obywatela (fr. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Od teraz to
prawo miało wiązać władzę, by nie używano go jako instrumentu, jednakże
słabość nowego systemu republikańskiego, opartego na parlamencie była łatwo
dostrzegalna. W latach 1791-1814 uchwalono aż siedem konstytucji. Każda
z nich była notorycznie łamana. Kolejni przywódcy, zarówno Ludwik XVI, jak
i politycy rewolucyjni: Danton, Brissot czy Robespierre zostali zgilotynowani.

19
20

E. J. Sieyes, Czym jest stan trzeci?, Warszawa 2016, s. 49.
M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1996, s. 90.
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Pokonanie wspólnego wroga, nie zakończyło napięć społecznych. Wybuch rewolucji otworzył jedynie nowy etap walk o władzę. Joseph de Maistre pisał:
Robespierre, Collot, czy Barere nigdy nie myśleli o ustanowieniu rządu rewolucyjnego i reżimu terroru, doprowadziły ich do tego niepostrzeżenie okoliczności. Ci ludzie, niezwykle mierni, sprawowali nad występnym narodem najstraszliwszy despotyzm, jaki zna historia i na pewno ze wszystkich mieszkańców
tego królestwa sami byli najbardziej zdumieni własną potęgą. Tak więc, im więcej badamy najaktywniejsze z pozoru osobistości rewolucji, tym wyraźniej dostrzegamy w nich coś biernego i mechanicznego. Nigdy dość powtarzania
prawdy, że to bynajmniej nie ludzie kierują rewolucją, lecz rewolucja posługuje
się ludźmi 21.

Echa dwudziestego wieku
Słabość systemu konstytucyjnego miała objawiać się jeszcze wielokrotnie.
Najbardziej spektakularną porażką konstytucjonalizmu w dziejach jest przejście od niezwykle liberalnego i demokratycznego systemu Republiki Weimarskiej (niem. Weimarer Republik) do państwa totalitarnego tj. III Rzeszy (niem.
Drittes Reich). De iure konstytucja obowiązywała aż do 1949 r., czyli przez
okres całej II wojny światowej. Mistrz propagandy Joseph Goebbels wykorzystywał frustracje społeczne i dał Niemcom poczucie dumy, jednocześnie wzmagając obraz krzywd ze strony państw Europy. Głosząc wielkość „rasy panów”
(niem. die Herrenrasse), mamił naród i prowadził go ku wojnie. Goebbels pisał: „Ludność [polska] na razie jeszcze żywi do nas wielką nienawiść.(...) Najbardziej podburzają przeciwko nam Żydzi. Jest tylko jeden środek, aby zaprowadzić pokój: brutalna siła!” 22. W konsekwencji II wojny światowej „straty bezpośrednie ludności narodowości polskiej (...) wynosiły ok. 2 milionów osób”.
Prof. Andrzej Leon Sowa szacuje, że: „Około 90% bezpośrednich strat poniesionych przez Polaków podczas II wojny światowej było rezultatem działań
wojennych i terroru ze strony Niemców” 23. Doświadczenie masowej eksterminacji ludzi, obozów zagłady i wybuchu bomb atomowych pozostają do dzisiaj
największym kataklizmem, jaki miał miejsce w dziejach. Po zakończeniu II

B. Łagowski, pochwała politycznej bierności …, s. 48-49.
J. Goebbels, Dzienniki tom 2 (1939-1943), Warszawa 2013, s. 16.
23
Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006, s. 696.
21
22
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wojny światowej niemiecki prawnik i filozof, Gustaw Radbruch trafnie opisał
stan rozkładu systemu prawnego III Rzeszy. Pisał w swoim dziele:
Pozytywizm uczynił nas o tyle bezbronnymi wobec bezprawia, o ile przykładał
wagę tylko do formy ustawy. Musieliśmy zrozumieć, że istnieje bezprawie w
formie ustawy- «ustawowe bezprawie» - i że jedynie miarą prawa ponadustawowego możemy określać, czym jest prawo (…) 24.

Myśliciel wykazywał, że w realiach Republiki Weimarskiej głos rozsądku
został uciszony, a władza dostała się w ręce rewizjonistów ładu powojennej Europy. Prawa człowieka zlikwidowano, by ustawowo wprowadzić terror.
Antyutopia
Rewolucja Październikowa 1917 r. obaliła dynastię Romanowów głosząc
marksistowskie koncepcje. Włodzimierz Iljicz Lenin pisał, że do wybuchu rewolucji doprowadził: „głęboki proletariacki i masowy ludowy ruch o charakterze rewolucyjnym, w celu zdobycia chleba, pokoju, prawdziwej wolności” 25.
Skala stosowanej propagandy przerosła wszystkie historyczne wzorce, osiągając
rozmiary niemalże jednostronnej narracji. W kontekście bilansu lat 1917-1953
należy dostrzec, że te deklaracje całkowicie wypaczały rzeczywistość. Ruch ten
był centralnie sterowany, a ludność była poddana rosnącemu terrorowi. Rewolucja przekształciła się najpierw w dyktaturę działaczy partyjnych, a następnie
w dyktaturę Józefa Stalina. Jeżeli lud walczył o „zdobycie chleba”, to czym był
spowodowany polityką komunistów „wielki głód” na Ukrainie? Lenin pisał o
„pokoju”, a niewątpliwie bolszewicy dążyli do wojny, najpierw z Polską, a następnie z krajami Europy zachodniej. W odniesieniu do „wolności”, wystarczy
przytoczyć dane odnoszące się do działalności NKWD:

24
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J. Zajadło, Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2013, s. 17-18.
W. I. Lenin, Rewolucja u bram- pisma wybrane z roku 1917, Kraków 2006, s. 60.
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(…) imperium obozów pracy przymusowej rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Na początku 1940 r. obejmowało 53 obozy pracy, 425 poprawczych obozów pracy i 50 obozów dla nieletnich, a szacunkowa liczba więźniów tych
obozów wahała się od 1,7 do 3,5 milona” 26.

Stosowanym zabiegiem eliminacji przeciwników politycznych było wytaczanie sfingowanych procesów sądowych. Stosowano tzw. „nihilizm prawny”.
Pomniejszano znaczenie norm, stosowano odpowiedzialność zbiorową, domniemywano winę podejrzanego, odbierano mu wszelkie prawa, a często wyrok ogłaszano bez procesu. Wielu opozycjonistów umieszczano w zakładach
psychiatrycznych. Charakterystyczne dla tego państwa było funkcjonowanie
systemu dwuwładzy. Z jednej strony oficjalnych organów konstytucyjnych, z
drugiej organów partyjnych. Konstytucja była fikcją prawną, a kontrola życia
społecznego odbywała się z centrali Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Z dziejów najnowszych
Doktryna wypracowała na przestrzeni przeszło dwu i pół tysiąca lat przeróżne mechanizmy kontroli władzy. Podstawą zabezpieczenia interesu społecznego jest w XXI w. koncepcja konstytucjonalizmu, zaadaptowana przez większość państw na świecie. Do jej istotnych cech należą: konstytucja jako wyraz
woli suwerena, demokratyczne wyłanianie reprezentantów narodu, zabezpieczenie praw i wolności, trójpodział władzy, gwarancje praworządności. Rozwinął się również system prawa międzynarodowego. Choć zdawać się mogło,
że po upadku totalitaryzmu, ludzkość zmierzać będzie ku rozwojowi współpracy i wyznaczaniu celów ponadnarodowych, to globalizacja ujawnia nowe
zagrożenia. Francis Fukuyama jeszcze pod koniec XX w. proponował koncepcję „końca historii”, która zakładała, że ludzkość mu współczesna osiągnęła już
tak wiele, że dalszy rozwój liberalnej demokracji będzie jedynie udoskonalaniem przyjętego wzorca. „Nie będzie już dalszego rozwoju podstawowych zasad oraz społecznych instytucji, wszystkie istotne problemy znajdą bowiem swe

26

M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012, s. 600.

89

Bartłomiej Korolczuk

ostateczne rozwiązanie” 27 . Doświadczenia XXI w. zadają kłam tezom Fukuyamy. Szybko spotkał się on z krytyką, bowiem skala wyzwań wciąż jest
ogromna. Liczni politycy korumpują, nadużywają władzy, realizują prywatne
interesy. Pojawiają się nowe problemy związane m. in. ze wzrostem populacji
ludzkiej, degradacją środowiska naturalnego, eksploatacją surowców, zmianami klimatu, rozwojem technologicznym, bioetyką. Wciąż palącym problemem są choroby, głód, ubóstwo, brak przestrzeni do życia. Mimo tysięcy lat
międzyludzkiej interakcji, wciąż wybuchają konflikty społeczne, religijne, etniczne, a nawet militarne. Polityka więc poddana jest stałej presji. Czy
w związku z tym możemy myśleć o konstruktywnej przyszłości? Pytanie zdaje
się pozostawać otwarte.
Zakończenie
Przytoczone przykłady nie wyczerpują podejmowanego przez mnie tematu, ale ukazują jak kruche potrafią być przyjęte normy. Prawo służy realizacji celów, tym samym może nieść pokój lub przynosić cierpienie. Działania
doraźne, egoistyczne, zamieniają ustroje, w twory zdegenerowane i karykaturalne. Prawo wymaga pokory, zaangażowania i czasu. Przez lata udoskonalane,
stanowi synergię wysiłków wielu pokoleń. Ponieważ od tysięcy lat natura
ludzka nie uległa zasadniczej zmianie, prawo nieustannie musi wiązać politykę.
W tym kontekście decydująca dla zapewnienia praworządności zdaje się być
wrażliwość społeczna, albowiem to ona jest podstawowym mechanizmem
przeciwdziałania nadużyciom władzy. Istotę tego przeświadczenia oddają słowa
Cycerona, które winny pozostać trwałą inspiracją: „Jesteśmy sługami praw,
abyśmy mogli pozostać wolni” 28.

27
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F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996, s. 11.
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About the necessity of binding politics
with the law - selected issues from political
and legal doctrines
As far as selected historical examples are concerned, I’m introducing dramatic events, which were caused by politicians’ decisions. They concern different periods, from the Old Ages to the Contemporaneity and several nations
connected with the European continent, as well.
Considerations are filled up with references of famous characters of political and legal doctrines, who had a crucial influence on formation of the
Western Civilization. Various quotes indicate on thinkers’ constant cogitation
on issues concerned with: politics, power, society and law.
Complexed view of the following issues, entitles to make a conclusion
that politicians’ lawlessness still poses a threat. Elaborated methods of regulation are incompleted, so far. There is always a human factor, which is an important matter. It cannot be limited to scientific descriptions. The doctrine of
law is still looking forward to improve mechanisms, which are meant to secure
a social good.
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Korupcja w sporcie na przykładzie
Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wstęp
Korupcja stanowi powszechny problem społeczny, gospodarczy i polityczny. Jest to obecnie problem globalny, występujący w poszczególnych krajach z różnym nasileniem. Rozmiar zachowań korupcyjnych uzależniony jest
od społecznego przyzwolenia na zachowania nieetyczne i obejmuje różnorodne
zachowania przestępcze. Wśród nich wymienić należy łapownictwo, przekupstwo, protekcję, nepotyzm, oszustwa, nadużycia zawodowe oraz kradzieże. Korupcja może przybierać formy od utajonych do całkiem jawnych, a jej stopień
nasilenia bywa różny w zależności od kraju i regionu 1.
Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub
większym stopniu praktycznie we wszystkich państwach świata, bez względu
na miejsce położenia, sposób sprawowania władzy czy dorobek kulturalny.
Spotykana jest właściwie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Nie jest od niej wolny nawet sport. Najbardziej spektakularne afery
korupcyjne w sporcie dotyczą piłki nożnej. Niewątpliwie związane jest to
z faktem, iż w futbol angażowane są duże kwoty pieniężne tak lokalnie, jak
i przede wszystkim globalnie. Ma to związek z popularnością tej dziedziny
sportu zarówno w kraju, jak i na świecie.

J. Kowalczyk, Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją, Warszawa 2009, s. 62-69.
1
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Ujęcie definicyjne terminu korupcji
„Korupcja” jest określeniem, które wywodzi się z łaciny od słowa corruptio, oznaczającego „zepsucie” 2. Z kolei słowo „skorumpowany”, oznacza
osobę sprzedajną, zdeprawowaną, zdegenerowaną, zepsutą, nieczystą, wypaczoną 3. W języku polskim korupcją określa się odpłatne podejmowanie decyzji
lub takie wpływanie na te decyzje, które są korzystne dla płacącego 4.
Korupcję utożsamia się z przekupstwem i łapownictwem. Istnieje kilka
charakterystycznych i wspólnych cech tych zachowań. Wśród nich przede
wszystkim należy wymienić porozumienie funkcjonujące na zasadzie wzajemności, pochodzące z prawa rzymskiego, czyli „daję abyś dawał” (z łaciny: do ut
des). Kolejną jest motywacja do osiągnięcia osobistych korzyści i oczywiście
wymiana dóbr, usług bądź innych świadczeń, zawierana pomiędzy stronami
układu korupcyjnego i naruszająca prawo 5.
Poniższy schemat (Rysunek 1) ukazuje strukturę zachowań korupcyjnych. Na jego przykładzie wyraźnie widać jak szerokie jest to pojęcie i jak wielu
aspektów społecznych dotyka.
Jedna z definicji określenia „korupcja” znajduje się w podpisanej przez
Polskę międzynarodowej Konwencji Cywilnoprawnej, która określa ją jako
„żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy,
które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub
jej obietnicę” 6.

Z. Rysiewicz, Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1967, s. 370.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa
2000, s. 279.
4
A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski, Korupcja: oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie,
Wrocław 2006, s. 121.
5
Tamże, s. 57.
6
Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, (Dz.U. 2002
nr 41 poz. 359), art. 2.
2
3

94

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Wancerz, Korupcja w aspekcie społeczno-psychologicznym na przykładzie opinii i postaw studentów
prawa, Chełm 2003, s. 8.

Rysunek 1. Struktura pojęcia korupcji
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Dodatkowo, prawna definicja określenia „korupcja” znalazła się również
w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 roku.
W rozumieniu ustawy, korupcją jest „obiecywanie, proponowanie, wręczanie,
żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio,
jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy
takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej” 7.
W literaturze można doszukać się kilku kategorii korupcji – wybrane
z nich zaprezentowane zostały w Tabeli 1.
Tabela 1. Kategorie korupcji
Kategorie

Cechy

Korupcja administracyjna

Wszystkie nieekonomiczne działania korupcyjne, związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty

Korupcja gospodarcza

Wszystkie niezgodne z prawem akty sprzedaży oraz
przekupstwa związane
z życiem gospodarczym

Korupcja polityczna

Wszystkie przekupstwa oraz akty sprzedaży związane z
życiem politycznym
- najczęściej chęć utrzymania bądź przejęcia władzy państwowej

Korupcja wyborcza

Gdy wybory do wszelkich władz publicznych są powodem przekupstw
- zazwyczaj głównym celem jest wpłynięcie na sposób i
wynik głosowania

Korupcja samorządowa

Związana najczęściej z obsadzaniem stanowisk we władzy samorządowej

Korupcja legislacyjna

Wpływanie na kształt ustawy w zamian za korzyść dla
polityka

Korupcja koncesyjna

Dotyczy decyzji administracyjnych, a polega na tworzeniu sztucznych barier i oczekiwaniu na rekompensatę

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, (Dz.U. 2006 nr 104
poz. 708), art. 3a.

7
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Korupcja informacyjna

Sprzedaż informacji państwowych sektorowi prywatnemu

Korupcja przy zamówieniach publicznych
oraz prywatnych

Dotyczy oferowania korzyści materialnych w zamian za
uzyskanie zlecenia lub zamówienia, wygrania organizowanego przetargu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ł. Szwejkowski, Korupcja wybrane zagadnienia, Legionowo 2013, s. 9-11.

Nieco inne ujęcie korupcji zostało przedstawione przez autorów zbioru
prac społecznych. Korupcja, według tego ujęcia, „jest żywym zjawiskiem społecznym i jako takie nie podlega ścisłej definicji projektującej, oddającej prawodawcy pełnię możliwości regulacyjnych. Korupcją jest nie tylko zawiedzenie
zaufania publicznego w konkretnym przypadku, ale także stworzenie swoim
postępowaniem zagrożenia dla zaufania publicznego. Korupcja jest przestępstwem władzy, a może dokładniej przestępstwem osób zaufania publicznego
polegającym na podważeniu tego zaufania w opinii publicznej” 8.
Inne zdefiniowanie zjawiska korupcji jest możliwe poprzez zaakcentowanie jego najważniejszych atrybutów. Wśród nich wymienić należy przede
wszystkim: istnienie dóbr dzielonych, osobę odpowiedzialną za ten podział,
zasady dystrybucji formalnie i społecznie uznane za obowiązujące, naruszenie
tych zasad i intencji przez osobę odpowiedzialną za ich przestrzeganie, osiąganie przez tę osobę korzyści, a w tym głównie materialnych, lub uzyskanie ich
obietnicy 9.
Z powyższego wynika, że zjawisko korupcji jest bardzo złożone. Powoduje to, iż każda z używanych w literaturze definicji jest w jakimś aspekcie
wadliwa lub niedoskonała. Problem korupcji jest definiowany zarówno jako
problem systemu społecznego, jak i problem kulturowy oraz moralny pojedyn-

J. Kurczewski, B. Łaciak, Korupcja w życiu społecznym, Warszawa 2000, s. 157.
E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu
terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009, s. 23.
8
9
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czych osób. W definicjach używane są terminy bardzo szeroko rozumiane, takie jak „nadużycie” oraz ścisłe, prawnicze: „niegospodarność, płatna protekcja,
łapownictwo” 10.
Przyczyny i źródła występowania korupcji
Korupcja kojarzona jest z przyjmowaniem łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych, udzielaniem łapówek oraz przestępstwem udzielania protekcji polegającej na przyjmowaniu korzyści w zamian za załatwienie
sprawy przez osobę powołującą się na wpływy w określonej instytucji 11.
Zjawisko korupcji ma wiele przyczyn. Wśród nich, najistotniejszą wydaje
się być poziom kultury politycznej, prawnej i etycznej osób korumpowanych,
czyli tych, od których na jakimś etapie zależą określone decyzje. Oprócz tej,
bardzo ważne są jeszcze cztery kwestie, dotyczące warunków w jakich zachodzi
korupcja, a mianowicie: wysoki udział własności państwowej w gospodarce
(kontrakty, stanowiska, przetargi), niejasność przepisów prawnych i procedur
podejmowania decyzji w zakresie majątku publicznego (możliwość uznaniowości określonych decyzji), zbyt duża poufałość między władzą a biznesem
oraz brak właściwych instrumentów kontrolnych i wolnej prasy mającej
ogromne znaczenie w zakresie wykrywania nadużyć 12. W Tabeli 2 scharakteryzowano najważniejsze przyczyny oraz czynniki występowania zachowań korupcyjnych.
Tabela 2. Przyczyny i czynniki występowania zachowań korupcyjnych
Przyczyny

Czynniki

Niesprawny system
prawny

Ustawy inspirowane bieżącymi wydarzeniami lub widocznymi patologiami, przygotowywane w sposób chaotyczny, zawierające luki prawne, tworzące możliwości korumpowania

Ł. Goczek, Przyczyny korupcji i skuteczność strategii antykorupcyjnych, Gospodarka Narodowa
2007, nr 4, 33-48.
11
E. Wancerz, Korupcja w aspekcie społeczno-psychologicznym …, s. 9.
12
Raport ABW „Korupcja w Polsce – próba analizy zjawiska”, [online] http://www.antykorup
cja.gov.pl/download/4/5356/RaportAgencjiBezpieczenstwaWewnetrznegoKorupcjawPolsce-pr
obaanalizyzjawiska.pdf [dostęp: 04.06.2018].
10
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Niesprawna administracja

Słabo określone kompetencje pracowników administracji
publicznej oraz praktyczne skupienie władzy instytucji w
ich rękach, przyczyną do jej nadużywania i stwarzania
sztucznych barier w celu uzyskania korzyści prywatnej

Niestabilny i nieskuteczny system rządowy

Często zmieniające się rządy, a także ich nieskuteczne
działania, ciągle wykrywane skandale przyczyniają się do
powstawania w społeczeństwie przekonania o słuszności
korupcji

Nadmiar kompetencji w ręku jednego
urzędnika

Brak w procedurach podejmowania decyzji zasady rozdzielenia czynności między różnych urzędników

Dowolność w podejmowaniu decyzji

Brak jasnych i przejrzystych kryteriów uzależniających załatwienie danej sprawy

Lekceważenie dokumentacji
i sprawozdawczości

Brak formalnego uzasadnienia podejmowanych decyzji,
co utrudnia sprawowanie bieżącej kontroli procedur decyzyjnych

Słabość komórek
kontroli wewnętrznej

Zła organizacja i niewystarczająca obsada kadrowa

Nierówność w dostępie do informacji

Uznaniowość przywilejów i dostępu do dóbr reglamentowanych

Brak precyzyjnie
określonej osobistej
odpowiedzialności
urzędniczej

Powoduje to „rozmywanie się” indywidualnej odpowiedzialności za powzięte rozstrzygnięcia

Brak skutecznych
rozwiązań antykorupcyjnych

W szczególności słabość tzw. ustawy antykorupcyjnej,
która w obecnej formie pozbawiona jest efektywnych instrumentów egzekwowania jej przepisów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport ABW „Korupcja w Polsce … .

Jak wynika z Tabeli 2, występowaniu zjawiska korupcji mogą sprzyjać
czynniki, których źródeł należy upatrywać w szczególności w niedoskonałości
strukturalnej państwa, ale również problemach politycznych.
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Korupcja w sporcie jako przestępstwo gospodarcze
Wprowadzona w życie w 2010 roku, a znowelizowana w 2015 r. Ustawa
o sporcie sformułowała nowy typ przestępstwa korupcyjnego 13. Spenalizowana
w art. 296 KK korupcja w sporcie, tak jak i korupcja gospodarcza, umieszczona
została w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”.
Na mocy znowelizowanej ustawy sprawca, który organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową
lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące
mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8. Karze podlega także osoba, która w wyżej opisanych przypadkach udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. Jest
to czynna forma korupcji sportowej. Ustawodawca przewidział także typ
uprzywilejowany. W przypadku mniejszej wagi czynów, sprawca podlega karze
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Co więcej,
jeżeli sprawca czynu określonego w tejże ustawie, przyjmuje korzyść majątkową
znacznej wartości albo jej obietnicę lub udziela takiej korzyści albo jej obietnicy
lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda, podlega karze pozbawienia wolności
od 1 roku aż do lat 10 14.
Podsumowując i systematyzując przestępstwa korupcji w sporcie objęte
ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku wskazać należy na przepisy zawierające
zapisy, które ujęto w Tabeli 3.
Tabela 3. Typy korupcji w sporcie

13
14

Typ korupcji

Art. nr

Przestępstwa korupcyjne

Bierna korupcja
w sporcie
(sprzedajność, łapownictwo)

46 ust. 1

Przyjęcie korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej lub osobistej
Żądanie korzyści majątkowej lub osobistej

Czynna korupcja
w sporcie (przekupstwo)

46 ust. 2

Udzielenie korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
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Bierna, czynna,
postać uprzywilejowana korupcji w sporcie

46 ust. 3

Czyny określone w ust. 1 i 2 o mniejszej wadze

Kwalifikowana
korupcja w sporcie

46 ust. 4

Czyny określone w art. 46 ust. 1 i 2 o wysokiej
wartości

47

Wzięcie udziału w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi
się ta wiadomość o korupcji
Ujawnienie tej wiedzy w celu wzięcia udziału
przez inną osobę w takich zakładach

48 ust. 1

Pośrednictwo osoby pełniącej funkcję w polskim
związku sportowym (lub podmiocie działającym
na podstawie umowy zawartej z tym związkiem,
lub podmiocie działającym z jego upoważnienia
w związku z pełnieniem tej funkcji) w ustaleniu
określonego wyniku lub przebiegu zawodów
sportowych w zamian za korzyść majątkową lub
osobistą albo jej obietnicę

Płatna protekcja
w sporcie:
czynna

48 ust. 2

Pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku
lub przebiegu zawodów sportowych polegające
na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku
sportowym (lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub
podmiocie działającym z jego upoważnienia w
związku z pełnieniem tej funkcji)

Płatna protekcja
w sporcie bierna,
czynna, typ
uprzywilejowany

48 ust. 3

Czyny określone w art. 48 ust. 1 i 2 o mniejszej
wadze

49

Brak kary dla sprawcy w przypadku zawiadomienia o fakcie korupcji organu powołanego do ścigania przestępstw i ujawnienia wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa, zanim organ ten

Przestępstwo wykorzystywania
informacji o korupcji w sporcie
w zakładach wzajemnych

Płatna protekcja
w sporcie: bierna

Ogólna klauzula
bezkarności odnosząca się do
typów czynnej
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korupcji w sporcie

dowiedział się o zaistnieniu przestępstwa korupcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie …, art. 46-49.

Przestępstwo korupcji biernej w sporcie od dnia wejścia w życie ustawy
o sporcie włączone zostało do katalogu przestępstw powszechnych. Zabezpiecza to ustawę przed stworzeniem precyzyjnego, zamkniętego kręgu osób odpowiedzialnych za korupcję bierną w sporcie, które mogłoby prowadzić do ograniczeń, niemożliwych do przewidzenia w czasie tworzenia przepisów. W tej
sytuacji każda osoba, czyli nawet taka, która zupełnie nie ma wpływu na przebieg zawodów, przyjmująca korzyść w zamian za nieuczciwe zachowanie godzące w przebieg wskazanych w ustawie zawodów, podlega odpowiedzialności
za korupcję bierną. Ważne jest również to, iż wystarczy tutaj tylko przyjęcie
korzyści w zamian za określone w ustawie działanie, niezależnie od podjętych
później kolejnych działań i ich skuteczności 15.
Reasumując, korupcja jest zjawiskiem mającym swoje korzenie jeszcze
w starożytności. Współcześnie jest ono bardzo rozpowszechnione na całym
świecie. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach korupcja kojarzona jest
głównie z łapówkarstwem, przekupstwem, płatną protekcją i nepotyzmem w
związku z pełnieniem funkcji publicznych. Przyczyn tego zjawiska jest bardzo
wiele, ale do najważniejszych z nich należy bez wątpienia poziom kultury politycznej, prawnej i etycznej osób, od których zależą określone decyzje. O korupcji w polskim sporcie mówi się od 2010 roku, czyli od wprowadzenia
Ustawy o sporcie, która sformułowała nowy typ przestępstwa korupcyjnego.
Polski Związek Piłki Nożnej
Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) jest ogólnokrajową organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego, posiadającą osobowość prawną organizacją reprezentującą polską piłkę nożną w kraju i poza granicami. Posiada status

J. Potulski, Penalizacja korupcji w sporcie - uwagi krytyczne, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3,
67-78.
15
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organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 16. Polski Związek Piłki Nożnej jest reprezentowany przez Prezesa, którego funkcję od 2012 roku pełni Zbigniew Boniek 17.
Siedziba PZPN mieści się w Warszawie, a teren działania to całe terytorium
Polski. PZPN prowadzi swoją działalność na podstawie statutu. Jest jedynym
prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej, w tym halowej i plażowej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, we wszystkich kategoriach wiekowych w kraju
i poza jego granicami. W kontaktach międzynarodowych PZPN, obok nazwy
polskiej, używa również nazwy w języku angielskim „Polish Football Association” 18.
Polski Związek Piłki Nożnej jest członkiem Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) oraz Union of European Football Associations
(UEFA). W związku z tą przynależnością, PZPN a także jego ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązani są do przestrzegania wielu, obowiązujących tam zasad. Najważniejszą z nich jest przestrzeganie zasad lojalności,
uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair play. Następną jest przestrzeganie obowiązujących Przepisów Gry, przyjętych przez International Football Association Board (IFAB) oraz obowiązujących Przepisów Gry w Futsal
i Piłkę Nożną Plażową, przyjętych przez FIFA. PZPN zobowiązany jest również do bezwzględnego respektowania w każdym czasie Statutów, przepisów
dyrektyw i decyzji organów FIFA oraz UEFA. Oprócz tego, PZPN zobowiązany jest do uznania jurysdykcji Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu
z siedzibą w szwajcarskiej Lozannie w międzynarodowych sporach piłkarskich
oraz do pełnego przestrzegania jego decyzji 19.
W statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej umieszczony został zapis,
który stanowi, iż celem PZPN jest: „stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz
jej promowanie, regulowanie i kontrolowanie na terytorium Polski, z uwzględ-

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104), art.
10a.
17
Prezesi PZPN, [online] https://www.pzpn.pl/federacja/historia/prezesi-pzpn [dostęp: 08.06.
2018].
18
Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej, [online] https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_
content/635/47-Statut%20Polskiego%20Zwi%C4%85zku%20Pi%C5%82ki%20No%C5%
BCnej.pdf [dostęp: 09.06.2018].
19
Tamże.
16
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nieniem zasad fair play oraz jej wartości integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą programów rozwojowych
oraz programów opracowywanych dla młodych zawodników” 20. Można przyjąć, iż najważniejszą misją PZPN jest rozwój i doskonalenie polskiej piłki nożnej poprzez jej promowanie i edukację nowych zawodników. Bardzo ważnym
zadaniem PZPN jest aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom
związanym z uprawianiem sportu piłki nożnej, a w tym korupcji 21.
Przykłady korupcji w polskiej piłce nożnej
Zjawisko korupcji jest obecne prawie we wszystkich dziedzinach życia społecznego na świecie, które obserwuje się już od starożytności. Jest ona obecna
także w sporcie.
Pierwszy udokumentowany przypadek korupcji w historii sportu miał
miejsce w czasie turnieju pięściarskiego na Igrzyskach Olimpijskich w 388 r.
p.n.e. Zawodnik Eupolos z Tesalii przekupił dużymi sumami pieniędzy trzech
swoich przeciwników, a wśród nich ówczesnego mistrza olimpijskiego w walce
na pięści Phormiona z Halikarnassos 22. Istnieją również przekazy mówiące
o tym, iż już w starożytnych Atenach, Olimpii i Delfach, podejmowano próby
walki z tym patologicznym zjawiskiem. Odbywało się to poprzez publiczne
piętnowanie skorumpowanych sportowców, których nazwiska wypisywane
były na posągach Zeusa ustawianych przed wejściami na ówczesne stadiony,
a ufundowanych z grzywien za korupcję lub jej próbę 23.
Można przyjąć, iż zjawisko korupcji występowało dawniej, występuje
i będzie występowało w przyszłości wszędzie tam, gdzie podejmuje się decyzje
w zakresie określonego dobra w sposób monopolistyczny i dyskrecjonalny, bez
ponoszenia ryzyka osobistej odpowiedzialności za rezultaty danego wyboru 24.

Tamże.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN z 11.05.2008 r. w sprawie zwalczania
korupcji w polskiej piłce nożnej.
22
Sport bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk, red. H. M. Arndt, D. Miebach, Warszawa
2006, s. 11.
23
K. Wochna, Korupcja w sporcie na przykładzie „Afery Fryzjera” jako największe polskie
fałszerstwo sportowe XXI wieku, Poznań 2010, s. 3.
24
P. Solarz, Ekonomiczne i kulturowo-polityczne przyczyny korupcji w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej, Warszawa 2013, s. 13.
20
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Ze zjawiskiem korupcji silnie związane są dwa terminy, a mianowicie „klientelizm” i „kapitalizm polityczny”. W naukach społecznych stosunek klientelistyczny charakteryzuje się jako nieformalną relację między patronem a jego
klientem, czy też klientami. Relacja taka opiera się na kontakcie osobistym
i jest związkiem stosunkowo długotrwałym, ale również na braku równorzędnych pozycji, w której każda ze stron świadczy sobie określone usługi. Patron
tworzy całą siatkę klientelistyczną, a także wieloszczeblowe i hierarchiczne powiązania. Chroni swoich klientów oraz przekazuje im różne dobra, ale w zamian za ich usługi i oczywiście lojalność. Klientelizm uznawany jest za szczególnie patologiczne zjawisko w środowisku współczesnej administracji oraz demokratycznej władzy politycznej. Bardzo często wiąże się z wykorzystywaniem
funkcji, stanowisk i publicznych środków finansowych do gratyfikacji klienteli
politycznej. Proceder ten odbywa się zwykle kosztem interesu publicznego 25.
Takim swoistym patronem może być partia polityczna, czy też inna decyzyjna organizacja, a w tym również każda działająca w środowisku piłki nożnej. I tak: w mniejszej, bardziej lokalnej skali może to być, i jest, PZPN,
a w skali globalnej FIFA. W niniejszym rozdziale ukazano zjawisko korupcji
w piłce nożnej na wybranych konkretnych przykładach, o których donosiły
media.
Piłka nożna jest wciąż bardzo popularną w Polsce dyscypliną sportową.
Jest tak zarówno w przypadku czynnego jej uprawiania, jak i wśród widzów.
Czynnikiem wpływającym pozytywnie na ten trend jest przede wszystkim organizacja dużych imprez sportowych i rozwój infrastruktury, a także działania
promocyjne. Natomiast cieniem na środowisko piłki nożnej są bardzo słabe
wyniki sportowe reprezentacji i coraz to nowe afery korupcyjne, nagłaśniane
w mediach 26.
Aferami korupcyjnymi nazywamy głośne i szczególnie rażące nadużycia
władzy dla uzyskania prywatnych korzyści. Są związane z przyjmowaniem łapówek, datków, nepotyzmem, wsparciem kampanii wyborczych, wygrywa-

P. Solarz, Korupcja, klientelizm i kapitalizm polityczny – jako podstawowe pojęcia w dyskursie
o jawności życia publicznego, Kontrola Państwowa 2007, nr 3, 113-118.
26
K. Drabek, Jaką strategię rozwoju piłki nożnej powinien przyjąć PZPN?, [w:] Bohaterowie drugiego planu w sporcie, red. K. Nessel, Kraków 2015, s. 153.
25
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niem przetargów, meczów. Może do nich dojść w wielu sferach życia publicznego, między innymi w polityce (np. seksafera w Samoobronie), finansach
np. afera Rywina), sporcie (np. afery związane z korupcją w piłce nożnej) 27.
Mianem afery korupcyjnej w piłce nożnej określa się zatem nieprawidłowości i przestępstwa popełniane przez piłkarzy, trenerów, sędziów piłkarskich,
działaczy klubowych i związkowych. Działania takie związane są z pozasportowym wpływem na przebieg meczów w piłce nożnej.
W roku 2003 nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła art. 296b, który
stanowi o korupcji sportowej 28. Przepis ten ma na celu ochronę zawodów sportowych, które powinny odbywać się w sposób uczciwy, w atmosferze przestrzegania reguł rywalizacji sportowej oraz przepisów prawa regulujących daną dziedzinę sportu. Nowelizacja umożliwiła organom wymiaru sprawiedliwości ściganie przestępstw korupcyjnych w sporcie, a w tym również w polskiej piłce
nożnej.
Pierwsze w Polsce śledztwo z nowego paragrafu wszczęto w Prokuraturze
Okręgowej Wydziału VI ds. przestępczości zorganizowanej we Wrocławiu.
Rozpoczęto je w maju 2004 roku po ukazaniu się we wrocławskiej edycji Gazety Wyborczej artykułów, których autorzy utrzymywali, iż przed meczem
II ligi z dnia 8 maja 2004 roku pomiędzy Polarem Wrocław a Zagłębiem Lubin, piłkarze obu klubów kontaktowali się ze sobą w celu ustalenia wyniku tego
spotkania. Końcowy wynik meczu to 0:4 dla Zagłębia. Ostatecznie tym tematem, który znany jest pod nazwą „sprawa Polaru”, zajęła się Prokuratura Rejonowa Wrocław-Psie Pole 29.
Rok 2005 przyniósł kolejne aresztowania dzięki współpracy Policji z ówczesnym prezesem GKS Katowice Piotrem Dziurowiczem. Prowokacja policyjna przyjmowania łapówki, która miała miejsce 20 maja 2005 roku, doprowadziła do aresztowania w dniu następnym pierwszoligowego sędziego piłkarskiego Antoniego Fijarczyka oraz obserwatora meczowego i szefa Kolegium Sędziów przy Śląskim ZPN Mariana Duszę. W sierpniu tego samego roku,

Artykuły powiązane z afery korupcyjne w Polsce, [online] http://www.stefczyk.info/tag/afery-ko
rupcyjne-w-polsce [dostęp: 10.06.2018].
28
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 111 poz. 1061), art. 296b.
29
Prokuratura zajęła się sprawą Polaru, [online] http://www.90minut.pl/news/14/news1472
43.html [dostęp: 10.06.2018].
27
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w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, Piotr Dziurowicz szczegółowo opisał sytuację w polskiej piłce nożnej i wskazał kilka klubów, w tym: GKS Katowice,
GKS Bełchatów, Śląsk Wrocław, Górnika Łęczna, Szczakowiankę Jaworzno
i Wisłę Płock, które brały udział w ustawianiu meczów 30.
Następne zatrzymania w lipcu 2005 roku były efektem tych z maja.
W tym przypadku podejrzenia padły na piłkarzy Piasta Gliwice i Aluminium
Konin i ustawienia meczów w sezonie 2003/2004 (1:0). Wątpliwości prokuratury wzbudziły również mecze Piasta Gliwice z wrocławskim Polarem (2:0)
sezonie 2003/2004 oraz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki (2:1) w sezon
2004/2005 31. Sprawy te zostały wydzielone do osobnego śledztwa.
26 sierpnia 2006 roku Przegląd Sportowy opublikował artykuł pt. „Oto
lista Fryzjera”. Lista Fryzjera to spis i dossier 28 polskich I- i II-ligowych sędziów piłkarskich, w tym również międzynarodowych, z którymi, według autorów artykułu, „Fryzjer” utrzymywał kontakty. Informacje te nie zostały jednak w żaden rzetelny sposób potwierdzone. 28 sierpnia 2006 r. PZPN wydał
oświadczenie, iż Związkowi nie jest znana żadna „lista Fryzjera”, a także zapowiedział pomoc osobom pomawianym i niesłusznie oskarżanym 32. Ostatecznie
owa „lista” została skrytykowana, a w tym między innymi przez dziennikarza
Gazety Wyborczej Rafała Steca. Marcin Borski, którego nazwisko znalazło się
w publikacji, wytoczył natomiast wydawcy i dziennikarzom proces. W 2009
roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie skazujące wydawcę Przeglądu Sportowego na zamieszczenie przeprosin w swoim dzienniku i zapłatę
zadośćuczynienia.
„Fryzjer”, czyli Ryszard Forbich, to były działacz piłkarski, a wcześniej
więzienny fryzjer w zakładzie karnym we Wronkach. Został oskarżony o udział
w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wręczanie łapówek. Zarzuty dotyczyły lat 2003-2006. Został skazany prawomocnym wyrokiem na 3,5 roku
więzienia w sprawie korupcji w klubie piłkarskim Arka Gdynia. W maju 2010

A. Brzozowski, Dziurowicz o korupcji w futbolu - część 1, [online] http://www.sport.pl/sport/
1,65025,2852654.html [dostęp: 10.06.2018].
31
J. Galusek, Postawili krzyżyk?, [online] http://gliwice.naszemiasto.pl/archiwum/postawili-krzy
zyk,985698,art,t,id,tm.html [dostęp: 10.06.2018].
32
Lista Fryzjera: Oświadczenie PZPN, [online] https://eurosport.interia.pl/pilka-nozna/news-lis
ta-fryzjera-oswiadczenie-pzpn,nId,485814 [dostęp: 10.06.2018].
30
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roku sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok dla Ryszarda Forbicha,
a w 2011 roku oddalił kasację jego obrońców 33.
Przewód sądowy w sprawie domniemanej korupcji w Arce Gdynia rozpoczął się 14 grudnia 2007 roku. Na ławie oskarżonych zasiadły 34 osoby, z których 17 poddało się karze dobrowolnie. W tym samym procesie na 4 lata więzienia sąd skazał byłego prezesa tego klubu Jacka Milewskiego 34.
Z kolei 31 grudnia 2008 roku prokuratorzy z Wydziału XI Prokuratury
Krajowej we Wrocławiu skierowali do Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście akt oskarżenia w sprawie Korony Kielce 35. Oskarżono w nim 43 osoby,
a w tym piłkarzy, sędziów, obserwatorów PZPN, trenerów i działaczy o ustawienie 23 meczów III ligi sezonu 2003/2004, wśród których znajdowali się
byli reprezentanci Polski Dariusz W. oraz Andrzej W., a także syn byłego selekcjonera polskiej kadry narodowej Jerzego E.. Część osób przyznało się do
zarzutów i zostały skazane bez procesu 36. Również w grudniu 2008 roku zatrzymano członka ówczesnego zarządu PZPN Henryka K. z Gdańska, zwanego
„baronem pomorskim”.
Konsekwencje Afery Korupcyjnej w polskim futbolu
Zgodnie z danymi Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu w aferę korupcyjną zamieszanych było ponad 50 klubów piłkarskich. Oskarżono łącznie 638
osób, z czego skazano 475 37.
Obok Prokuratury, swoje postępowania prowadziło również PZPN wobec 563 osób. Wśród osób zamieszanych w aferę znaleźli się byli i obecni reprezentanci, czyli piłkarze z pierwszych stron gazet, znani trenerzy ligowi,
33
Jest nakaz aresztowania "Fryzjera" w sprawie korupcji w polskim futbolu, [online] http://www.
poznan.sport.pl/sport-poznan/1,124478,12281014,Jest_nakaz_aresztowania__Fryzjera__w_sp
rawie_korupcji.html [dostęp: 10.06.2018].
34
Tamże.
35
Korupcja w Kolporterze Koronie: Akt oskarżenia już gotowy, [online] http://www.sport.pl/sport/
1,65025,6044848,Korupcja_w_Kolporterze_Koronie__Akt_oskarzenia_juz.html [dostęp: 11.
06.2018].
36
Skorumpowana Korona Kielce. Akt oskarżenia już w sądzie, [online] http://www.rmf24.pl/fak
ty/polska/news-skorumpowana-korona-kielce-akt-oskarzenia-juz-w-sadzie,nId,208846 [dostęp:
11.06.2018].
37
10 lat temu afera korupcyjna wstrząsnęła polskim futbolem, [online] https://www.polskieradio.
pl/43/265/Artykul/1444722,10-lat-temu-afera-korupcyjna-wstrzasnela-polskim-futbolem [dostęp: 11.06.2018].
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a nawet były selekcjoner kadry narodowej. Konsekwencje ponosiły także
kluby. Degradacjami o jedną lub dwie klasy rozgrywkowe, w zależności od
skali przewinienia, ukarano Arkę Gdynia, Górnika Łęczna, KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski, Górnika Polkowice, Zagłębie Sosnowiec, Koronę Kielce, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin. Niektóre kluby musiały zaczynać sezony z minusowymi punktami 38.
Korupcja w piłce nożnej, obok niedozwolonego dopingu farmakologicznego, uważana jest za najbardziej szkodliwe, patologiczne zjawisko 39. W celu
jej przeciwdziałania dnia 11 maja 2008 roku PZPN przyjął stosowną Uchwałę.
Zgodnie z postanowieniami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN,
zawartymi w wymienionym dokumencie, sankcje dyscyplinarne za korupcję
orzekane są w stosunku do wszystkich podmiotów polskiego futbolu, niezależnie od innej możliwej odpowiedzialności stosowanej na podstawie norm prawa
powszechnego. Jednocześnie nie przewidziano żadnej abolicji, ani darowania
kar za przewinienia korupcyjne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie również
zobowiązało Zarząd PZPN do uwzględnienia w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN jako dyrektywy stosowania surowych kar dyscyplinarnych w stosunku
do wszystkich osób fizycznych działających w polskiej piłce nożnej, a także
klubów 40. W Tabeli 4 ujęto kary dyscyplinarne za korupcję w polskiej piłce
nożnej z podziałem na podmioty i rodzaj przewidzianej kary.
Tabela 4. Kary dyscyplinarne za korupcję w polskiej piłce nożnej
Podmioty

Rodzaj przewidzianej kary

Usiłowanie, rozmyślne odebranie lub zdobycie punktów w zawodach piłkarskich
w zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami
sportowymi

Kluby

Kara pieniężna w wysokości od 100.000,00 zł.
Dla klubów Ekstraklasy i II ligi do wysokości rocznej nagrody wypłaconej od sponsorów w sezonie piłkarskim, w
którym miało miejsce przewinienie;
Walkower, w tym obustronny, w zależności od przypadku
i okoliczności;

Tamże.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN …, rozdz. I, pkt. 1.
40
Tamże, rozdz. I, pkt. 2, 3.
38
39
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Pozbawienie punktów od 3 do 30;
Zawieszenie lub pobawienie licencji;
Degradacja do niższej klasy;
Wykluczenie z PZPN.
Zawodnicy
Trenerzy
Instruktorzy
Menadżerowie piłkarscy
Licencjonowani organizatorzy imprez
Działacze piłkarscy

Kara pieniężna od 10.000,00 zł;
Dyskwalifikacja od 6 miesięcy;
Inne kary dodatkowe;
Wykluczenie z PZPN.

Zaniechanie poinformowania organów ścigania lub organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych PZPN oraz wojewódzkich związków piłki nożnej o zachowaniu
osoby wyczerpującym znamiona przewinienia dyscyplinarnego
Zawodnicy
Trenerzy
Instruktorzy
Menadżerowie piłkarscy
Licencjonowani organizatorzy imprez
piłkarskich
Działacze piłkarscy
Sędziowie
Obserwatorzy
Delegaci

Kara pieniężna;
Dyskwalifikacja od 3 miesięcy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwała Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PZPN ..., rozdz. I, pkt. 4-8 oraz Regulamin Dyscyplinarny PZPN.

Również Uchwałą z dnia 11 maja 2008 roku Zarząd PZPN został zobowiązany do powołania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. Działa on w sprawach korupcji, dopingu, rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa na wszystkich
szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę i Związki Piłki
Nożnej. Wśród zadań należących do Rzecznika Dyscyplinarnego należy przede
wszystkim wymienić zawiadamianie organów ścigania o każdym prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska korupcji. Do innych zadań należy prowadzenie
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postępowań wyjaśniających, składanie wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, wnoszenie zaskarżania od orzeczeń organów dyscyplinarnych
PZPN, Związków Piłki Nożnej i klubów. Rzecznik zobowiązany został również, w sytuacjach nadzwyczajnych, do stosowania środków zapobiegawczych
w postaci czasowego zawieszenia zarówno klubów jak i osób fizycznych w ich
prawach do czasu najbliższego posiedzenia organu dyscyplinarnego 41.
Ciąg dalszy afer w Polskim Związku Piłki Nożnej
W listopadzie 2011 roku wybuchła kolejna afera w środowisku polskiej
piłki nożnej, zwana „taśmową”. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła
śledztwo w sprawie korupcji w centrali PZPN po doniesieniu jakie złożyli
Adam Hofman z PiS i minister sportu i turystyki Joanna Mucha 42.
Sprawa, którą początkowo prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne,
dotyczyła przyjęcia lub obietnicy przyjęcia korzyści majątkowej przy zakupie
gruntu pod budowę nowej siedziby PZPN przy Alei Wilanowskiej w Warszawie. Dowodem w sprawie była treść nagranych rozmów prowadzonych przez
sekretarza generalnego PZPN Zdzisława Kręcinę z prezesem związku Grzegorzem Lato. Owe rozmowy przez dwa lata nagrywał nieformalnie związany
z PZPN Grzegorz Kulikowski 43.
W jednym z wywiadów udzielonych przez Grzegorza Kulikowskiego
można przeczytać, iż jego zdaniem, podejrzany zakup gruntu pod budowę siedziby PZPN to tylko wierzchołek góry lodowej. Wspomina w nim o innych,
jak to określa, „dziwnych umowach” zawieranych przez PZPN, w tym ze
Sport-Five. W wywiadzie tym mówi również o marnotrawieniu pieniędzy
związkowych. Jako przykład podaje karty kibica reprezentacji, mające przynieść stratę rzędu 3-4 milionów złotych oraz wynajem pomieszczeń w hotelu
Sheraton, któremu PZPN zapłacił w 2010 roku aż 2,4 mln złotych. Przy czym

Tamże, rozdz. I pkt. 11-13.
Prokuratura połączyła dwa śledztwa dotyczące nagrań PZPN, [online] https://wiadomosci.
onet.pl/kraj/prokuratura-polaczyla-dwa-sledztwa-dotyczace-nagran-pzpn/f42s2 [dostęp: 11.06.
2018].
43
A. Bugajski, Euro z aferą taśmową w tle, [online] https://www.przegladsportowy.pl/pilkanozna/euro-2012/sprawa-korupcji-w-pzpn-az-do-euro-2012/1v57frl [dostęp: 12.06.2018].
41
42
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związek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej. Na zakończenie wywiadu dodaje: „Mam nadzieję, że to wszystko zostanie sprawdzone, bo albo pieniądze były marnowane, albo jest coś innego na rzeczy” 44.
Ostatecznie 20 grudnia 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie ewentualnej korupcji gospodarczej w związku z zakupem w marcu 2011 roku przez Polski Związek Piłki Nożnej nieruchomości
gruntowej przy al. Wilanowskiej w Warszawie. Uzasadnieniem tej decyzji było
to, iż zdaniem Prokuratury, zdarzenia zarejestrowane na nagraniach miały charakter prywatnej prowokacji Grzegorza K., który działał w celu dokonania
zmian we władzach PZPN. Również nie znaleziono dowodu, aby Zdzisław
Kręcina lub Grzegorz Lato wykonali czynność zabronioną, szkodliwą dla
PZPN 45.
Jak wykazały przykłady zawarte w niniejszym rozdziale, zjawisko korupcji
powszechne jest również w środowisku futbolu. Najgłośniejszym przykładem
korupcji w polskiej piłce nożnej jest afera znana pod nazwą „afera Fryzjera”.
Afery, które zostały opisane w tej części, mocno nadszarpnęły i tak już nie najlepszy wizerunek PZPN. Przedstawione przykłady korupcyjne mają na celu
ukazanie konkretnych przyczyn występowania tego zjawiska w środowisku
piłki nożnej w kraju.
Podsumowanie
W toku analizy dostępnych materiałów autor niniejszego opracowania
wyłonił wiele wniosków i spostrzeżeń. Przystępując do pracy został postawiony
problem badawczy, który wyrażono w postaci następującego pytania: jakie są
determinanty występowania korupcji w sporcie na przykładzie Polskiego
Związku Piłki Nożnej?
Odpowiadając na to pytanie autorowi pracy nasuwa się spostrzeżenie,
iż czasy współczesne nie tylko nie są wolne od zjawiska korupcji, ale jeszcze jej
Tenże, „Kręcina ostrzegał nas przed nim, a teraz sam wpadł po uszy”, [online] https://www.
przegladsportowy.pl/pilka-nozna/pzpn-grzegorz-kulikowski-od-dawna-cieszy-sie-wzgledami-pz
pn/gt9p3wt [dostęp: 12.06.2018].
45
P. Nowak, Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie podejrzenia korupcji gospodarczej
przy zakupie przez Polski Związek Piłki Nożnej nieruchomości w Wilanowie w 2011 roku, [online]
http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/main/komunikat/id/292/alias/informacja_o_umorzeniu_
postepowania_w_sprawie_podejrzenia_korupcji_gospodarczej_przy_zakupie_przez_polski_zw
iazek_pilki_noznej_nieruchomosci_w_wilanowie_w_2011_roku.html [dostęp: 12.06.2018].
44
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sprzyjają. Dzieje się tak ze względu na zinstytucjonalizowanie w zasadzie
wszystkich dziedzin życia społecznego. Ta zasada dotyczy również sportu,
a widoczna jest w szczególności na przykładzie piłki nożnej, której przedstawiciele zrzeszeni są w stowarzyszeniach przypominających korporacje. Przez owe
stowarzyszeniowe organizacje przewijają się ogromne pieniądze, a wszystkie decyzje podejmowane są na najwyższych szczeblach przez pojedyncze osoby dbające głównie o własne cele.
Termin „korporacja” został użyty nie bez przyczyny. Mianowicie dlatego,
iż sport, a w tym przede wszystkim piłka nożna, z racji swojej popularności,
przypomina obecnie bardziej przedsiębiorstwo produkcyjne, rozpychające się
łokciami w środowisku krwiożerczej konkurencji, nastawione na szybki zysk,
niż „piękną i godziwą rozrywkę”, o której mówi Preambuła Statutu PZPN.
Ta chęć, a wręcz przymus szybkiego zysku, gdzie najwyraźniej nie ma miejsca
na zasady fair play, przybiera formy ekstremalne, wręcz patologiczne, z korupcją włącznie. Wygrana w sporcie stała się nie nagrodą, lecz towarem, który kupuje się lub sprzedaje w zależności od potrzeby i ceny.
Autor artykułu zauważa, iż przyczyn zachowań korupcyjnych tych należy
upatrywać w sile oddziaływania sportu wyczynowego na społeczeństwo światowe. Powoduje to tworzenie się ścisłych powiązań między sportem, polityką
i gospodarką. Powstające przy tym konflikty interesów, które nie są ujawniane,
a kwestie odpowiedzialności osobistej są niejasne. Problemem jest również uzależnianie się jednostek od piastowanych stanowisk i związanych z nimi przywilejów. Organizacje piłkarskie nie reprezentują przejrzystości w sprawach finansowych i personalnych, a anonimowo, gremialnie podejmowane decyzje na
zasadzie konsensusu zdejmują odpowiedzialność z konkretnych osób 46.
Autor dostrzega, że zjawisko korupcji w sporcie zdaje się być bardzo powszechne. Świadczą o tym liczne doniesienia w mediach zarówno krajowych,
jak i zagranicznych. Światem piłkarskim w ostatnich latach wstrząsnęły afery
korupcyjne, o których szerzej jest mowa w ostatniej części niniejszego opracowania. Afery, skutkujące wieloma zatrzymaniami znanych osobistości świata
piłki nożnej, miały miejsce w Polsce na przestrzeni wielu lat. Ich wypłynięcie

S. Schenk, Korupcja - zagrożenie dla współczesnego sportu i jego podstaw materialnych, [w:] Sport
bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk, red. H. M. Arndt, D. Miebach, Warszawa 2006, s. 2122.
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spowodowało obniżenie wizerunku zarówno oficjeli i organizacji piłkarskich,
jak i samego futbolu.
Autor artykułu stwierdza, iż korupcja w sporcie występuje na wielu poziomach i w wielu różnorodnych formach. Do najbardziej typowych przykładów zaliczyć należy manipulowanie wynikami i niedopuszczalne wywieranie
wpływu na przydzielanie organizacji wielkich imprez sportowych. Do obszarów zagrożonych korupcją należą nominacje i wybory na urzędy związane
ze sportem, transfery zawodników, sprzedaż praw transmisyjnych i marketingowych, udzielanie zamówień zwłaszcza przy inwestycjach budowlanych,
a także dotowanie sportu.
To wszystko sprzyja powstawaniu i utrzymywaniu się zjawiska korupcji
w piłce nożnej. Zatrzymania i wyroki będące skutkiem ujawnionych afer korupcyjnych z pewnością są potrzebne, a wręcz niezbędne dla oczyszczania środowiska futbolu z patologii. Biorąc pod uwagę przyczyny występowania zjawiska korupcji w ogóle można przyjąć, iż jest to tylko jeden, a do tego ostatni
element walki z tą patologią. Tak naprawdę zacząć należy od podstaw, a mianowicie od całkowitej przejrzystości wszystkich aspektów dziedziny, jaką jest
piłka nożna. Wydaje się to jednak być wyłącznie utopijnym marzeniem.
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Corruption in sport on an example
Polish Football Association
The subject matter in the article above is the coruption in sport. The
primary objective of this text is the complexity of the issue of corruption
in football as well as its extents, causes and widespread occurence. The issue
of corruption existing in the environment of polish football is presented
on specific examples. The main theme of this study is searching for the answer
to the question: What are the determinants concering the occurence of corruption in sport by the example of Polish Football Association?
The article consists of an introduction, discussion on the definition
of corruption, its categorisation, as well as identifying the reasons and places
of its existence, presenting corrution in sport as an economic crime, indicating
types of corrution in sport, along with the descrition of Polish Football Association and examples of corrupt actions concerning this organisation.
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Tradycja w polskiej polityce
w pierwszych latach
III Rzeczpospolitej

Transformacja ustrojowa przełomu lat 80. i 90. jest punktem zwrotnym
najnowszej historii Polski. Zapoczątkowany rozmowami okrągłego stołu proces przejęcia władzy przez opozycję z czasów PRL charakteryzował się konsensuem co do kierunków politycznych i gospodarczych przemian tylko w początkowej fazie transformacji, zwanej w literaturze politologicznej tranzycją. Począwszy od roku 1990 polska scena polityczna charakteryzowała się coraz większą polaryzacją, w miejsce dawnego dwubiegunowego układu władza-opozycja
ukształtował się multipolarny system polityczny, w którym główną rolę zaczęły
odgrywać partie polityczne. Polityka stawała się w coraz mniejszym stopniu
spersonalizowana, choć oczywiście wśród przyczyn poszczególnych wydarzeń
na scenie politycznej nadal dominowały wzajemne animozje i personalne konflikty. Polityczna sytuacja Polski zmierzała jednakże ku konsolidacji. Elementem tego procesu było coraz większe znaczenie idei, myśli politycznej egzemplifikowanych w programach wyborczych.
Celem artykułu jest, stosownie do tematu publikacji, zbadanie jaką rolę
w przestrzeni politycznej polskiej transformacji odgrywało pojęcie tradycji. Jak
ją rozumieli aktorzy polskiej sceny partyjnej oraz jakie jej próbowali przypisać
znaczenie. Pozwoli do stworzyć jeden z przyczynków do badań wymiaru symbolicznego polskiej sceny politycznej, procesu kształtowania agendy programowej, medialnej w pierwszych latach III Rzeczpospolitej oraz stworzyć próbę
odpowiedzi na pytanie o charakter polskiej transformacji i warunki ją określające. Pozwoli określić pozycję wyjściową w roku 1991 – decydującym dla
kształtu polskiej sceny partyjnej oraz pokaże jak bardzo zagospodarowaną sferą
były kwestie symboliczne i tożsamościowe.
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Ze względu na obszerny materiał źródłowy zbadane zostały enuncjacje
ogólnopolskich sił politycznych – relewantnych partii i ugrupowań parlamentarnych – w okresie do wyborów prezydenckich z listopada i grudnia 1990
roku, czyli w pierwszym okresie polskiej transformacji stanowiącym z pewnego
punktu widzenia zamknięta całość, której cezurą były wybory prezydenckie
z 1990 roku i w którym można wyróżnić procesy jakościowe inne niż w roku
1991 i następnych, przez co stanowić on może punkt odniesienia i obszar badawczy. Została przyjęta zasada, iż za partię relewantną została uznane to ugrupowanie, które posiadało swoich przedstawicieli w Sejmie I kadencji. Oczywistym w tym wypadku może być zarzut, że ogranicza to pole badawcze do partii
wyrosłych z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego lub reżimowych ugrupowań peerelowskich. Zarzut ten będzie słuszny o tyle, że faktycznie niemała
część opozycji nie przystąpiła lub nie została dopuszczona do udziału w procesach, których emanacją były rozmowy okrągłego stołu i wybory czerwcowe.
Założenie jednakże takowe musiało być poczynione z dwóch powodów – po
pierwsze to parlamentarna działalność poszczególnych posłów i senatorów stanowiła podstawę do tworzenia partii politycznych i to scena parlamentarna
była tą kluczową dla wydarzeń politycznych okresu transformacji. Po drugie –
wolność zrzeszania się, a od lipca 1990 wolność formalnej rejestracji partii
politycznych spowodowała niepohamowany wysyp wszelakiego rodzaju ugrupowań. Analiza enuncjacji nawet najmniejszych środowisk przekraczałaby zarówno możliwości objętościowe niniejszego artykułu, jak i możliwości autora.
Z pewnych względów poczyniono wyjątki od tej zasady – przykładowo do analizy została włączona myśl polityczna Konfederacji Polski Niepodległej – ze
względu na jej pozycję sondażową i obecność w przestrzeni medialnej i politycznej.
Jak wspomniano, wśród efektów wyżej opisanych procesów wymienić
można wzrastającą rolę refleksji politycznej, przebijającą się do społecznej świadomości myśl polityczną partii i ugrupowań. Proces dyferencjacji poszczególnych aktorów sceny politycznej, zakończony konsensus co do głównych kierunków zmian ustrojowych i gospodarczych, postępująca konsolidacja oraz
wzrastająca polityczna świadomość społeczna sprawiły, że partie musiały rozszerzać swoją polityczną refleksję oraz uatrakcyjniać swój przekaz, w pewnym
sensie dostosowywać go do politycznych realiów i społecznych oczekiwań.
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Określenie agendy tematów, które determinować będą polityczne spory
stało się polem rywalizacji partyjnej niemal od samego początku transformacji.
Kwestia stosunku do przyszłości, początkowo nieśmiało, w imię historycznego
kompromisu będącego podstawa transformacji, poruszana wraz z rozwojem
sytuacji politycznej oraz emancypowania się i wybijania kontestatorów sytuacji
politycznej bezpośrednio wynikającej z okrągłego stołu stawała się coraz bardziej obecna w politycznej agendzie. Kwestia tradycji – jej definiowania, obecności w bieżącej polityce, decydowania o tym, które elementy historii, dziedzictwa będą obecne w oficjalnej polityce państwowej dla wielu partii była
kwestią kluczową w ich politycznym przekazie. Niniejszy jest artykuł jest próbą
odpowiedzi na pytanie na ile kwestia tradycji obecna była w politycznym dyskursie wczesnych lat 90. w Polsce oraz jak sama tradycja była rozumiana i definiowana, próba owa jest jednakże tylko przyczynkiem do badań, zakreśleniem najważniejszych kwestii oraz wskazaniem obszarów badawczych, na których poszukiwania nadal powinny być prowadzone.
Fenomen pamięci, a zwłaszcza, używając określenia Maurice’a Halbwachsa, fenomen pamięci zbiorowej, powinien być obecny w eksplanacji zjawisk politycznych. Wyjaśnienie jednak zjawisk politycznych powinno brać
pod uwagę to, że politycy próbują opanować sztukę kształtowania pamięci
zbiorowej. W czasach przełomu, kształtowania przyszłych stosunków politycznych określenie agendy publicznej debaty było celem praktycznie wszelkich
partii. Ciekawym i niedostatecznie dotychczas zbadanym zjawiskiem jest
kształtowanie przestrzeni symbolicznej w III Rzeczpospolitej. Jednym z elementów sfery symbolicznej jest kształtowanie opinii o przeszłości i tradycji.
Tradycji szeroko rozumianej.
W powszechnym odczuciu językowym tradycja to coś z przeszłości 1. Wydaje się jednak, że jest to ujęcie nader niepełnie oddające rzeczywistość. Jerzy
Szacki w swej monografii poświęconej temu zagadnieniu pisał: „Tradycja to
nieustannie odtwarzany, przekształcany i odnawiany, realny lub wyimaginowany przekaz dotyczący przeszłości, który żyje w teraźniejszości lub nawet dopiero powstaje jako zupełnie nowa tradycja” 2. Elementem kluczowym jest ów
przekaz dotyczący przeszłości, co oczywista, obecny w teraźniejszości. Jednakże

1
2

J. Szacki, Tradycja, Warszawa 2011, s. 100.
Tamże, s. 23.
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przekaz to nie to samo co prawda o przeszłości, więc tradycja jest de facto spreparowaną na pewien użytek historią. Szersze spojrzenie na problem tradycji
uzyskujemy po przeanalizowaniu ujęć w jakich owo pojęcie pojawia się w literaturze. Jerzy Szacki wyróżnia trzy pojęcia tradycji: czynnościowe, przedmiotowe oraz podmiotowe. W definicji czynnościowej nacisk położony jest na
„czynność przekazywania z pokolenia na pokolenie takich lub innych, przeważnie duchowych, dóbr danej zbiorowości” 3. W aspekcie przedmiotowym
„łączy się z przesunięciem uwagi badacza z tego, jak owe dobra są przekazywane, na to, jakie to są dobra, co podlega przekazywaniu” 4. W tym rozumieniu tradycja równa się kulturze, ponieważ za tradycję uważać będziemy wszelką
spuściznę. W ujęciu podmiotowym „na pierwszym planie znajdzie się bowiem
nie czynność przekazywania, nie przedmiot przekazywany, lecz stosunek danego pokolenia do przeszłości, jego zgoda na dziedziczenie lub protest przeciwko niemu” 5. W tym ujęciu tradycja to „nie instytucja, lecz wiara w jej wartość” 6. Tradycja jest tutaj pozytywnie wartościowaną przeszłością.
W innym ujęciu John Thompson wskazuje, że tradycja ma cztery główne
aspekty: tożsamościowy, normatywny, hermeneutyczny oraz legitymizacyjny 7.
Aspekt tożsamościowy rozumiany tu będzie jako zbiorowe poczucie wspólnoty
odwołującej się do historii, symboliki, kanonu zasad politycznych i moralnych.
Normatywne rozumienie tradycji zawiera w sobie reguły, zakazy i nakazy wynikające z „rozpoznanych” zaleceń przodków. Hermeneutyka odnosi się do
percepcji rzeczywistości (uprzedzenia jako warunki rozumienia) natomiast poprzez aspekt legitymizacyjny rozumiemy uprawomocnienie współczesności poprzez przekonanie o tym, że wynika ona z przeszłości przez co nabiera cech
dawności i prawomocności.
Dlaczego natomiast tradycja jest tak ważna dla zrozumienia polityki?
„Słowo tradycja odmienia się na wszystkie sposoby, a – co gorsza – wyjaśnia
się przy jego pomocy pewne fakty, które inaczej wyjaśnić się nie dają. Powiada
się np., że zachowania członków jakiejś zbiorowości można wytłumaczyć przez
Tamże, s. 102.
Tamże.
5
Tamże.
6
Tamże, s. 144.
7
J. Thompson, Tradition and Self in Mediated World, [w:] Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity, red. P. Heelas, S. Lash, P. Morris, Oxford 1996. s. 93, za:
J. Szacki, Tradycja …, s. 16.
3
4
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swoistą tradycję tej zbiorowości, nie próbując wszakże pokazać, na czym owa
tradycja polega i dlaczego mianowicie odgrywa w pewnych warunkach rolę
szczególnie doniosłą. Powoływanie się na tradycję służy również za uzasadnienie wyboru takich a nie innych dyrektyw działania, chociaż nie precyzuje się
na ogół owej tradycji, zakładając jak gdyby, że chodzi o coś oczywistego czy też
łatwo uchwytnego intuicyjnie” 8. W literaturze politologicznej pojęcie tradycji
mimo to praktycznie nie jest definiowane, zazwyczaj występuje w kontekście
eksplantacji innych pojęć, np. politycznej ideologii. Marcin Król stwierdził nawet, że istota postawy konserwatywno-liberalnej polega na „specyficznym stosunku do tradycji jako do źródła lub gwaranta wartości” 9„Konserwatyzm to
postawa społeczno-polityczna charakteryzująca się przywiązaniem do tradycji” 10 pisał Kazimierz Dziubka, nie wyjaśniając jednakże, co pod pojęciem tradycji rozumie. Być może jednak jest to zabieg celowy, a nawet jeśli nie – to co
najmniej fortunny, pokazuje bowiem, że w polityce nie są ważne utarte definicje, a ich rozumienie przez aktorów opisywanych wydarzeń. W najprostszym
ujęciu natomiast „Termin ten oznacza po prostu całokształt związków teraźniejszości z przeszłością” 11
Jak wspomniano, pierwszy okres charakteryzował się możliwie najszerszym konsensusem dotyczących możliwie największej liczby kwestii. Obóz pezetpeerowski, trafnie odczytywał, przynajmniej po wyborach czerwcowych, nastroje społeczne i kładł nacisk na dalszy rozwój kraju („Dla nas najważniejsza
jest przyszłość” 12), co wynikało z pewnością z analizy gorzkiej porażki wyborczej w czerwcu 1989 roku. W najważniejszych enuncjacjach PZPR z roku
1989 termin tradycja występuje nadzwyczaj rzadko. Co ciekawe jednak, politycy lewicy rozpoczęli wówczas próbę eklektycznej korekty swojego programu:
w tych samych dokumentach mowa jest zarówno o „poszanowaniu tradycji
narodowych” oraz „uznaniu tego, co w dorobku Polski Ludowej niepodważalne” 13. Częściej jednak, co oczywiste, odwoływano się do pojęcia tradycji
J. Szacki, Tradycja …, s. 29.
M. Król, Postawa liberalno-konserwatywna dzisiaj, Res Publica Nowa 1993, nr 12, s. 38, za:
R. Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009, s. 133.
10
K. Dziubka, Konserwatyzm, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004, s. 178.
11
J. Szacki, Tradycja…, s. 37.
12
Deklaracja polityczno-programowa Klubu Poselskiego PZPR, [w:] Programy partii i ugrupowań
parlamentarnych 1989-1991. Cz. 1, Warszawa 1995, s. 14.
13
Tezy deklaracji programowej, [w:] Programy…, s. 18-19.
8
9
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przy opisywaniu szeroko rozumianych wartości lewicowych – dokładniej rzecz
ujmując socjalistycznych. Jesienią 1989 roku próba ukonstytuowania nowej
tożsamości politycznej zwracała się zdecydowanie w tę stronę. Co istotniejsze
jednak podjęto próbę zdefiniowania owych tradycji socjalistycznych: zawierała
ona w sobie takie wartości jak równość, wolność i postęp 14, wyszczególniano
również zjawiska, których tradycja ma być obecna, były to humanizm, demokracja oraz oświecenie 15.
Przed koniecznością określenia na nowo swojej tożsamości stanęli również
polityczni sprzymierzeńcy PZPR. Przedstawiciele reżimowego ruchu ludowego, tworząc Polskie Stronnictwo Ludowe jasno zadeklarowali jakie tradycje
chcą kultywować, a właściwie przedstawiać jako własne. W dokumentach partyjnych nie powoływano się bezpośrednio na pojęcie tradycji, jednakże kilka
elementów odwoływało się implicite do wartości, które wypełniały definicję
pojęcia tradycji. PSL jednakże definiowało swoją partie poprzez tradycję ruchu
ludowego: odwoływano się do 100 lat historii, określano partię jako kontynuatorów dorobku ideowego, zaś korzenie partii wywodzono z dwóch wielkich
wartości ruchu ludowego: walki o niepodległe państwo polskie i godne miejsce
chłopów w społeczeństwie 16. W omawianym okresie ludowcy nie odwoływali
się do szerszego rozumienia tradycji. Politycy z chrześcijańskich stowarzyszeń
współpracujących z władzą tradycję ściśle związali z wartościami chrześcijańskimi: PAX akcentował „tysiącletnie doświadczenie dziejowe” narodu polskiego 17, politycy PZKS definiowali natomiast tradycje polskiego katolicyzmu
poprzez pojęcia godności i sprawiedliwości społecznej 18.
Strona opozycyjna, zarówno solidarnościowa, jak i swoje korzenie wywodząca z innych ruchów, w początkowym okresie transformacji nie akcentowała
tradycji, historii i dziedzictwa w swoich deklaracjach, co jest o tyle niezrozumiałe, że, w przeciwieństwie do strony rządowej, nie musiała kierunkować dyskursu ze względu na nieodległą przeszłość odbieraną negatywnie przez społeczeństwo. Komitet Obywatelski w swoim programie wyborczym, analizując

Polityka partii: cele i uwarunkowania, [w:] Programy…, s. 26.
Deklaracja programowa, [w:] Programy…, s. 29.
16
Program Polskiego Stronnictwa Ludowego, maszynopis powielony, zbiory własne autora.
17
Stanowisko Ruchu społecznego Katolików PAX w wyborach do Sejmu i Senatu, Słowo Powszechne 1989, nr 86, s. 1.
18
Założenia ideowe Polskiego Związku Katolicko-społecznego, [w:] Programy…, s. 50.
14
15
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przyszłe scenariusze konstytucyjne stwierdzał, że ustawa zasadnicza odpowiadać ma „demokratycznym tradycjom Polaków” 19, nie precyzując jednakże
szczegółów. PSL Solidarność, podobnie jak jego adwersarze po stronie rządowej tradycję rozumiał w wąskim znaczeniu partykularnym, odwołując się do
Piasta i Wyzwolenia, „bogatej tradycji ruchu ludowego” oraz „tradycji solidarnościowej jako naturalnej inspiracji” 20, co miało być elementem różnicującym
od PSL. Unia Polityki Realnej elementy tradycji akcentowała w podziałach
sceny politycznej („tradycyjne kręgi konserwatystów, ludowców”) stawiając
swoją partię niejako ponad owymi podziałami. Co ciekawe Barbara Sawicka
stwierdza, że „podstawę programu UPR stanowiły trzy elementy: wolność własność prywatna i tradycja 21” jednakże w Deklaracji polityce tej partii właściwe
tylko podkreślają, że „w bieżącej działalności winna kierować nami Tradycja
oraz nowoczesna Wiedza – zharmonizowane przy pomocy ludzkiego Rozumu
oraz Sumienia” 22, natomiast tradycja nie jest jednak definiowana. Bardzo silny
nacisk na historię odnajdujemy natomiast w dokumentach PPS – politycy tego
ugrupowania uważali się za depozytariuszy polskich demokratycznych socjalistów, odwołując się do przedwojennej historii PPS oraz uważając ją za swoje
dziedzictwo 23.
Rok 1990 wniósł pewne nowe elementy odnośnie do analizowanego tematu. Socjaldemokracja RP jednak zasadniczo nie stworzyła programowo nowej treści, różnej od reformatorskiego nurtu w PZPR. W pierwszych programowych enuncjacjach tradycja nie zajęła poczesnego miejsca. W Deklaracji
uchwalonej przez Kongres Założycielski pewne odwołanie do przeszłości
obecne jest tylko w jednym miejscu i, co ciekawe, nie dotyczy Polski („Pomysłowość Polski wiążemy z postępem, otwarciem na świat oraz udziałem w jego
cywilizacyjnym dorobku” 24). Możliwość negatywnej oceny politycznej aktyw-

Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarności, [online] http://bibliotekacyfrowa.eu/
dlibra/show-content/publication/37153/edition/33455?ref=desc. [dostęp 3.01.2019].
20
Deklaracja ideowo-programowa Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność”, Warszawa 1990,
s. 1.
21
B. Sawicka, Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej, [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczpospolitej, red. K. Paszkiewicz, Wrocław 2000, s. 33.
22
B. Borowik, Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001, Lublin 2011, s. 78.
23
Program uchwalony na I Kongresie PPS, [w:] Programy…, s. 69.
24
Deklaracja Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe, Warszawa 1991, s. 3.
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ności polityków SDRP i jej poprzedniczki sprawiały, że poszukiwano tożsamości w stopniu możliwie jak najszerszym, odwołując się do „200-letniej tradycji
humanistycznej myśli socjalistycznej” 25. Podobnych korzeni poszukiwał powiązany politycznie z SdRP związek zawodowy – OPZZ, deklarując wierność
sięgającej XIX wieku tradycji „walki o lepsze warunki życia i płacy” 26. Konkurencyjna, powstała w przestrzeni postpezetpeerowskiej partia, Unia Socjaldemokratyczna RP tradycję przedstawiała podobnie jak SdRP: „”Łączą nas idee
wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Wiążą nas one z polską tradycją niepodległościową, z postępowymi tradycjami socjaldemokratycznymi.
Idea solidarności społecznej i tolerancji jest tym, co wiąże nas z ogólnoludzką
tradycją humanistyczną 27. Kontynuatorka wspomnianej partii – Polska Unia
Socjaldemokratyczna, jako jedno z nielicznych ugrupowań wskazywała na tradycję w wymiarze ogólnonarodowym, nie precyzując jednak omawianej kwestii, nadmieniając tylko o „odzyskanej przez Polskę swojej historycznie ukształtowanej osobowości” 28.
Polskie Stronnictwo Ludowe, partia która była najbliżej sukcesu w walce
o preponderancję w ruchu ludowym, określała swa tożsamość w sposób ciekawy, biorąc pod uwagę historyczną spuściznę stronnictwa sojuszniczego
PZPR. PSL uważało się za „spadkobiercę i kontynuatora partii politycznych
ruchu ludowego, a więc Stronnictwa Ludowego z drugiej połowy lat trzydziestych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 1945-1947” 29.
O służbie „patriotycznym tradycjom narodu polskiego” wspominają działacze PAX 30. Działacze PZKS konstatują, że „Zgodnie z założeniami ideowymi
PZKS chce być kontynuatorem żywych i twórczych tradycji polskiego katolicyzmu społecznego, wszystkiego, co było ofiarną służbą narodowi i rzetelnym
dążeniom do przebudowy stosunków w naszym kraju, w duchu poszanowania
godności człowieka i sprawiedliwości społecznej” 31.
Tamże.
Deklaracja programowa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, [w:] Programy
…, s. 112.
27
Unia Socjaldemokratyczna RP. Deklaracja intencji, maszynopis powielony.
28
Stanowisko Polskiej Unii Socjaldemokratycznej w sprawach międzynarodowych, [w:] Programy
…, s. 124.
29
Program polityczny i społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1990,
s. 11.
30
Dokument Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia PAX, [w:] Programy…, s. 148.
31
Założenia programowe Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, [w:] Programy …, s. 152.
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Strona opozycyjna w swych deklaracjach nie próbowała „zawładnąć” sferą
symboliczną. NSZZ Solidarność pierwszy punkt swojej Uchwały Programowej
zatytułował „Tradycja i teraźniejszość”. Autorzy programu tradycję utożsamili
właściwie z historią związku oraz doświadczeniami jej członków – jest tam
mowa o momentach przełomowych polskiej historii powojennej, związanej
oczywiście ze sprzeciwem wobec władzy PRL 32. W PSL Solidarność pojęcie
tradycji akcentowane było w kontekście podziału sceny partyjnej – miejsce ruchu ludowego, zgodnie z tradycję, upatrywano w centrum sceny politycznej 33.
ZChN natomiast „nawiązuje do wielowiekowej tradycji polskiej myśli politycznej opartej na chrześcijańskiej kulturze naszego narodu (…) Jesteśmy formacją, która czerpie z różnych nurtów przeszłości łącząc doświadczenia zasłużonych ruchów politycznych – niepodległościowego, narodowego, chrześcijańsko-demokratycznego, chrześcijańskich nurtów ruchu ludowego i robotniczego, sięgając do dorobku myśli konserwatywnej” 34. Odwoływano się również
do wspólnoty narodowej, która daje możliwość uczestniczenia w dorobku kulturowym przyszłych pokoleń 35. Co bardzo ciekawe w politycznych enuncjacjach roku 1990 Porozumienia Centrum nie sposób odnaleźć odwołań do pojęcia tradycji 36. Rodowód swój z Solidarności wywodzi także ROAD, niejako
powołując się na jej tradycję i przypisując sobie prawo do jej reprezentowania,
co próbowano wpleść w ideologię etosu. Expressis verbis wyrazili to politycy
FPD: „Zmiany zachodzące ostatnio Polsce skłaniają wiele środowisk wywodzących się z tradycji Solidarności i opozycji demokratycznej do jasnego określenia
swojego programu politycznego” 37. W tym przypadku powołanie się na tradycje Solidarności miało zobrazować analogię do wielonurtowej, choć zbliżonej
do prawej strony sceny politycznej, formuły FPD. Podobnie swoje „zakorze-

Stanowisko Konferencji Przedstawicieli Komitetów Obywatelskich i Biur Poselsko-Senatorskich
OKP, [w:] Informator Parlamentarny OKP 1990, nr 17, s. 3.
33
Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność”, Biuletyn Informacyjny PSL „Solidarność”
1990, nr 1, s. 1.
34
Zbiór Dokumentów Życia Społecznego i Politycznego Instytutu Politologii UWr, 11104, Program
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Demokratycznego.
35
Tamże.
36
Zbiór Dokumentów Życia Społecznego i Politycznego Instytutu Politologii UWR, 1104, Porozumienie Centrum. Dokumenty i programy.
37
Archiwum Akt Nowych, Zbiór Unia Demokratyczna, 182, Forum Prawicy Demokratycznej:
Trzy programy.
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nienie” w tradycji Solidarności przedstawiali parlamentarzyści skupieni w Grupie Demokratów Chrześcijańskich OKP 38. Chadecy uznawali również konieczność „poszanowania narodowej tradycji”, nie precyzując jednakże jakie
elementy owej tradycji mają na myśli 39. Za specyficzne ujęcie problemu tradycji uznać można postulat KPN, aby uchwałą sejmowa uznać nielegalność PRL
i uznać ciągłość państwową II Rzeczpospolitej reprezentowanej przez rząd na
uchodźstwie 40.
Podsumowując niniejsze rozważania można stwierdzić, że pojęcie tradycji
właściwie nie było obecne w politycznej agendzie lat 1989-1990, biorąc pod
uwagę oczywiście programy i enuncjacje poszczególnych ugrupowań. Zdecydowaną większość odniesień do tradycji można podzielić na dwie zasadnicze
grupy: odwołania do tradycji narodowych oraz do tradycji ruchu politycznego,
z którym dane ugrupowanie się utożsamiało. Bardzo rzadko jednakże precyzowano w jakikolwiek sposób, co owa tradycja miałaby oznaczać lub jakie jej
elementy miałyby właśnie stanowić owe punkty odwołania. Zwłaszcza „pusta”
była tradycja w odniesieniu do kontekstu narodowego czy państwowego. Brakowało odwołań do np. elementów konstytucyjnej, instytucjonalnej czy ogólnie państwowej tradycji. Jest to o tyle zrozumiałe, że okres PRL dla większości
partii nie był pozytywnym punktem odniesienia, dla tzw. „postkomunistów”
natomiast była, jak się wydaje na podstawie analizy programów, za wcześnie
na akcentowanie pozytywnych, ich zdaniem, elementów polskiej państwowości sprzed 1989 roku. Podobne problemy interpretacyjne mogła partiom przysparzać II Rzeczpospolita – państwo przez większość okresu swojego istnienia
niedemokratyczne.
Teoretyczne rzecz ujmując zauważyć można, że partie i ugrupowania preferowały podmiotowe, w ujęciu Szackiego, i tożsamościowe, w ujęciu Thompsona, rozumienie tradycji. W tym kontekście lepiej można zrozumieć słowa
Szackiego, że „Koniecznym warunkiem trwania czegoś jako tradycji jest rozpowszechniona w grupie wiara, że tak było, niekoniecznie natomiast zgodność

Partia Chrześcijańskich Demokratów. Projekt Deklaracji ideowo-programowej, [w:] Programy…, s. 226.
39
Tamże, s. 227.
40
Konfederacja Polski Niepodległej. Program Trzeciej Rzeczpospolitej, [w:] Programy…, s. 255.
38
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tej wiary z prawdą historyczną” 41. „Grupy walczą o określenie, co należy uważać za podstawowe dla społeczeństwa jako całości” 42 – w tym kontekście intepretować można działania partii w początkowym okresie transformacji. Podsumowując słowami klasyka - „Jednym słowem nie chodzi o to, by wiedzieć,
czy Jezus został rzeczywiście ukrzyżowany i czy zmartwychwstał, ale o to, by
zrozumieć, jak to się dzieje, że tylu ludzi wokół nas wierzy w ukrzyżowanie i
zmartwychwstanie” 43.
Jednakże najciekawszym wnioskiem płynącym z powyższej analizy jest nie
to, w jaki sposób rozumiano tradycję, ale to, że w sposób nad wyraz oszczędny
praktycznie wszystkie ugrupowania próbowały określić symboliczny wymiar
polityki pod swoje dyktando. Podobne wnioski wysnuła Katarzyna Urbanik
badając obecność w programach wartości takich jak patriotyzm, moralność czy
religia 44. Taki stan rzeczy powodował, że ta sfera była niezagospodarowana w
stopniu nadzwyczaj wysokim a kształtowanie politycznej agendy w roku 1991
i następnych stanowić mogło jeden z elementów decydujących o polskiej scenie
partyjnej.
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Tradition in Polish politics in the first years of
the III Polish Republic
The article presents role of tradition in parties political thought expressed
in political programs and other documents. It is obvious that the most important role in polish transformation was played by personal conflicts. Even
though the political thought is also valuable source to explain political processes of polish transformation. The author analyses the concept of tradition
in political theory according to distinct view of political scientist and philosophers. This is necessary to made theoretical background of analyses and explanation of scrutinised issues. To demonstrate the similarities and differences at
initial stage of polish transformation in understanding of notion of tradition.
The article also contains the analyse of disjunction between tradition and history commemorating or historical policy. The main aim of this article is to
present the evolution of using and understanding of tradition in polish politics
and political thought between 1989 to 1991.
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Lustracja
jako rujnujące działanie polityczne?
Problem byłych funkcjonariuszy oraz
agentów komunistycznej policji
politycznej w debacie publicznej
w Polsce lat dziewięćdziesiątych
XX wieku

Czy lustracja może być rujnującym działaniem politycznym? Niniejszy
artykuł stanowi próbę cząstkowej odpowiedzi na to pytanie poprzez analizę
pewnego aspektu owego problemu, mianowicie rekapitulację poglądów wyrażanych poprzez przeciwników działań lustracyjnych lub zwolenników pewnego
jej ograniczenia. Lustracja jako problem polityczny pojawił się z pełną mocą
w polskiej przestrzeni politycznej w roku 1992, podczas wydarzeń związanych
z realizacją uchwały Sejmu obligującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podanie informacji na temat tajnych współpracowników UB i SB oraz odwołania
rządu Jana Olszewskiego. Obserwatorzy polskiej sceny politycznej byli wówczas świadkami ożywionej dyskusji zwolenników i przeciwników lustracji, której kwestia silnie powiązana była z zagadnieniami dekomunizacji i rozliczeń
z peerelowską przeszłością. Zaprezentowane wówczas stanowiska nie powstały
jednak w próżni – przynajmniej, z logicznego punktu widzenia, tak mogłoby
się wydawać i wynikać powinny z myśli politycznej wypracowanej przez ugrupowania wówczas je prezentujące. Próbę przedstawienia takiej genezy, zainspirowanej tematem monografii, stanowi niniejszy artykuł. Ponieważ trudno powiązać poglądy zwolenników lustracji z jej możliwym działaniem rujnującym,
ograniczono się jedynie do jej przeciwników.
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W artykule została podjęta próba rekapitulacji argumentów przeciwników działań lustracyjnych – ograniczona do polityków, z wykluczeniem tekstów publicystycznych, obecnych w ówczesnej pracy. Analizie poddane zostały
dokumenty programowe ówczesnych partii i ugrupowań parlamentarnych, jak
również wypowiedzi ich przedstawicieli na forum parlamentu czy przy innych
okazjach. Unikam natomiast komentowania i przytaczania rzekomych argumentów przeciwników lustracji lub zwolenników jej pewnego ograniczenia
przytaczanych przez ich adwersarzy.
Horyzont czasowy został ograniczony do czasu pierwszych w pełni demokratycznych wyborów parlamentarnych po II wojnie światowej czyli do 27
października 1991 roku. Ograniczenia takiego dokonano ze względu na ograniczenia objętościowe, jak również dlatego, że okres ten stanowi w miarę zamkniętą całość i pozwala na określenie genezy poglądów przeciwników lustracji, wyrażonych z pełną mocą w czasie wydarzeń czerwca 1992, a także pozwala
na zobrazowanie poglądów, które nie były, jak się wydaje, zależne od bieżących
wydarzeń politycznych. Artykuł ten pozwoli również pokazać czy problem lustracji był obecny w politycznej agendzie początkowego okresu polskiej transformacji.
Przydatna będzie również krótkie wprowadzenie definicyjne.
Lustracja (łac.) przegląd, kontrola organizacji lub grupy osób, poufna procedura sprawdzania przez upoważnione służby państw kandydatów na najwyższe
stanowiska państw dotycząca bezpieczeństwa państwa (m.in. współpracy z wywiadami innych państw i organizacjami antypaństw.) oraz przestrzegania
prawa. W państwach postkomunistycznych nazwa ogółu działań prawnych
i politycznych obejmujących ujawnianie funkcjonariuszy i współpracowników
komunistycznej służby bezpieczeństwa (policji politycznej) i ustanawiających
zakaz zajmowania przez nich niektórych stanowisk w instytucjach państwowych i urzędach lub piastowania mandatów w organach przedstawicielskich 1

– czytamy w Słowniku PWN. Jest ona z grubsza prawidłowa, poza jednym –
nieodłącznym elementem lustracji według tej definicji jest ustanowienie zakazu zajmowania stanowisk przez osoby, których fakt przynależności lub
współpracy z policją polityczną zostałby ujawniony. Jest to oczywiście zbytnie

1

Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1995, s. 828.
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rozszerzenie tego terminu. Czasem z lustracją łączone jest odtajnienie dokumentacji znajdującej się w odpowiednich archiwach 2. Łącząc wyróżnione przez
M. Krotoszyńskiego pojęcia lustracji i działań lustracyjnych, odnajdziemy definicję lustracji najbliższą autorowi:
przez lustrację rozumieć się będzie weryfikację jednostek pod kątem ich związków z organami bezpieczeństwa komunistycznego reżimu. Działania służące
ujawnianiu tych związków bądź też ich sankcjonowaniu, które – jak odtajnianie akt – nie mają charakteru weryfikacji, będzie określać się ogólną nazwą działań lustracyjnych 3.

Po raz pierwszy sprawa domniemanej współpracy przedstawicieli opozycji
politycznej z czasów PRL z SB pojawiła się podczas posiedzenia Sejmu 6 kwietnia 1990 roku. Poseł Roman Bartoszcze implicite wysunął tezę, że część posłów
OKP mogła się posunąć do takiej współpracy. Zarzut ten pojawił się niejako
na marginesie debaty dotyczącej ustawy o policji i informacji o paleniu akt
znajdujących się w gestii MSW 4. Replikował Bronisław Geremek:
Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że ludzie Solidarności czy ludzie
z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego mieli powiązania ze Służbą Bezpieczeństwa. Stwierdzam, Panie Pośle, że jest to nieprawdą i dopóki nie zostanie
to udowodnione, to każde stwierdzenie tego typu jest oszczerstwem 5.

Debaty nad tym problemem jednak nie odbyto – poseł Bartoszcze wycofał się
ze swoich słów, a merytorycznej rozprawy na temat sensu lustracji nie podjęto 6.
Mniej więcej w tym samym czasie prace podjęła tzw. Komisja Michnika
– zespół powołany przez Ministra Edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
Henryka Samsonowicza. Efektem jej prac był raport zawierający opinię negatywną, co do możliwości udostępniania materiałów MSW argumentując to
zniszczeniem ich części, a co za tym idzie ich niekompletnością 7.
A. Czarnota, Lustration, Decommunisation and the Rule of Law, The Hague Journal on the
Rule of Law, 2009, nr 2, vol. 1, s. 311.
3
M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce w świetle modelu sprawiedliwości społecznej okresu tranzycji,
Warszawa 2014, s. 35.
4
Wystąpienie Romana Bartoszcze w Sejmie 6 kwietnia 1990.
5
Wystąpienie Bronisława Geremka w Sejmie 6 kwietnia 1990.
6
Bartoszcze źle zrozumiany, Gazeta Wyborcza 1990, 12.04., s. 2.
7
J. Woleński, Lustracja jako zwierciadło, Kraków 2007, s. 39; P. Grzelak, Wojna o lustrację,
Warszawa 2005 s. 30.
2
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Kolejny raz sprawa lustracji stanęła na sejmowym forum 10 maja 1991
roku, podczas debaty nad ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu. Stefan Niesiołowski, przedstawiciel ZChN wystąpił z wnioskiem, aby MSW podawało
do informacji komisji wyborczych fakt współpracy z SB osób chcących kandydować do parlamentu, komisja ta zaś tę informację przekazywałaby opinii publicznej. Od takiej decyzji przysługiwałoby odwołanie do Sądu Najwyższego 8.
Zareagował na to Stanisław Gabrielski z PKLD, który co prawda nie zanegował
idei lustracji, ale zaapelował o powołanie przez ówczesny sejm, pochodzący
z częściowo wolnych wyborów, komisji, której MSW udostępniłoby informacje o współpracy posłów i senatorów i ta komisja zdecydowałaby, czy ujawnienie tych informacji zagrażałoby polskiej racji stanu 9. Również Jacek Soska zaproponował rozszerzoną interpretację poprawki, włączając w zakres jej oddziaływania posłów sejmu kontraktowego. Stefan Niesiołowski uznał, że jest to
działanie niepotrzebne, które „mnie rozwiązałyby problemu 10”. Do problemu
odniósł się także Jacek Kuroń. Mówił on o tym, że bez problemu mógłby ujawnić materiały na swój temat i uważa, że politycy mogliby „stworzyć taki klimat”, gdzie wyborcy wymusiliby na nich takie zachowania. Nie zgadza się natomiast na tworzenie takich mechanizmów w ordynacji wyborczej. Zwrócił
także uwagę na to, że materiały mogły być fałszowane przez SB, że funkcjonariusze SB będą w istocie sędziami decydującymi o losie demokratycznych wyborów i wprowadzenie przepisów prawnych w sprawie lustracji do takiej sytuacji doprowadzi 11. Poprawkę zgłoszoną przez ZChN odrzucono.
Po przerwie, w czasie której debatowano nad innymi projektami, powrócono do sprawy ordynacji. Posłowi Niesiołowskiemu odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych Jan Widacki. Wystąpienie Widackiego – potrzeba
ścisłych definicji, możliwe przekłamania w obie strony – fikcyjni współpracownicy i współpracownicy nigdy niezarejestrowani, zbytnia obfitość materiału do
przeanalizowania przed wyborami 12. Jan Łopuszański zgłosił wniosek o dysku-

Wystąpienie Stefana Niesiołowskiego w Sejmie 10 maja 1991.
Wystąpienie Stanisława Gabrielskiego w Sejmie 10 maja 1991.
10
Wystąpienie Stefana Niesiołowskiego ….
11
Wystąpienie Jacka Kuronia w Sejmie 10 maja 1991.
12
Wystąpienie Jana Widackiego w Sejmie 10 maja 1991.
8
9

136

Lustracja jako rujnujące działanie polityczne …?

sję nad wystąpieniem Jana Widackiego, został on jednak odrzucony stosunkiem głosów 130 do 73, przy 68 wstrzymujących się 13. Na tym debatę zakończono – lustracja nie została ujęta w ordynacji wyborczej.
Kolejna wypowiedź Widackiego ukazała się w wywiadzie przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą, padły tam kolejne argumenty – wiceminister
stwierdzał, że od niektórych osób nie można było żądać pisemnego zobowiązania, więc pozostawali współpracownikami nierejestrowanymi. Częstym przypadkiem, według Widackiego, był również brak świadomości powiązań rozmówcy z SB – konkludował, że zainteresowany mógł nie wiedzieć, że jest agentem 14.
4 kwietnia 1991, a więc nieco wcześniej od opisywanych powyżej wydarzeń, poseł Jan Beszta-Borowski w swym sejmowym wystąpieniu krytykował
odmowę podania danych o tajnych współpracownikach przez MSW w odpowiedzi na jego poselską interpelację. Żądał weryfikacji informacji, jakoby 23
posłów, według krążących informacji, było agentami. Szef MSW Henryk Majewski odpowiedział posłowi w Sejmie 16 maja. Stwierdził, że niemożliwe jest
podanie informacji ze względów natury prawnej, społecznej i politycznej,
a także moralnej. Kolejnym argumentem była trudna weryfikacja - dokumenty
w teczkach pracy sporządzane były, według ministra, jednostronnie przez oficerów, nie można zatem stwierdzić, czy była to świadoma współpraca. Argumenty te powiązane były z tym, że funkcjonariusze wynagradzani byli stosownie do liczby pozyskanych współpracowników. Niektórzy tajni współpracownicy byli zmuszeni do współpracy szantażem.
Jak w powyższego wynika, próba ujawniania nazwisk tajnych współpracowników niesie za sobą duże ryzyko, że za tajnego współpracownika zostanie uznana
osoba niewinna, która już samym podejrzeniem zostanie skazana na śmierć cywilną i praktycznie nie będzie miała możliwości obrony. Niesie to konsekwencje nie tylko dla niej, ale także dla osób jej bliskich, dla środowisk, z którymi
była związana itp. Jedynymi dowodami w sprawie byłyby sporządzone przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa notatki i ewentualnie sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, występujący w charakterze świadków czy ekspertów. Paradoksem byłoby, że w konkretnej sytuacji tom właśnie oni, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, mieliby rozstrzygać, kto z posłów był, a który
13
14

Sprawozdanie stenograficzne z 59 posiedzenia Sejmu X Kadencji.
Tajemnice Biura C, Gazeta Wyborcza 1991, 14.05., s. 7.
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nie był tajnym współpracownikiem i kto ostatecznie może być posłem na Sejm
Rzeczpospolitej, a kto nie. Pełne zweryfikowanie trzymilionowego zbioru nie
jest możliwe ani dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ani dla żadnej doraźnie powołanej komisji 15.

Ostatnim argumentem byłaby utrata wiarygodności służb państwa polskiego
i znaczne utrudnienie w pracy operacyjnej UOP.
Ostatnim akordem kwestii lustracji była debata, która odbywał się w Senacie 19 lipca 1991. Dyskutowano nad projektem uchwały, która zobowiązywała rząd do sprawdzenia, kto z przyszłych kandydatów do parlamentu był
tajnym współpracownikiem cywilnych i wojskowych służb specjalnych 16.
W toku debaty padło wiele konkretnych i reprezentatywnych dla poszczególnych środowisk politycznych argumentów przeciwko lustracji.
Andrzej Szczypiorski, związany z ROAD, argumentował w swym wystąpieniu, że ujawnienie agentów podważy wiarygodność służb i utrudni im pracę
w przyszłości 17. Senator Lech Kozioł, przedstawiciel OKP, podał konkretny
argument przeciwko projektowi uchwały, który zakładał podanie faktu współpracy tylko w przypadku kandydowania. Jego zdaniem rzuciło by to cień podejrzeń na osoby, które zrezygnowały z innych powodów 18. Stanisław Stomma,
przedstawiciel FPD w ramach Unii Demokratycznej, argumentował, że będzie
to metoda eliminacji polityków, a społeczeństwo powinno samo szukać ludzi
godnych zaufania. Jego zdaniem taka selekcja naturalna, w której agenci byliby
wyrzucani z życia politycznego powinna odbywać się w partiach politycznych,
a nie „sztucznie”. Według niego agentów łatwo rozpoznać i partie powinny
wykluczać „nieuczciwych ludzi” 19. Anna Bogucka-Skowrońska poruszyła kwestię wiarygodności i kompletności materiałów – jej zdaniem, dopóki takiej
gwarancji nie ma, ujawnienie informacji byłoby wysoce niesprawiedliwe 20. Karol Modzelewski, tworzący wówczas lewicę postsolidarnościową w postaci Solidarności Pracy, akcentował również niewiarygodność materiałów z tzw. teczek oraz to, że fakt ujawnienia współpracy dotknąć może tylko przedstawicieli

Wystąpienie Henryka Majewskiego w Sejmie 16 maja 1991.
P. Grzelak, Wojna o lustrację …, s. 34.
17
Wystąpienie Andrzeja Szczypiorskiego w Senacie 19 lipca 1991.
18
Wystąpienie Lecha Kozioła w Senacie 19 lipca 1991.
19
Wystąpienie Stanisława Stommy w Senacie 19 lipca 1991.
20
Wystąpienie Anny Boguckiej-Skowrońskiej w Senacie 19 lipca 1991.
15
16
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strony opozycyjnej z czasów okrągłego stołu, ponieważ instrukcje SB zabraniały rekrutacji w PZPR 21. Argument o niedziałaniu prawa wstecz podawała
Anna Radziwiłł – jej zdaniem, skoro przed 1989 współpraca z SB nie była spenalizowana, nie istniały przesłanki, aby za tę współpracę karać, choćby w wymiarze politycznym, po systemowej transformacji 22.
Uchwałę podjęto, jednakże podczas posiedzenia senackiej Komisji Inicjatyw i Spraw Ustawodawczych przedstawiciele MSW i UOP oznajmili, że jej
realizacja stoi w sprzeczności z ustawami o policji, UOP czy MSW i jako taka
nie może być zrealizowana, a jedyną drogą do uregulowania tych kwestii jest
droga ustawowa 23.
Aby dopełnić obrazu przeanalizowane zostały również enuncjacje partii
i ugrupowań parlamentarnych w latach 1989-1991. Kwestia lustracji, czy ogólnie rozliczeń z przeszłością, pojawia się w nich jednak niezwykle rzadko.
W programie SdRP czytamy:
Niedopuszczalne są próby zastraszania milionów ludzi – każdego, kto w przeszłości był aktywny w życiu społecznym i politycznym. Prowadzi to do podziału
na obywateli pierwszej i drugiej kategorii, dobre i złe partie, związki zawodowe,
organizacje społeczne 24

– jest to praktycznie jedyne odwołanie do problemu rozliczeń z przeszłością
w dokumentach tej partii. PSL natomiast, w dramatycznym apelu, diagnozowało ówczesną sytuację:
Kryzysowi gospodarczemu towarzyszy zaostrzająca się walka polityczna. Narastają głębokie podziały w społeczeństwie. Propaganda wzajemnych oskarżeń
rozbudza nienawiść i wrogość. Źródłem tego jest m.in. ocena uczestnictwa obywateli w życiu publicznym obecnego i minionego okresu,

i dalej
Nie chcemy bronić nikogo, kto utracił zaufanie społeczne, sprzeniewierzył się
prawu lub służył obcym interesom. Ten osąd poza ewidentnymi przypadkami

Wystąpienie Karola Modzelewskiego w Senacie 19 lipca 1991.
Wystąpienie Anny Radziwiłł w Senacie 19 lipca 1991.
23
P. Grzelak, Wojna o lustrację …, s. 41.
24
Stanowisko CKW SdRP „Przeciw zagrożeniom demokracji, pluralizmu i tolerancji”, [w:] Programy partii i ugrupowań parlamentarnych, opr. I. Słodkowska, Warszawa 1995, s. 18.
21
22
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łamania prawa powinniśmy jednak pozostawić społeczeństwu, które w wolnych
i demokratycznych wyborach samo zdecyduje, komu pragnie zaufać 25.

Brak lustracji, czy szerzej dekomunizacji i rozliczeń z przeszłością, w programie SD, jak również Polskiego Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego
(protopartii powstałej z inicjatywy PAX i PZKS). OKP, które wypowiedziało
się w kwestii wyborów i ich ordynacji nie poruszyło w tej enuncjacji problemu
lustracji (18 lutego).
Kwestia rozliczeń z przeszłością pojawiła się w oświadczeniu Krajowego
Komitetu Obywatelskiego. W jego oświadczeniu czytamy:
Jest ona [komunistyczna recydywa] w pierwszym rzędzie następstwem niedokonania, po upadku władzy komunistycznej, elementarnego, moralnego, politycznego i prawnego rozrachunku z popełnionymi na szkodę narodu przestępstwami. Pod hasłem „oddzielenia przeszłości grubą kreską” pozwolono na faktyczne utrwalenie starych struktur władzy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, w wojsku, w wymiarze sprawiedliwości, w administracji gospodarczej,
w oświacie i w wielu innych sferach życia publicznego (…) Dopuszczono do
masowego niszczenia dowodów przestępczych praktyk dawnej Służby Bezpieczeństwa, równocześnie uniemożliwiając ujawnienie tych dokumentów i materiałów, które się zachowały 26.

W lipcu 1991 PSL Solidarność nie ustosunkowało się w żaden sposób do
problemu lustracji. Początkowo również ZChN nie odniosło się w żaden sposób do kwestii lustracji 27, w późniejszym dokumencie ZChN akcentowało konieczność
wyciągnięcia wszelkich konsekwencji prawnych wobec osób winnych zbrodni
przeciw narodowi polskiemu” oraz „zapewnienia bezpieczeństwa państwa poprzez właściwe ukształtowanie aparatu policji, UOP oraz niezbędne zmiany kadrowe i strukturalne wojska Polskiego 28.

Oświadczenie w sprawie oceny przeszłości, [w:] Programy partii …, s. 47.
Oświadczenie Krajowego Komitetu Obywatelskiego, [w:] Programy partii …, s. 77.
27
Zbiór Dokumentów Życia Społecznego i Politycznego Instytutu Politologii UWr, Zbiór ZChN,
11104, Uchwała o polityce bieżącej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Biuletyn
ZChN 1991, nr 8.
28
Solidarność Pracy. Tezy programowe do dyskusji, [w:] Programy partii …, s. 171.
25
26
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Co najciekawsze, sprawa rozliczeń z przeszłością praktycznie nie była również obecna w programie, przyjętym na I Kongresie w marcu 1991, Porozumienia Centrum. Jedynym akcentem była diagnoza i program działania dotyczący tzw. spółek nomenklaturowych 29. W odezwie z maja 1991, zatytułowanej „O naprawę Rzeczypospolitej” znalazły się radykalne tezy dotyczące „patologii” polskiej transformacji, jednakże hasła lustracji się nie pojawiły (nawoływano jedynie do zerwania z komunistyczną przeszłością) 30 – po rozszerzeniu
platformy politycznej (Porozumienie Obywatelskie Centrum) akcentowano
konieczność dekomunizacji, w tym odsunięcie od kierowniczych stanowisk
funkcjonariuszy i aktywistów PZPR. Zmiany te powinny „objąć administrację,
wojsko, policję, służby specjalne oraz izby skarbowe” 31.
ROAD nie nawiązywał w swoim programie w ogóle do kwestii rozliczeń
z przeszłością, takoż samo Solidarność Pracy. Podobnie zagadnienie to nie było
obecne w dokumentach KLD 32. Wypada się zgodzić z Agnieszką Opalińską,
ze kwestia lustracji była nieomal tożsama z problemem dekomunizacji w programach partyjnych. Potwierdzenia w źródłach nie znajduje jednak twierdzenie, jakoby „stały się one jednym z motywów przewodnich kampanii przed
pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi” 33.
Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że kwestia lustracji
nie była obecna w politycznym dyskursie lat 1989-1991 w dużym zakresie. Jan
Woleński, z duża dozą słuszności pisał:
Jakby nie było, przebieg wydarzeń w Polsce w latach 1989-1990 miał charakter
wyraźnie koncyliacyjny. I to rzutuje na ocenie stosunku do przeszłości, lustracji
i dekomunizacji. Radykalne wezwania do rozliczenia się z przeszłością były niemożliwe aż do jasności w sprawie totalnego krachu bloku radzieckiego,
a w Polsce do utraty panowania nad wojskiem i policją przez ministrów o komunistycznym rodowodzie 34.

Zbiór Dokumentów Życia Społecznego i Politycznego Instytutu Politologii UWr, Zbiór PC, 1104,
Projekt Programu polityki społecznej Porozumienia Centrum.
30
Archiwum Akt Nowych, Zbiór Unia Wolności, Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna. Deklaracja programowa.
31
Tamże.
32
Zbiór Dokumentów Życia Społecznego i Politycznego Instytutu Politologii UWr, Zbiór PC,
1104 … .
33
A. Opalińska, Lustracja w Polsce i w Niemczech, Wrocław 2012, s. 222.
34
J. Woleński, Lustracja jako zwierciadło…, s. 37.
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Nieco inny punkt widzenia, choć oparty na podobnych przesłankach, prezentuje Piotr Grzelak:
Zdecydowana większość – wywodząca się z PZPR bądź opozycji związanej
z ustaleniami w Magdalence lub przy Okrągłym Stole – skutecznie blokowała
wszelkie inicjatywy dotyczące ewentualnego ujawnienia agentów SB. Większościowa „zmowa milczenia” Sejmu w latach 1989-1991 wobec kwestii agentów
komunistycznych służb specjalnych szła w parze ze stanowiskiem rządów premierów Mazowieckiego i Bieleckiego. Kolejni ministrowie spraw wewnętrznych Kiszczak, Kozłowski i Majewski skutecznie realizowali linię ignorowania
wszelkich postulatów ujawnienia agentów komunistycznych służb bezpieczeństwa, przy czym ten ostatni kwestionował nawet samą możliwość ustalenia, czy
ktoś w ogóle był agentem SB 35.

Wypada jednakże stwierdzić, że poza dyskusje w Sejmie 16 maja 1991 i Senacie
19 lipca 1991, niejako na marginesie rozważań o ordynacji wyborczej, lustracja
nie pojawiała się w oficjalnej narracji partyjnej, o czym świadczy niemal zupełny brak tej kwestii w programach partyjnych.
Jeżeli chodzi o argumenty przeciwników lustracji bardzo rzadko dotyczyły
one kwestii rujnującego jej wpływu na państwo lub system polityczny. Najczęstszym argumentem, wysuwanym zwłaszcza przez przedstawicieli MSW,
były kwestie metodologiczne – niemożność ustalenia, kto rzeczywiście był
świadomym, tajnym współpracownikiem, obfitość materiałów niemożliwych
do przeanalizowania w krótkim czasie, możliwe fałszerstwa dokonane przez SB.
Kwestie techniczne jednak można uznać za tło argumentu niejako moralnego
– przedstawiciele MSW starali się przedstawić kwestię lustracji jako moralnie
wątpliwą z powodu niemożliwości ustalenia prawdy i ryzyka niesłusznych
oskarżeń, które mogły spowodować „śmierć cywilną” poszczególnych polityków i stać się elementem decydującym o polskiej scenie politycznej. Co ciekawe, poza pojedynczymi głosami, nie był kwestionowany sens lustracji jako
procesu oczyszczającego po okresie PRL ani jej ewentualny wpływ na struktury
państwa czy jego stabilizację. Nie ulega jednak wątpliwości, że na podstawie
samej tylko analizy narracji prowadzonej przez partie polityczne można stwierdzić, że kwestia ta nie była kluczowym elementem politycznej narracji przed
październikiem 1991.
35

P. Grzelak, Wojna o lustrację …, s. 33.
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Lustration as a ruinous political act?
The case of Poland in the nineties
of the twentieth century
The article presents consideration about lustration as ruinous political activity. The main aim of this article is to present the idea of lustration opponents
and their argumentation. The author analyses appearance of this idea in political parties programs, context in which describing idea appeared and understanding of lustration in political thought. To demonstrate the similarities and
differences at initial stage of polish transformation in understanding of notion
of lustration. The article also contains the analyse of disjunction between lustration and decommunization. The main arguments of opponents of lustration was: incompleteness of documents, possibilities of falsification in Służba
Bezpieczeństwa (security police in Polish Peoples Republic) papers, possible
lack of credibility of polish secret service.
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Historia Kaszub i ludności kaszubskiej

Kaszuby i Kaszubi, problemy z określeniem granic
Kim są Kaszubi? Jakie tereny zamieszkają? Jaka jest ich tożsamość? Jaka
religia wyznają? Na historię terenów zamieszkiwanych przez ludność kaszubską
składają się dzieję wielu narodowości: słowiańskich, germańskich oraz bałtyjskich. Sąsiedztwo morza i szlaków kupieckich miało wpływ na kształt i rozwój
kultury kaszubskiej. Możemy się w niej doszukać elementów między innymi
kultury Szwedów, Duńczyków, Holendrów, Niemców czy nawet Tatarów.
Zmiany granic Polski powodowały migracje katolickiej ludności i zajmowanie
jej terenów przez protestantów i na odwrót. Te częste przemiany i zwroty akcji
w burzliwej historii Pomorza powodowały i wciąż są przyczyną problemu zdefiniowania kaszubskiej tożsamość. Migracje różnych narodowości odmiennych
religijnie, kulturowo, obyczajowo komplikują dodatkowo próbę wyodrębnienia jednolitej i spójnej w swej strukturze tożsamości ludności zamieszkującej
teren, który określa się Kaszubami. „Badacze już dość dawno stwierdzili,
że Kaszubi charakteryzują się złożoną tożsamością, a co więcej – nie są w tych
swoich postawach konsekwentni. Nie powinno to zresztą dziwić, skoro mówimy o społeczności żyjącej przez stulecia na terenie kulturowego, politycznego i językowego pogranicza. Dziś zdecydowana większość Kaszubów posiada
podwójną tożsamość – kaszubsko – polską . A więc Kaszuba (a przynajmniej
ogromna większość) powie o sobie „Jestem Kaszubą i Polakiem” – to tożsamości, które się ze sobą nie kłócą . Co więcej należy pamiętać, że Kaszubi bywają
na punkcie swojej polskości przewrażliwieni, bo musieli jej dowodzić przed
Niemcami, i przed Polakami, najczęściej w okolicznościach dramatycznych.
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Dotyczy to szczególnie okresu ostatniej wojny” 1. Przeprowadzenie badań z tak
trudną do określenia ram kulturowych, historycznych i przede wszystkim terytorialnych grupą ludności nie jest rzeczą łatwą do zrealizowania. Brak wielu
różnorodnych, wyczerpujących publikacji poruszających interesujący mnie temat spowodował konieczność przyjęcia Tezy, iż informację zawarte w powyżej
przytoczonych źródłach są wiarygodne i pozwalające na określenie ram historycznych i geograficznych tak niezbędnych przy analizie problemu.
Początki Polski a historia Kaszub
Powołując się na jedną z publikacji, w której możemy znaleźć wzmianki
o Kaszubach pt. „Statystyka ludności kaszubskiej”, wydanej w Krakowie
w 1899 przez Akademię Umiejętności i napisaną przez Stefana Ramułta, dotyczącą źródeł historycznych Pomorza możemy wywnioskować, iż w od zawsze
ziemie te były zamieszkiwane przez Słowian choć ich losy często przeplatały się
z plemionami germańskimi. Wiele plemion różniących się pomiędzy sobą zamieszkiwało te tereny i niektóre z nich mniej lub bardziej zaznaczyli się w historii tego regionu. Autor podaje iż Lutycy czy Rugianie oraz Obotryci bardziej
niż pozostałe plemiona zaznaczyły swoją obecność. Wszystkie jednak ludy zamieszkujące tereny obecnego Pomorza „nawet tych, najdalej na północny zachód wysuniętych Słowian, siedzących nad rzekami Trawą i Ejderą, nie inaczej,
jak Slavi maritimi, nazywano” 2.
Stefan Ramułt uważa iż plemiona te zamieszkiwały od Noteci aż po Wartę
oraz z od południa plemiona słowiańskie miały swoje siedziby od dolnej Wisły
aż poza Łabę oraz od północy graniczyły ze Szlezwikiem. Plemiona były bardzo
rozdrobione i rozbite, jednak możemy mówić o wspólnych korzeniach kulturowych oraz wspólnym pochodzeniu. Plemiona te posługiwały się jednym językiem „którym z małemi odmianami mówiono na całem Pobałtyczu słowiańskiem. Liczne nazwy słowiańskie, które się dochowały do dzisiejszego dnia na
całym tym, choćby już i zupełnie zniemczonym obszarze, świadczą dowodnie
o najściślejszym pokrewieństwie językowym wszystkich Słowian nadbałtyckich” 3.
M. Borzyszkowskiej – Szewczyk (red.), W cieniu morza i czasu, Literackie obrazy Kaszub
i Gdańska, Gdańsk 2013, s. 17-18.
2
S. Ramułt, Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899, s. 23.
3
Tamże , s. 23.
1
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Historia regionu przedstawiała się ciągłymi migracjami ludów, walkami
o żyźniejsze i bardziej przyjazne ziemie do bytowania. Pomorzanie, których
możemy podzielić na zachodnich- Gryfitów, wschodnich i Subisławiców rywalizowali również z Polanami o swoje terytorium. W drugiej połowie X w.
ziemie pomorskie pomiędzy Wisłą a Odrą dostały się pod panowanie polskie,
co jest określane jako pierwszy piastowski podbój Pomorza.
W krótkim okresie dziejów Polski zjednoczonej przez Mieszka I (960-992)
i Bolesława Chrobrego (992-1025) pod ich panowaniem państwo skupiło
wszystkie dzielnice między Odrą a Bugiem i między Karpatami a Bałtykiem.
Pierwsi Piastowie odsunęli od władzy wszystkich książąt plemiennych, z wyjątkiem Pomorza i Śląska, gdzie przez wiele stuleci trzymywali oni w różnym stopniu zależności swoje władztwa. Ale już w roku 1138 władca zjednoczonego
państwa, Bolesław Krzywousty (1102-1138), podzielił je między czterech synów: Władysława II, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego i Henryka(…), tworząc w ten sposób system księstw dzielnicowych Małopolski, Śląska, Wielkopolski i Mazowsza, a także uzależnionych od pryncepsa książąt polskich w Krakowie i książąt całego Pomorza 4.

Druga połowa XI w. oraz trzydzieści lat kolejnego wieku to okres walk
pomiędzy Polakami a Kaszubami. Od początku XI w. w różnego rodzaju źródłach historycznych w zaczynają się pojawiać wzmianki o: Siemisławie, Świętoborze i Świętopełku jako władcach zachodniej części Kaszub 5. Uczeni wysuwają rożne hipotezy na temat łączących ich związków pokrewieństwa, a także
ewentualnych powiązań rodzinnych z Piastami. Jednak dopiero w latach 20.
XII w. rysuje się wyraźnie postać Warcisława, protoplasty Gryfitów. W tym
właśnie okresie książę polski Bolesław Krzywousty zdołał ostatecznie podbić
całe Pomorze a Warcisław złożył mu hołd, zatrzymując władzę dla siebie.
XII wiek to również intensywne walki z Zakonem Marii Panny sprowadzonym na Pomorze przez Konrada Mazowieckiego .Pomiędzy 1243 a 1252
miały miejsce trzy wojny Świętopełka z Zakonem Krzyżackim. Pierwsza z nich
zakończona klęską pomorskiego księcia, druga spektakularnym zwycięstwem,

G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Tom I, Gdańsk 2006, s. 11.
D. Szymikowski, Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów, Pomorze – ojczyzna Kaszubów
przed tysiącem lat, [online] www.kaszebsko.com/historia [dostęp: 12.03.2014].
4
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trzecia zaś zakończona pokojem w Kowalowym Ostrowie, który to spowodował iż „Kaszubi”, jeżeli możemy już tak mówić o ludności, która zamieszkiwała
te tereny, otrzymali Wielkie Żuławy.
Mapa nr 1

Przedstawiająca ziemie Kaszubów w XII wieku;
Źródło: G. Labuda, Historia Kaszubów …, s. 273.

Pierwsze zapiski na temat rodzimych pomorskich zwyczajów i tradycji
„Kaszubskich”, które możemy datować na XII w. możemy znaleźć w kronikach
cystersów z klasztorów w Kołbaczu na Pomorzu Zachodnim. Zakonnicy głównie spisywali wydarzenia faktograficzne, genealogiczne dotyczące własnego zakonu oraz historii książąt, fundatorów czy donatorów zakonu.
Sama zaś nazwa krainy w znaczeniu geograficznym „ Cassubia” pojawia
się w 1238 roku w Bulli papieża Grzegorza IX oraz w 1267 na pieczęci księcia
Barnima I.
Przełomu w opisie historii Pomorza dokonał Peter F. Kanngiesser, który
kontynuując kurs nakreślony przez dwóch zasłużonych niemieckich badaczy
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Bugenhagena i Kantzowa jako pierwszy do opisu wprowadza Słowian i w konsekwencji Polan. Co dla nas najistotniejsze Kaszubów i Kaszuby. Peter F.
Kanngiesser czyni to opisując przebieg rozszerzania się z terenów Nadrenii
chrystianizacji na Pomorzu w latach 500-973.
W późniejszych rozdziałach swojej pracy umieszcza materiały źródłowe
dotyczące Pomorza zawierające informacje o tych terenach do 1100 roku, kolejno opisuje misje Św. Wojciecha na Pomorzu Nadwiślańskim i w Prusach 6.
Przechodząc na teren właściwego historycznego Pomorza między dolną Odrą
a dolną Wisłą i Notecią a Bałtykiem, wyróżnia na nim dwie krainy i tworzące
się w nich księstwa a mianowicie:
1) Pomorze właściwe, które też nazywa „ Pomorzem Zachodnim” (Westpommern), od Odry aż po rzekę Parsętę, oraz:
2) Kaszuby (Kassubien) na wschód od Parsęty aż do Wisły, na które po ich
podboju z czasem rozciągnięto nazwę „ Pomorze”. Jego zdaniem miało to spowodować przejściowy zanik dla tej krainy nazwy „ Kaszuby”, aż do odrodzenia
się jej dopiero po wytworzeniu się tam rodzimej dynastii książęcej” 7.
Dzięki działaniom Świętopełka ziemie znajdujące się pod jego panowaniem
znacznie się poszerzyły i pod koniec jego panowania sięgały „od Świeżej mierzei, obejmując Nogat i Wielkie Żuławy wzdłuż morza do Kołobrzegu, brzegiem morza długości około 1200 km; linia Noteci była jego południową granicą, a od wschodu Wisła 8.

Po Świętopełku władzę na terenach obecnych Kaszub objął jego syn Mestwin II , który również jak jego ojciec był zmuszony walczyć o tereny Pomorza
z zakonem krzyżackim od wschodu oraz z margrabiami brandenburskimi od
zachodu, którzy to poprzez małżeństwo Mechtyldy z Barnimem pokojowo
przejęli ziemie książąt Szczecińskich.

G. Labuda, Historia Kaszubów …, s. 19-25.
Tamże , s. 26.
8
A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991, s. 154.
6
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Mapa nr 2

Zdobycze terytorialne margrabiów brandenburskich na Pomorzu w XII i XIII wieku
wg. E. Sauera; Źródło: G. Labuda, Historia Kaszubów …, s. 274.

W 1294 roku na mocy układu w Kępnie, ziemie pomorskie przejmuje
książę Wielkopolski Przemysław. Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego
Pomorze związało się ściślej z Królestwem Polskim. Po jego śmierci, za panowania Ludwika Węgierskiego polityka Polski zwróciła się bardziej na wschód
pozostawiając Kaszubów w rękach Brandenburczyków i zakonu Krzyżackiego,
co spowodowało procesy germanizacyjne 9.
Zakon Krzyżacki przyłączył ziemię Pomorza Gdańskiego do swoich terytoriów po nazwą „Małe Pomorze”. Całość Prus została podzielona na pięć części:
1.
2.
3.
9

„Pomeranię z Gdańskiem i Malborkiem, w którym osiadł sam Wielki Mistrz
sprowadziwszy się roku 1308, tj. w roku zdobycia Pomorza dla Prus (…)
Ziemię Chełmińską i biskupstwo Pomezanię,
Kraj Górny z Balgą,

Tamże, s. 154-156.
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4.
5.

Warmię,
Kraj Dolny” 10.

Od połowy XIV wieku Zakon Najświętszej Marii Panny zaczął kolonizować tereny Pomorza wschodniego co spowodowało osiedlanie się ludności
z Niemiec. W efekcie tych zmian osiedleńczych doszło w tym regionie do
zmian w strukturze etnicznej ludności. Ludność niemiecka zaczęła również
obejmować stanowiska w strukturach miejskich.
W XIV w. po raz pojawił się termin „Kaszubi” określający mieszkańców
Pomorza, możemy go odnaleźć w dokumencie lokacyjnym wsi Rywałd, która
od 1341r. zaczęła funkcjonować na prawie chełmińskim „Komtur gniewski
Herman, (...) zastrzegł, że tego prawa będą także przestrzegać wszyscy: Geste
(goście) , tj. Preussen, Polen, Kaschuben” 11.
Pomorze Zachodnie po zakończeniu wojen polsko-krzyżacki niemal w całości zostało pod panowaniem z jednej strony państwa krzyżackiego z drugiej
zaś pod panowaniem Marchii Brandenburskiej. W kolejnych latach, w momencie wstąpienia rodziny Wazów na tron szwedzki przez wiele lat przez ziemie Kaszubów przetaczała się wojenna zawierucha.
W 1587 roku na Króla Polski został wybrany Zygmunt III Waza, wnuk
Gustawa I Wazy założyciela dynastii Wazów. Zygmunt III był jednocześnie
Królem Polski i Szwecji w latach:
•

1587-1632 Polska

•

1592-1599 Szwecja

Zygmunt III Waza był katolikiem i z tego powodu był zwalczany przez
szwedzkie elity oraz protestanckich duchownych co doprowadziło w 1599 do
utraty przez niego szwedzkiej korony na rzecz Karola IX Sudermańskiego. Potomkowie Zygmunta Władysław IV (1632-1648) i Jan II Kazimierz (16481668) panujący w Polsce używali tytułów królów Szwecji. Fakt ten był powodem konfliktów oraz wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku, które to miały
również wpływ na pomorskie ziemie zamieszkiwane przez Kaszubów.
Aleksander Majakowski opisuje ten etap w dziejach Pomorza w „Historii
Kaszubów”: Jednym z powodów rozpoczęcia działań wojennych na Pomorzu
10
11

Tamże, s. 171-172.
D. Szymikowski, Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów… .
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było wysłanie statków przez Jakuba Wejhera, starostę Puckiego, przeciwko
Szwedom. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedz ze strony północnych
sąsiadów, którzy wysłali swoje okręty przeciwko Polsce. Następny konflikt miał
już miejsce po śmierci Karola IX Wazy. Jego syn Gustaw Adolf po 1611 r.
„wylądowawszy wojsko pod Piłą, ciągnął na Żuławy i pod Puck. Okolica pucka
i kartuska w tej wojnie strasznie ucierpiały od lądujących wojsk” 12.
Z tamtych czasów znaczącymi osobami jakie wpłynęły na los Pomorza
były między innymi Jan III Sobieski oraz Jakub Wejher. Ten drugi to założyciel miasta Wejherowa i fundator Kalwarii Wejherowskiej wzorowanej na Kalwarii Jerozolimskiej. Kalwaria ta istnieje do dzisiaj i już od trzystu lat przyciąga
rzesze pielgrzymów oraz turystów. Powstała ona z powodu walki z reformacją.
W okresie rozbiorów i braku państwowości Polski była ona ostoją polskości
a wieloletnia tradycja sprawiła, iż Wejherowo dzięki między innymi, kalwarii
stało się duchową stolica Kaszubów. Popularność Wejherowskiej Kalwarii spowodowała wydanie własnych, polskich Modlitewników Kalwaryjskich, nazwanych potocznie „kalwaryjkami”. Do dnia dzisiejszego odbywają się pielgrzymki
z wielu miejscowości na Pomorzu, które rokrocznie zmierzają do Kalwarii.
W Wejherowie odbywają się licznie odwiedzane odpusty. Obecnie najwięcej
wiernych przybywa na: Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Nabożeństwo Męki
Pańskiej, które jest barwnie inscenizowane.

12

A. Majkowski, Historia Kaszubów …, s. 201.

154

Historia Kaszub i ludności kaszubskiej

Mapa nr 3

Przedstawienie Kalwarii Wejherowskiej; Źródło: Kaszubska Jerozolima-Dobra
Nowina, [online] www.gazeta.dobrypasterz.pl [dostep: 21.03.2014].
Kalwaria Wejherowska

Foto. M. Zięba; Źródło: www.franciszkanie.net/news/168,odpusty_w_
wejherowie_-_zapraszamy/ [dostęp: 22.03.2014].
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Kalwaria Wejherowska- ukłonów feretronów

Foto. M. Zięba; Źródło: www.franciszkanie.net/news/168,odpusty_w_wejherowie_
_zapraszamy/ [dostęp: 22.03.2014].

Kalwaria Wejherowska słynie również z charakterystycznych dla obrzędów odpustowych ukłonów feretronów. Polegającą one na wykonywaniu dynamicznych pokłonów i obrotów w rytmie hejnału wygrywanego przez zespoły
pielgrzymkowe.
W budowie kalwarii w znaczny sposób zaznaczyli swój udział:
Mateusz Jan Judycki - archidiakon pomorski oraz Aleksander Kęsowski - opat
cystersów w Oliwie. Pozwolenie na budowę kalwarii uzyskania w 1649 r. Przed
rozpoczęciem budowy
wyznaczono w lesie dróżki i umieszczono drewniane krzyże w miejscach przyszłych kaplic. Dokonał tego cysters z opactwa oliwskiego - geometra Robert
z Werden. Wedle tradycji uważa się, że udał się on do Jerozolimy w celu odmierzenia w terenie odległości i wykonania szkiców kaplic. Ale najbardziej
prawdopodobne wydaje się, że tworząc układ Kalwarii wzorowano się na dziele
ks. Krystiana Andrichomiusa „Theatrum Terrae Sanctae” z 1590 r. Było to
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dzieło zachęcające wiernych do odwiedzania Ziemi Świętej oraz rodzaj przewodnika dla zakładających kalwarie. Opisano w nim wszystkie święte miejsca
oraz podano (zmierzono krokami w naturze) odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami(…).

Po śmierci Jakuba Wejhera kolejnych jego spadkobierców dóbr wejherowsko – rzucewskich uczyniono również patronami Kalwarii i odpowiedzialnymi za jej utrzymanie. Właścicielem Kalwarii był między innymi król Jan III
Sobieski a po jego śmierci królowa Marysieńka 13.
Jan III Sobieski był również właścicielem dwóch starostw na pomorzu
a konkretnie było to starostwo nowodworskie i puckie. Jak pisze Aleksander
Majkowski w „Historii Kaszubów”, do tej pory możemy czuć obecność króla
bo przypuszcza się iż aleje lip w Rzucewie sadził on sam. Niestety po śmierci
Jana III Sobieskiego Pomorze było zajmowane przez Szwedów i Rosjan, którzy
ograbili te tereny, a klęskę dopełniło wstawienie się Gdańszczan za Stanisławem Leszczyńskim przeciwko Augustowi II.
Miasto Gdańsk utrzymując w murach Leszczyńskiego wytrzymało rosyjskie oblężenie od marca 1734 do końca lipca tego roku. Stanisław Leszczyński uszedł
w nocy 27 do 28 lipca. Za jego ucieczkę Gdańsk musiał Rosji milion talarów
zapłacić i wysłać deputację do carowej Anny z przeprosinami 14.

Zabory a losy Kaszubów
Kolejny okres w historii Kaszubów to czas zaborów. Pomorze dostało się
pod panowanie Prus i zostało poddane silnemu procesowi germanizacji. Sukcesywne wynaradawianie spowodowało powstawanie biernej masy etnograficznej jednak nie w każdej części Kaszub. Były tereny jak np. parafie Gardna,
Rów, Smołdzino, Główczyce, Cecenowo, Sławęcino czy Skorzewo gdzie nawet
ksiądz musiał porozumiewać się w języku kaszubskim ponieważ w innym Kaszubi nie umieli i nie chcieli się porozumiewać 15.

J. Wilga-Steyer, Kalwaria Wejherowska. Przewodnik, Rumia 1996, s. 6-15.
A. Majkowski, Historia Kaszubów …, s. 204.
15
Tamże, s. 207-208.
13
14
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Niemniej jednak bohaterskie zachowania ludności kaszubskiej nie uchroniły jej przed zanikiem kaszubskości na przestrzeni wielu lat niewoli i przemyślanej polityki wynarodawiania. W tych czasach pod wpływem polityki Prus
część Kaszubów przechodziła luteranizm, który był religią państwową w Księstwie Pomorskim jednak znaczna część rdzennej ludności Pomorza została przy
katolicyzmie, pozostała część, która poddała się zmianie religii w późniejszych
czasach ulegała całkowitemu procesowi zniemczenia.
Mapa nr 4

Przedstawienie odsetka Kaszubów na terenach Pomorza w 1800 roku; Źródło:
J. Mordawski, Statystyka Ludności Kaszubskiej, Kaszubi u progi XXI wieku, Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2005, s.10.

Powyższa mapa obrazuje w jaki sposób rozkładały się procentowe wartości
ludności, która deklarowała swoją kaszubską przynależność na terenach Pomorza a w późniejszych czasach terenach w znacznej części należących do II Rzeczypospolitej.
Jak możemy wywnioskować z zestawienia wartości liczbowych występujących na mapie terenu Pomorza zamieszkanego przez ludność Kaszubską na
przełomie XVIII i XIX w. pomimo silnego procesu germanizacji tych ziem,
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prowadzonego bez mała przez 120 lat przez władze pruskie, ludność kaszubska
nie poddała się wpływowi zewnętrznej kultury jaki był dla niej krąg germański
i znaczna jej część pozostawała przy spuściźnie kaszubsko-słowiańskiej. W XIX
wieku możemy zaobserwować znaczne rozbieżności w kontekście liczebności
Kaszubów oraz zasięgu terytorium przez nich zamieszkiwanego. Pewne źródła
podawały, że Kaszubów jest 170 000, inne – na przykład ówczesna encyklopedia Mayera – określa ich liczbę na zaledwie 3 000.
Dnia 1 grudnia 1890 r. w państwie pruskim odbył się spis urzędowy ludności. Na terenie zasiedlonym przez Kaszubów jego wyniki przedstawiły się
następująco:
Tabela nr 1
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Wyniki spisu urzędowego ludności z dnia 1 grudnia 1890 r. ( przytaczam za S. Ramułtem); Źródło: J. Mordawski, Statystyka Ludności Kaszubskiej, Kaszubi u progi
XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s.11.
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Na obszarze jedenastu powiatów mieszkało 644 356 osób. Największy odsetek
ludności stanowili Niemcy 69,80%, w dalszej kolejności Polacy 19,54%, Kaszubi 8,28% i Żydzi 1,07 %. Spis wykazał, że Kaszubów było wówczas
53 359 16.

Dane powyższego spisu kwestionował Stefan Ramułt jako niedokładne
i metodologicznie źle przeprowadzone. Zarzucał urzędnikom pruskim brak
odrębności ludności kaszubskiej i połączeniu jej z ludnością polską.
Wkrótce jednak spostrzegłem, że byłem w błędzie. Skoro bowiem tylko podano
do publicznej wiadomości, ogólne tymczasowe, rezultaty spisu rządowego,
przekonałem się, że o ile dotyczą one mowy ojczystej mieszkańców, dają
z gruntu fałszywy obraz stosunków rzeczywistych. Wystarczyło mi rzucić okiem
na cyfry takiego np. powiatu człuchowskiego, gdzie nie ma ani jednej osady
polskiej, a osób, mówiących po polsku, naliczyć by można najwyżej kilkadziesiąt, ażeby przyjść do wniosku, że spis urzędowy dokonany został na podstawie
jakiegoś olbrzymiego nieporozumienia w zakresie pojęć o języku ojczystym ludności. Oto bowiem w powiecie tym naliczono ni mniej ni więcej, jak 7605
Polaków a tylko 1109 Kaszubów 17.

Jak widzimy trudno jest dokładnie i jednoznacznie oszacować liczbę ludności Kaszubskiej zawierzając ówczesnym urzędnikom pruskim posługującym
się nie do końca wiarygodnymi kryteriami, które miały na celu walkę z kaszubszczyzną oraz wszelkimi przejawami polskości
W okresie trwania zaboru pruskiego trudno było zachować kaszubską tożsamość. Niestety nie wszędzie utrzymywał się wysoki poziom świadomości narodowej i kultywowanie tradycji, zwyczajów oraz języka kaszubskiego. Ludność pomorska poddawana była intensywnej polityce w germanizacyjnej. Systematyczne działania władz pruskich doprowadziły, do całkowitego usunięcia
kaszubskiego języka z katolickich obrzędów oraz likwidacji Kaszubów jako
grupy etnicznej w ciągu przeszło 100 lat.
Podług świadectw współczesnych Niemców koło r. 1780 mówili po kaszubsku
wszyscy w powiecie lęborskim i bytowskim, oraz w całej okolicy jezior wypływowych Łeby i Lupawy. Jeszcze dziesięć lat później kaszubskie nabożeństwa,
J. Mordawski, Statystyka Ludności Kaszubskiej, Kaszubi u progi XXI wieku, Gdańsk 2005,
s. 11.
17
S. Ramułt, Statystyka ludności kaszubskiej …, s. 5.
16
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katechizacja i kazania kaszubskie przetrwały w Lupawie (Lupow), Wrzeszczach
( Freist), Cetlinie (Cetlin), Kolcigłowach (Kolziglow), Dobieszynie (Schurow)
do r. 1795. W Smołdzinie, gdzie swego czasu Mostnik zakładał kościół słowiański, język kaszubski w kościele zamilkł dopiero w r. 1832, w mieście Łebie
dopiero około r. 1850, równocześnie też w Bytowie. Ostatnią placówką, gdzie
kazano i katechizowano po kaszubsku był kościół parafii w Główczycach ( Glowitz), wsi położonej na południe od Jeziora Łebskiego (Lebasee). Tamże przyjmowano do sakramentów:
Rok

Ilośc Ludności Niemickiej

Ilość Ludności Kaszubskiej

1713

559

3152

1829

1551

3284

1850

3752

1370

1884

4886

71

1888

5037

0

W tymże roku umarli ostatni Kaszubi, modlitewniki ich dano im do grobu.
W tymże roku uderzył piorun w drewniany kościół główczycki, jakby samo niebo nie
mogło patrzeć na zupełne wyrugowanie zeń języka Kaszubów, których przodkowie
przecież tę świątynie wybudowali 18.

Jak widzimy na powyższym przykładzie, germanizacja terenów zamieszkiwanych przez Kaszubów niestety przyniosła efekty. Polityka wynaradawiania
doprowadza do tego, iż w XIX w. o tożsamości kaszubskiej możemy mówić li
tylko we wschodniej części Pomorza oraz na granicach Prus Zachodnich. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę całościowo ziemie Pomorza to możemy zaobserwować,
iż ziemia kaszubska została podzielna na dwie części:
Kaszuby Wschodnie ze stolicą w Gdańsku dawne ziemie Subisławowców
oraz Kaszuby Zachodnie należące dawniej do Gryfitów ze stolicą w Szczecinie.
W XIX w., w jego drugie części, pod przewodnictwem Prus doszło do zjednoczenia Niemiec. II Rzesza Niemiecka powstała w 1871 r. Rozpoczęto, zmianę
ustroju feudalnego, na system bardziej przychylny dla biedniejszej części ludności a w szczególności chłopów. Efektem zmian społecznych było uwłaszczenie chłopów i zniesienie poddaństwa. Dzięki reformom chłopi kaszubscy
otrzymali ziemię na własność. Posiadanie ziemi doprowadziło do bogacenia się

18

A. Majkowski, Historia Kaszubów …, s. 209.
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ludu kaszubskiego, który w większej części pochodził z warstwy chłopskiej. Kaszubi umieli się odnaleźć w tej prusko-niemieckiej rzeczywistości i umiejętnie
korzystali z rozwoju cywilizacyjnego jaki miał miejsce pod koniec XIX w na
ziemiach przez nich zamieszkiwanych. Polski etnograf, Roman Zawiliński, na
początku XX w. opisywał, iż na terenach Kaszub są zadbane i bogate gospodarstwa „nowsze budynki są już ceglane, a w chłopskich domach pojawiają się
(...)filiżanki i spodki, porządne widelce i noże, imbryki porcelanowe, czego np.
u wieśniaka polskiego w Królestwie lub w Galicji zupełnie się nie zobaczy” 19.
Dzięki zwiększającej się zamożności chłopskiego społeczeństwa kaszubskiego
coraz częściej wysyłano dzieci do szkół. Przedstawicielem inteligencji kaszubskiej wywodzącej się z warstwy chłopskiej był Florian Cejnowa który urodził
się we wsi Sławoszyno w 1817 roku 20.
Sławoszyno. Początek XX w. Po prawej fragment Domu Floriana Cejnowy

Foto. R. Bielawski; Źródło: www.fotopolska.eu [dostęp: 22.04.2014].
Nauki swe rozpoczął w Chojnicach w tamtejszym gimnazjum aby następnie studiować we Wrocławiu na wydziale filozoficznym oraz w późniejszym
19
20

D. Szymikowski, Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów …, s. 1.
Tamże.
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czasie na wydziale medycznym. W trakcie studiów Cejnowa tworzy swoje
pierwsze utwory po Kaszubsku. Kolejnym etapem tego wielkiego kaszubskiego
działacza jest czas, który spędził w Królewcu gdzie to kontynuował studia.
W 1846 r. został aresztowany i skazany na śmierć za udział w akcji powstańczej
przeciwko trzem zaborcom. Karę śmierci zamieniono na dożywocie. W 1851
roku zostaje uwolniony, dzięki rewolucji, która wybuchła w Berlinie w 1848
roku. W latach 50 dziewiętnastego roku osiedla się w miejscowości Bukowiec
niedaleko Świecia gdzie pracuje jako lekarz. Kontynuuje tam pracę dotyczącą
propagowania tożsamości kaszubskiej.
Odtąd tej pory kaszubski działacz walczy piórem. Na wszelkie sposoby
stara się propagować język kaszubski. Uważał, iż poprzez kultywowanie tradycyjnych zwyczajów zwiększa się zakres walki niepodległościowej. Upatrywał
w utrzymaniu języka i kultury kaszubskiej możliwość obrony narodowej tożsamości nie tylko kaszubskiej ale również polskiej. Rozpoczął działalność wydawniczą. Przetłumaczył m.in. z języka niemieckiego na język kaszubski fragmenty katechizmu. Dzięki opracowaniu zasad gramatyki kaszubskiej mógł zacząć publikować swoje dzieła w tym języku.
Kolejnym działaczem Kaszubskim z tamtego okresu był Hieronim Derdowski, dziennikarz i wydawca. W 1880r. w Toruniu wydaje jedną z najpopularniejszych książek wydanych w języku kaszubskim w jego południowej odmianie pt. „O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł”. Książka ta stała
się główną pozycją samoświadomości i patriotyzmu Kaszubów.
To z tej książki pochodzi słynne hasło: „Nie ma Kaszub bez Polonii a bez
Kaszub Polski” czy „Polska wiara, polska mowa nigdy nie zaginie”. Utwór ten
wpływał na rozbudzanie polskiej tożsamości narodowej na Pomorzu pod koniec XIX w.
Germanizacja ludności zamieszkującej Pomorze pod zaborem pruskim
była bardzo intensywna. W pierwszej połowie XIX w. większość wyedukowanej szlachty polskiej i ziemiaństwa zniknęła z ziem kaszubskich. Na efekty takiej polityki zaborcy nie trzeba było długo czekać. Wynaradawianie wykształconej ludności spowodowała szybkie zanikanie tradycji polskiej, która na tych
terenach z powodów historycznych nie była zbyt mocno zakorzeniona. Polskość, w tych czasach, na terenie Kaszub kultywowana była w znacznej części
przez kościół katolicki a jedynymi formami pisanego języka polskiego były
książeczki do nabożeństwa oraz żywoty świętych. Forma mówiona języka była
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obecna głównie na kazaniach, w liturgii i katechezie. Próbowano bronić polskości pod hasłami ucisku katolicyzmu przez protestantyzm i w 1846 roku
wzniecić powstanie, które zostało nazwane powstaniem Mierosławskiego. Ten
ruch wyzwoleńczy zakończył się jednak fiaskiem ponieważ chłopi nie chcieli
się bić za Polskę ponieważ utożsamiali ją przede wszystkim z uciemiężeniem
przez szlachtę 21.
Władze pruskie zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na kultywowanie
polskiej tradycji posiada na tych ziemiach kościół katolicki zaczęły obsadzać
parafie niemieckimi księżmi, którzy kultywowali pruską kulturę i tradycję. Po
zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka w 1871 r. wynaradawianie Pomorza
przybrało jeszcze większe rozmiary, a polityka „Kulturkampfu” zaczęła przynosić coraz większe efekty. Sposób życia Polaków pod zaborami znacznie różnił
się pod zaborem austriackim, rosyjskim i pruskim. Prusacy wprowadzili obowiązek uczęszczania dzieci do szkoły dzięki czemu zlikwidowano analfabetyzm
ale również wpajano dzieciom niemiecka historię, kulturę i religie.
Na rozkaz Bismarcka rozpoczęto bardziej otwartą walkę z Kościołem katolickim na Pomorzu. Osiągnięto cel odwrotny do zamierzonego. Represje
prowadzone przez władze lokalne polegające między innymi na aresztowaniu
księży i zakazowi odprawiania mszy w języku polskim doprowadziły do wytworzenia u Kaszubów obronnej postawy. Zaczęli oni stawiać bierny opór
i bronić swojej najwyższej wartości jaką była religia katolicka. Księża jawili się
jako męczennicy. Potajemnie udzielali sakramenty i odprawiali msze święte 22.
W tamtym okresie możemy zaobserwować wizerunkowy podział na Polaka-katolika i Niemca-ewangelika. Walka Bismarcka z Kościołem katolickim
spowodowała ożywienie i przerwanie marazmu ludności kaszubskiej czego
owocem były licznie powstające oddolne organizacje społeczne jak: kółka rolnicze, czytelnie ludowe, które miały na celu walkę z zaborcą, nie tylko na terenach miejskich. Działania te wg. historyków były nastawione zarazem na
obronę polskości jak i kaszubskiej tożsamości. Ruch ten działał pod hasłem „co
kaszubskie – to polskie” i nazywany był młodokaszybskim. Zainicjowany został przez Aleksandra Majkowskiego poprzez wydawanie czasopisma „Gryf”.

21
22

Ł. Grzędzicki, M. Kargul, Kaszuby warte poznania, Gdańsk 2012, s. 6-9.
A. Majkowski, Historia Kaszubów…, s. 216-219.
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Usankcjonowany został w Gdańsku w 1912 roku gdzie to zostało założone towarzystwo pod nazwą „Młodokaszubów”. Działalność towarzystwa zaowocowała zwiększeniem świadomości ludności kaszubskiej, która to spowodowała wysłanie delegatów na pokojową konferencję w Paryżu. Kolejnym
efektem pracy Towarzystwa było powstanie 66 Pułku Piechoty, który bardzo
zasłużył się w wojnie polsko bolszewickiej w 1920 r. walcząc z kaszubskimi
sztandarami i czarnym Gryfem na żółtym tle jako godłem Kaszubów. Symbolicznym powrotem Kaszub do Rzeczypospolitej było kazanie księdza Józefa
Wryczy 10 lutego 1920 r. w trakcie zaślubin Polski z morzem. Uważa się,
iż postawa Kaszubów i ich opowiedzenie się za Rzecząpospolitą poskutkowało
kształtem Polski po I wojnie światowej i jej dostępem do morza. Niemniej jednak nie wszystkie tereny zamieszkiwane przez ludność kaszubską zostały włączone do ziem Rzeczypospolitej. Część ziem została włączona do terytorium
Wolnego Miasta Gdańsk, a zachodnie ziemie przede wszystkim część terenów
dzisiejszego powiatu bytowskiego pozostawiono w granicach III Rzeszy 23. Proces ten doskonale ilustruje sieć przydrożnych krzyży i kapliczek. Dobitnie odwzorowuje ona przebieg granicy okresu międzywojennego, którego skutki są
widoczne do dnia dzisiejszego. Dla przykładu, na podstawie badań prowadzonych na przestrzeni 5 lat od 2010 do 2015 roku, na terenie Gdyni, będącej
pod wpływami Kościoła katolickiego odnaleziono 100 obiekty tej małej przydrożnej architektury sakralnej a na terenie większego terytorialnie Gdańska
tylko 21 obiektów. W statystyce tej wliczone są również obiekty wybudowanie
po II wojnie światowej, które stanowią lwią część ilości krzyży i kapliczek na
terenie Gdańska będącego do czasów II wojny światowej pod wpływem ewangelickim, niemieckim. Głównie są to obiekty, które powstały w latach 19802015. Przedwojenne są tylko trzy obiekty. Dwa z nich datowane są na XVIII
w. Są nimi kapliczki, które funkcjonowały jako stacje drogi krzyżowej. Jeden
obiekt datowany na XIX w. znajduje się w dzielnicy Gdańsk Rębiechowo,
która to została wciągnięta w obszar administracyjny Gdańska wiele lat po wojnie w momencie budowy lotniska imienia Lecha Wałęsy.

23

Ł. Grzędzicki, M. Kargul, Kaszuby warte poznania …, s. 9-11.
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Mapa nr 5

Obszar zasiedlony przez Kaszubów w 1892 r. ( wg S. Ramułta);
Źródło: J. Mordawski, Statystyka Ludności Kaszubskiej, Kaszubi u progi XXI wieku,
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s.15.

Na terenie Gdyni zaś, znajduję się tylko jedna XIX wieczna kapliczka
w dzielnicy Gdynia Karwiny. Piętnaście datuję się na okres międzywojenny,
reszta zaś powstała po drugiej wojnie światowej. Miasta te różnią się znacznie
ilością mieszkańców i powierzchnią.
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Gdynia w chwili obecnej zajmuje 135,14 km², Gdańsk bez mała dwa razy więcej 261,96 km². Na tym jednym przykładzie możemy zaobserwować skalę zjawiska oraz wpływ religii na przestrzeń publiczną.
Wolne Miasto Gdańsk a sprawa Kaszub
Na początku XX w. na mocy traktatu wersalskiego Gdańsk został odłączony
od Niemiec i zaczął funkcjonować jako Wolne Miasto będące pod protektoratem wojsk Ententy. Garnizon niemiecki został zlikwidowany, a w ich miejsce
pojawiły się jednostki brytyjskie, francuskie i amerykańskie, które miały zapewnić bezpieczeństwo na tych ziemiach. W związku z odłączeniem Gdańska
od reszty Niemiec sytuacja miasta się pogorszyła. Bezrobocie znacznie wzrosło
co przy jednoczesnym wzroście ceny żywności spowodowało niepokój i strajki
w mieście a w konsekwencji plądrowanie sklepów oraz rozruchy.
W skład Wolnego Miasta Gdańska wchodziły: powiat grodzki Gdańsk,
Gdańskie Wyżyny, Gdańskie Niziny, część powiatu wejherowskiego, Sopot,
powiat tczewski, powiat elbląski, powiat malborski, kościerski, kartuski. Po
roku 1920 Wolne Miasto Gdańsk podzielono na: Część miejską : Gdańsk, Sopot. Część ziemską: Gdańskie Niziny, Wielkie Żuławy, Gdańskie Wyżyny.
W grudniu 1920 niewiele zmieniono granice Wolnego Miasta Gdańska. Przyłączono do Niemiec gminy Przebrno oraz miejscowości Kępiny Wielkie i Wężowiec 24.

Wolne Miasto Gdańsk, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Miasto_Gda%C5%84
sk [dostęp: 31.03.2014].
24
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Mapa nr 6

Zasięg terytorialny Wolnego Miasta Gdańska w 1920 r.; Źródło: 1:150 000, Wolne
Miasto Gdańsk. 1920 Baltropa.

Początek wieku XX nie był łatwy dla ludności kaszubskiej żyjącej pod zaborem Pruskim. Procesy germanizacyjne były bardzo dotkliwe dla miejscowej
ludności.
Kolejny etap, to okres międzywojenny, kiedy to tereny Kaszub zostały
podzielone na trzy części: część Polską, część wciągniętą do terenu Wolnego
Miasta Gdańska, oraz ostatnia która pozostała pod jurysdykcją Niemiec
w skład której wchodziły tereny powiatów bytowskiego, lęborskiego oraz słupskiego jak również tereny powiatów człuchowskiego oraz miasteckiego. Jednak
najgorszym czasem dla Kaszubów, był okres drugiej wojny światowej. Inteligencja kaszubska w większości została zamordowana. „Od marca 1942 roku
obowiązywał na Pomorzu przymusowy wpis na Niemiecką Listę Narodowościową (DVL).
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W ślad za tym tysiące kaszubskich synów musiało służyć w armii niemieckiej. Kaszubi umierali w KZ Stutthof i w wielu innych miejscach kaźni na Pomorzu i poza nim. Zbudowali jednak własną konspirację i oczekiwali wyzwolenia” 25.
Meandry Kaszubskiej historii w XX wieku
Jak podaje Cezary Olbracht Prondzyński w publikacji pt. „Kaszubi Dzisiaj Kultura – język – tożsamość wydanej przez Instytut Kaszubski w Gdańsku
w 2007 , terytorium zamieszkiwane przez ludność kaszubską zmieniała się na
przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecza aż po czasy powojenne. Polityka zaborcy pruskiego spowodowała zanik kultury, świadomości i tożsamości
Kaszubskiej. Okres międzywojenny i podział terytorium zamieszkiwanego
przez Kaszubów na trzy części nie sprzyjał pobudzaniu ducha Kaszubskiego.
Dopiero po wojnie teren został połączony.
Rok 1945 dał szansę na rewanż na historii – Kaszubi wrócili na swoje dawne
tereny. W tym pierwszym okresie po zakończeniu wojny aż kilkadziesiąt tysięcy
Kaszubów przeniosło się na tereny leżące tuż za granicą, stając się w niektórych
miejscowościach wręcz grupą dominującą 26.

Jednak polityka państwa Polskiego wciąż nie sprzyjała rozwojowi tożsamości i kultury Kaszubów. Brak przynależności do konkretnego terytorium
skutkował powolnym zanikiem świadomości Kaszubszczyzny. Do dnia dzisiejszego obserwujemy spory o granice Kaszub. Gdzie zatem znajdują się Kaszuby?
Jaki obszar Pomorza można uznać za współczesne, prawidłowe, etniczne terytorium kaszubskie. Jakie przyjąć kryteria przy jego wyborze. Czy można uznać
za wiarygodne dane przedstawiane w publikacja przytoczonych powyżej? Czy
się kierować przy określaniu granic tego regionu?
W ciągu ostatnich trzydziestu lat kilkakrotnie próbowano oszacować
i zbadać dokładnie, tereny jakie są zamieszkiwane przez etniczną ludność kaszubską lub osób deklarujących się jako Kaszubi. Jedną z pierwszych prób dokonania tego karkołomnego spisu podjął się Marek Latoszek w latach osiemdziesiątych XX w. a właściwie w drugiej ich połowie. Efekt badań pokazał,
25
26

C. Olbracht –Prondzyński, Kaszubi Dzisiaj Kultura – język – tożsamość, Gdańsk 2007, s. 5.
Tamże, s 11
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iż na Pomorzu Gdańskim żyło wówczas około 332 tysiące Kaszubów oraz trochę ponad 184 tysiące osób, które możemy zaliczyć do drugiej kategorii, czyli
deklarujących się jako Kaszubi ale nie mówiący po kaszubsku a zachowujących
li tylko świadomość swojego kaszubskiego pochodzenia. Podsumowując, badania te pozwoliły oszacować, iż na terenie Pomorza Gdańskiego zamieszkiwało pod koniec lat osiemdziesiątych XX w około pół miliona Kaszubów
z czego bez mała trzysta tysięcy mówi po kaszubsku.
Drugim, który się podjął tego arcytrudnego zadania był Jan Mordawski.
Kryterium jakie przyjął w książce pt. „Geografia współczesnych Kaszub”, które
pozwoliło przyporządkować dane tereny do Kaszub było: odsetek Kaszubów
w gminie, przyjął iż muszą stanowić co najmniej 33 % populacji lub duża
liczba ludności określającej się jako Kaszubi w danej jednostce administracyjnej.
Przy tych założeniach, terytorium kaszubskie objęło: 11 gmin miejskich,
4 gminy zaszeregowane jako miejsko-wiejskie oraz 28 gmin wiejskich co daje
sumę 43. Gminy te znalazły się na terenie województw: dawnego województwa
gdańskiego 33 gminy, dawnego województwa słupskiego 9 gmin, dawnego
województwa bydgoskiego 1 gmina. Niemalże we wszystkich badanych jednostkach administracyjnych liczba Kaszubów przekracza połowę mieszkańców. Od tej normy odbiegały tylko dwie gminy wiejskie, a mianowicie: gmina
Przechlewo oraz gmina Nowa Karczma gdzie Kaszubi stanowili 33-43%. Co
zaś się tyczy miast to na terenie Gdyni około 12% ludności deklarowało przynależność do Kaszubów. W Gdańsku i Sopocie tylko około 5% mieszkańców
czuła się Kaszubami.
Jednak jeśli procenty zamienimy na wartości liczbowe, daje nam to zgoła
inny obraz. Na terenach administracyjnie przynależnych do Gdyni liczba ta
wyniosła około 30 tyś. W Gdańsku, który historycznie ciężko zakwalifikować
do terenu Kaszub, liczba wyniosłą prawie 20 tyś, zaś w Sopocie około 2 tyś.
Terytorium graniczne stanowiły gminy: Żukowo i Gdańsk, Przechlewo Krokowa, Kościerzyna, Nowa Karczma, Somonino, Brusy, Bytów, Tuchomie,
Karsin, Cewice, Czarna Dąbrówka, Konarzyny, Gniewino, Łęczyce, Lipnica.
Tereny te również wliczono do Kaszub. Do Kaszub nie zaliczono wschodniej
części Gdańska. W takich ramach geograficznych Kaszuby zajmują terytorium
bez mała 6 200 km2. Na terenie dawnego województwa gdańskiego Kaszubi
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zamieszkują na około 3 968 km2, zaś na terenie dawnego województwa słupskiego około 1 785 km2. Najmniej bo tylko 447 km2 na terenie dawnego
województwa bydgoskiego 27.
Badania Jana Mordawskiego były prowadzone w latach 1997-2004 i objęły swoim zasięgiem terytorium zamieszkiwane przez ludność deklarującą
swoją przynależność do Kaszubów na terytorium Pomorza Gdańskiego. Spis
ten został wykonany pod kątem zilustrowania liczebności ludności Kaszubskiej
w poszczególnych gminach i powiatach.
Liczby jakie otrzymał badający Kaszubów na terenie Pomorza Gdańskiego zobrazowane zostały w tabeli 2.
Z tego zestawienia możemy wywnioskować jednoznacznie, iż największe
skupisko ludności kaszubskiej zamieszkuje powiat kartuski. Kartuzy są stolicą
Kaszub i w mieście tym znajduje się muzeum kaszubskie. Następnie największy
udział procentowy stanowią powiat pucki i kościerski. Kolejnym jest, co ciekawe największy pod względem liczebności bezwzględnej, powiat Wejherowski. Piątym, przyłączonym do Polski dopiero po II wojnie światowej jest powiat Bytowski, który to został poddany intensywnej polityce wynaradawiania
przez władze niemieckie. Po 1945r. część zachodnia tego powiatu została zasiedlona w znacznej części przez napływową, przesiedleńczą ludność ze
wschodu, która to wraz z osiedleniem przywiozła swoje zwyczaje i kulturę. Wynika z tego, iż ludności Kaszubskiej było bez mała 390 509 zaś osób deklarujących się jako Kaszubi z częściowym rodowodem 176 228. Porównując wartości z liczbami uzyskanymi przez M. Latoszka, okazuję się, że są one podobne.
Różnice mogły powstać ponieważ metodologia zastosowana w trakcie badań
nie była identyczna.
Kolejnym czynnikiem rozbieżności może być to, iż J. Mordawski poddał
badaniu również tereny, których nie brał pod uwagę M. Latoszek. Kolejnym
raz kiedy postanowiono policzyć, ilu jest Kaszubów nastąpił podczas Spisu Powszechnego w 2002 roku. W Spisie Powszechnym liczba osób, którzy deklarowali się jako Kaszubi – Polacy wyniosła 5062 osoby zaś osób mówiący po
Kaszubsku aż 52,6 tyś.

27

J. Mordawski, Geografia współczesnych Kaszub, Gdańsk 1999, s. 9.
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Tabela nr 2
Odsetek:

Liczba
Kaszubów
i osób
z częściowym
rodowodem kaszubskim

Kaszubów

Osób
z częściowym
rodowodem
kaszubskim

NieKaszubów

Kartuski

83,8

10,00

6,2

94 136

Powiat/
miasto:

Pucki

64,6

15,6

19,8

56 358

Kościerski

61,4

13,1

25,5

49 116

Wejherowski

47,9

18,2

33,9

113 097

Bytowski

34,9

14,3

50,8

37 757

Gdański

21,0

9,6

69,4

13 742

Chojnicki

19,1

7,2

73,7

23 926

Lęborski

16,4

13,3

70,3

19 594

Gdynia

15,8

16,00

68,2

81 090

Sopot

5,8

7,9

86,3

5795

Człuchowski

5,8

7,5

86,7

7814

Gdańsk

4,7

5,6

89,7

47 163

Słupski i m.

3,4

5,5

91,1

17 449

RAZEM

23,0

10,4

66,6

566 737

Szacunkowa liczebność Kaszubów (2005 r.);
Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej.
Kaszubi u progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s. 41-44.

Z czego to wynika? Czy badacze się pomylili, przeszacowując liczbę osób mówiących po kaszubsku? (…)Biorąc pod uwagę badania Latoszka i Mordawskiego oraz zestawiając je z wynikami Spisu Powszechnego, łatwo można zauważyć, że sprawa liczebności Kaszubów pozostaje nierozstrzygnięta, a sposoby
i metody ich szacowania są nadal wysoce niedoskonałe 28.

28

C. Olbracht-Prondzyński, Kaszubi Dzisiaj …, s. 9-10.
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Mapa nr 7

Odsetek Kaszubów i osób z częściowym rodowodem kaszubskim według powiatów
(pocz. XXI w.); Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi
u progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s. 46.

Na podstawie zestawienia procentowego możemy mylnie zdiagnozować
jak kształtuje się ilość Kaszubów na danym terytorium. Widzimy tylko proporcje, które mogą zatrzeć prawdziwy obraz ilościowy mieszkańców deklarujących swoją przynależność do Kaszubskiej grupy etnicznej. Tak np. w gminie
Lipusz 1% ludności to 32 osoby, w gminie Dziemiany 1% to 40 osób, natomiast w Gdańsku 1% to 4579 osób, w Gdyni 1% to 2550 osób 29. Dlatego
ilość Kaszubów w stosunku do ilości wszystkich mieszkańców badanych regionów może doprowadzić nas do niewłaściwych wniosków. Konieczne jest zestawienie konkretnej ilości na poszczególnych terenach z wartościami procentowymi, aby móc sformułować poprawne wnioski. Cytując za J. Mordawskim,
autorem publikacji pt. „Statystyka ludności Kaszubskiej”, widzimy jak kształtowała się liczba ludności kaszubskiej na początku XXI w.
29

J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej…, s. 47.
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Tabela nr 3

Lp.

Nazwa

Społeczność
kaszubska
w całości

Kaszubi

Osoby
z częściowy
rodowodem
kaszubskim

1

Gdynia

81 090

40 290

40 800

2

Gdańsk

47 163

21 521

25 642

3

Wejherowo – m.

29 751

19 223

10 528

4

Rumia

24 532

17 128

7 395

5

Kościerzyna m.

21 169

19 399

1 770

6

Puck - wieś

18 436

16 072

2 364

7

Sierakowice

15 559

14 695

864

8

Kartuzy - miasto

14 485

13 070

1 415

9

Żukowo - wieś

13 832

12 805

1 027

10

Kartuzy - wieś

13 675

13 121

554

11

Słupsk - miasto

9 504

2 759

6 745

12

Bytów - miasto

18 436

16 072

2 364

Ilość ludności Kaszubskiej na początki XXI w.;
Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku,
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s. 41-44.

Nieliczną społeczność kaszubską wykazują gminy: Debrzno/wieś – 40 osób,
Kobylnica – 87 osób, Słupsk/wieś – 130 osób, Czarne/miasto – 141 osób,
Trzebielino – 156 osób, Trąbki Wielkie – 232 osoby, Smołdzino – 274 osoby,
Ustka/wieś – 375 osób. Mniej niż 1000 Kaszubów i osób z częściowym rodowodem kaszubskim jest ponadto w gminach: Ustka/miasto, Damnica, Kępice,
Wicko, Choczewo, Kołczygłowy, Debrzno/miasto, Rzeczenica, Przechlewo,
Konarzyny, Czersk/wieś. Spore skupiska Kaszubów poza obszarem zawartego
osadnictwa notujemy w gminach: Słupsk/miasto, Lębork/miasto, Człuchów/miasto, Chojnice/miasto i Pruszcz Gdański/miasto. Biorąc pod uwagę
powiaty lub zespoły miast, najliczniejszą społeczność kaszubską wykazują:
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Tabela nr 4

Lp.

Nazwa

Społeczność
kaszubska
w całości

Kaszubi

Osoby z częściowym
rodowodem kaszubskim

1

Trójmiasto

134 048

64 264

69 784

2

Wejherowo

113 097

82 032

31 065

3

Kartuzy

94136

84 101

-

4

Puck

56 058

45 145

10 913

5

Kościerzyna

49 116

40 491

8625

Ilość ludności Kaszubskiej w miastach na początku XXI w.;
Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej.
Kaszubi u progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s. 41-44.
Łącznie na badanym obszarze mieszka 390 509 Kaszubów i 176 228 osób
z częściowym rodowodem kaszubskim(…). Z liczby tej 317 092 osób (55,96
%) zasiedla miasta, a 249 645 (44,04%) zasiedla wsie, 428 000 osób społeczności kaszubskiej (75,1%) zamieszkuje ziemie dawne (w granicach Polski międzywojennej), a 142 000 osób ziemie nowe (24,9 %), głównie terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska i powiatu bytowskiego 30.

Zestawienie graficzne przytoczonych wartości przedstawia mapa nr 8.
Po 1989 roku i odzyskaniu pełnej wolności Rzeczypospolitej mamy do
czynienia z odradzaniem się świadomości kaszubskiej i chęci powrotu rdzennej
ludności do tradycji oraz zwyczajów przodków. Jak twierdzi Cezary Olbracht
Prądzyński w książce pt. „Kaszubi Dzisiaj Kultura – język – tożsamość, wydanej w Gdańsku 2007 przez Instytut Kaszubski, że w tym wypadku mamy do
czynienia z globalnymi tendencjami polegającymi na powolnym przechodzeniu „od biernego, refleksyjnego trwania przy własnej „tatczëznie”(ojcowiźnie),
rodzimej kulturze i wartościach, do coraz aktywniejszego poszukiwania i pogłębiania tożsamości indywidualnej i grupowej, czyli do tego, co nazywa się
nową etnicznością” 31.

30
31

Tamże, s. 47.
C. Olbracht-Prondzyński, Kaszubi Dzisiaj …, s. 15.
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Mapa nr 8

Liczba Kaszubów i osób z częściowym rodowodem kaszubskim w poszczególnych
gminach ( pocz. XXI w.); Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005, s 48.
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The history of Kashubia
and the Kashubian population
The article discusses the history of Kashubian And the inhabitants of this land
since the beginning of the Polish state, through the Middle Ages and modern
times, the annexation and the twentieth century until the present day. The
author also discusses the topic of the Free City of Gdańsk. Much attention is
focused on the aspect of ethnicity and culture of the inhabitants. The text
shows the phenomenon of the functioning of the Kashubian ethnic group at
the meeting point of two great ethnos: Polish and Prussian (German).
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Edukacja regionalna
jako jeden z czynników
podtrzymujących tradycję
i kształtujących tożsamość
kulturową młodego pokolenia

Wstęp
Edukacja regionalna odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie nauczania
młodego pokolenia, które często na tym etapie życia poszukuje swoich korzeni. To dzięki edukacji regionalnej prowadzonej na różnych szczeblach nauki szkolnej, a także realizowanej poza murami szkolnymi, zarówno dzieci, jak
i młodzież mają możliwość zdobycia wiedzy, dotyczącej tradycji regionalnych.
Działania te wpływają także na proces kształtowania się poczucia tożsamości
na poziomie lokalnym, regionalnym, a także państwowym. To świadomość
przynależności do „małej ojczyzny” oraz umiejętność postrzegania jej z perspektywy społecznej, historycznej lub też ideologicznej umożliwia inicjowanie
przedsięwzięć, które integrują, jednoczą i tworzą więzi społeczne. Ponadto
edukacja regionalna ma duże znaczenie w przypadku terenów wielokulturowych, które zamieszkują mniejszości etniczne i narodowościowe. Dlatego należy wspierać działania instytucji oświatowych i poza oświatowych, zajmujących się edukacją regionalną młodego pokolenia.
Znaczenie edukacji regionalnej w procesie kształcenia
dzieci i młodzieży
Wpływ edukacji regionalnej na proces wychowawczy oraz edukacyjny
dzieci i młodzieży ma duże znaczenie w kształtowaniu postaw patriotycznych.
To ona jest źródłem tożsamości narodowej, tworzącej się na zróżnicowanych
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poziomach i obejmująca swoim zakresem edukację prowadzoną zarówno
przez instytucje oświatowe, jak i pozaoświatowe. To dzięki edukacji regionalnej młode pokolenia mają możliwość poznania swoich korzeni, dziedzictwa
kulturowego i tradycji, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ogólnopaństwowym. Często edukacja regionalna nazywana jest zamiennie z edukacją
środowiskową, która według Wiesława Theissa może być rozumiana w dwóch
zakresach: wąskim i szerokim 1. W przypadku wąskiego znaczenia edukacja regionalna jest rozpatrywana jako proces dydaktyczno-wychowawczy, który jest
oparty na poznawaniu i przekazywaniu wiedzy na temat miejscowego środowiska. Działania te obejmują również kwestie związane z popularyzacją wiedzy
o lokalnym środowisku, zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego.
Szeroki zakres edukacji środowiskowej obejmuje procesy kształtowania
i rozwijania kompetencji danego środowiska, poprzez łączenie ze sobą potrzeb
i ich zaspokajania, np. edukacyjnych, bądź kulturalnych. Ponadto edukacja
regionalna wpływa na kreowanie u dzieci oraz młodzieży określonych postaw
zgodnie z panującymi w społeczeństwie zasad, praw i celów wychowania. Przekazywanie wiedzy, która dotyczy danego regionu umacnia więzi między jednostkami a społecznością, dzięki czemu kształtowane są również postawy patriotyczne, dotyczące nie tylko ojczyny w znaczeniu kraju, bądź narodu, ale
przede wszystkim ojczyzny prywatnej. To miejsce, w którym człowiek urodził
się, rozwijał, a także spędził część swojego życia, dzięki czemu relacja jednostki
z małą ojczyzną, lub ojczyzną prywatny ma charakter wyjątkowo głęboki
i często spersonalizowany.
Dlatego działania prowadzone w ramach edukacji regionalnej pozwalają
jednostce na kontakt bezpośredni z dobrami oraz wartościami kultury, dotyczącej określonego regionu. Należy także pamiętać, że kulturę tworzy głównie
człowiek, więc mówiąc o kulturze regionu należy podkreślić, że jest ona kształtowana i rozwijana często w wymiarze wielopokoleniowym. W przypadku regionów wielokulturowych, o złożonej strukturze demograficznej i które zamieszkują mniejszości etniczne oraz narodowościowe, to zazwyczaj kultura regionu jest powiązana z historią społeczności, obejmującą także czasy przed
i po zamieszkaniu danej ziemi przez społeczności.

1

W. Theiss, Szkoła i edukacja środowiskowa, Wychowanie Na Co Dzień 1999, nr 1–2.
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Warto również podkreślić, że w przypadku wielokulturowych regionów
często ta kultura ma charakter wielowarstwowy, nieraz przypominająca swoistą mozaikę stworzoną z dziedzictw kulturowych różnych grup społecznych.
Dlatego przed edukacją regionalną stoi ważne zadanie, jakim jest przekazanie
wiedzy, wartości, czy też postaw związanych nie tylko z dominującą grupą
społeczną, ale też obejmującą charakterystyczne dziedzictwo kulturowe tych
mniejszości, zamieszkujących region. Dzięki temu można pomóc w wykształceniu w młodym pokoleniu postaw tolerancji wobec inności i różnorodności
kulturowej.
Odpowiednio prowadzona edukacja regionalna, zarówno przez instytucje oświatowe jak i poza oświatowe pozwala także na znajomość nie tylko historii, często trudnej regionu, ale także na dostrzeżenie obecnych potrzeb, dotykających lokalną społeczność i dostrzeganiu jej przyszłości. Świadomość
o tych potrzebach i procesach zachodzących w społeczeństwie umożliwia zaobserwowanie zarówno niepokojących zjawisk, np. związanych z nacjonalizmem lub ksenofobią, jak i tych, które prowadzą do rozwoju regionu w wielostronnym wymiarze.
Zazwyczaj edukacja regionalna jest powiązana również z innymi formami
edukacji, które staje się niejako jej uzupełnieniem i umożliwiają na pełniejsze
przekazanie wiedzy o regionie młodszym pokoleniom. Dlatego też w przypadku edukacji regionalnej warto wykorzystać jej interdyscyplinarne możliwości i szukać połączeń między innymi naukami, np. edukacją historyczną,
czy też wiedzą o kulturze. Dzięki temu działania prowadzone w duchu edukacji regionalnej pozwolą na osiągnięcie postawionego przez nauczyciela, edukatora lub też inne osoby celu.
Cele i funkcje edukacji regionalnej w procesie kształtowania tożsamości
regionalnej
Głównym celem edukacji regionalnej jest przekazanie wiedzy, dotyczące
kultury oraz dziedzictwa historycznego z perspektywy lokalnej, a także w odniesieniu do narodowego dziedzictwa kulturowego. Ponadto to dzięki edukacji regionalnej można poznać oraz przekazać wartości związane z tradycjami
regionu, które mają wpływ na kształtowanie się poczucia tożsamości i przynależności do danej grupy społecznej w kontekście regionu.
181

Marzena Dobosz

Zdaniem Piotra Kowolika edukacja regionalna składa się z procesów,
których celem jest wpływ na zmianę młodego pokolenia zgodnie z panującymi
w społeczeństwie lokalnym wartości i najważniejszych celów wychowania 2.
Kolejnym celem edukacji regionalnej jest także przekazanie wiedzy o innych
kulturach i uwrażliwiane na różnice kulturowe, występujące w danych regionach. Ponadto tego typu przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze kreują
otwarte i tolerancyjne postawy, przy jednoczesnym budzeniu patriotycznych
uczuć. To poprzez kształtowanie więzi emocjonalnych dzieci i młodzieży
z „małą ojczyzną” można przyczynić się także do wzbudzenia oraz wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej.
Procesy dydaktyczne i wychowawcze, obejmujące ten rodzaj edukacji
mają także inny cel, jakim jest wykształcenie postaw patriotycznych wobec
małej ojczyzny, a także ukierunkowanych na zrozumienie inności, tkwiących
w odmiennych kulturach. Poczucie tożsamości regionalnej, przynależności
i świadomość wartościowych cech kultury pozwala także na ukształtowanie
postaw otwartości oraz tolerancji wobec kultur, także o znaczeniu regionalnym 3. Stefan Bednarek dokonuje analizy znaczenia edukacji regionalnej, która
prowadzi do osiągnięcia konkretnych celów. Według badacza celem edukacji
regionalnej jest 4:
1.

Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę o regionie, a także o państwie
i narodzie. Ponadto edukacja regionalna nie może zamykać się jedynie na
przeszłość, ponieważ należy również rozpatrywać ją z perspektyw rzeczywistości, także w wymiarze międzynarodowym. Dzięki temu można odnieść
zachodzące procesy i zjawiska w ogólnym znaczeniu do dziedzin danego środowiska regionalnego. Zdaniem S. Bednarka edukacja regionalna powinna
obejmować nie tylko nauki społeczne, ale również musi dostarczać wiedzę
związaną z geograficznym położeniem regionu, czy też demografią ludności
lokalnej. Takie ujęcie edukacji regionalnej umożliwia spojrzenie na historię

2
P. Kowolik, Edukacja regionalna w przedszkolu, [w:] Edukacja regionalna. Z historii, teorii
i praktyki, red. M. T. Michalewska, Kraków 1999.
3
I. Jarzyńska, Edukacja regionalna dzieci w procesie kształcenia zintegrowanego, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli 2010, nr 1-2, s. 80.
4
S. Bednarek, Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, Wrocław
1999.
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2.

3.

4.

i jej kulturowy dorobek z szerszej perspektywy. Działania dydaktyczne powinny także wyposażać ucznia w wiedzę, dotyczącą tradycji, zarówno tych
zachowanych, jak i zapomnianych, a także społeczeństwa.
Kolejnym celem edukacji regionalnej jest umożliwienie uczniom odnalezienia i zrozumienia wartości, znajdujących się w regionie oraz w odniesieniu
do wartości narodowych, państwowych, a także ludzkich.
Następnym celem edukacji regionalnej jest przekazanie uczniom wartości
obecnych w środowisku regionalnym. Dzięki temu dziecko ma możliwość
głębszego poznania obowiązujących norm, zasad i wartości, które funkcjonują w danej społeczności.
Ponadto edukacja regionalna kształtuje tzw. „tożsamość pluralistyczną”,
która pozwala na lepsze poznanie siebie, także z perspektyw odmiennych
kultur. Świadomość odrębności, inności, a także unikalnych cech własnej
kultury pozwala na wykształcenie otwartych postaw wobec tych „innych i
obcych”, z jednoczesnym przekonaniem, że żadna inna kultura nie jest ani
lepsza, ani gorsza. Pozwala to na próby zrozumienia tej odmienności kulturowej, która może znacząco różnić się od tej dominującej na danym terenie.

Zdaniem Jerzego Nikitorowicza celem edukacji regionalnej jest przekazanie wiedzy, uwrażliwianie, wzmacnianie, a także zapewnienia ochrony
świata wartości rdzennych. To dzięki edukacji regionalnej można przyczynić
się do ukształtowania więzi z „małą ojczyzną” lub też „ojczyną pierwotną”,
a także inicjowania działań, zmierzających do przekazywania rodzimych tradycji kolejnym pokoleniom 5. Ważnym aspektem związanym z edukacją regionalną jest sposób ujęcia jednostki, zarówno z perspektywy społeczeństwa, jak
i w wymiarze zindywidualizowanym. To za pomocą edukacji regionalnej
można ochronić jednostkę przed uprzedmiotowieniem, a zaraz przyczynić się
do ukształtowania więzi z regionem, przyczyniając się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz otwartego wobec odmiennych kultur.
Podobne cele edukacji regionalnej sformułował Piotr Petrykowski, który
określił dwa kierunki działań tego rodzaju edukacji. Zdaniem badacza za pomocą edukacji regionalnej można przyczynić się do ukształtowania postawy
regionalistycznej, a także tworzenia się grup wspólnotowych, zamieszkujących
J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa obywatelskiego,
[w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, red. A. Cudowska, Białystok 2011.
5
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dany obszar, w których występują określone stosunki społeczne. Drugi kierunek działań związanych z edukacją regionalną dąży do wzmacniania i pogłębiania świadomości oraz poczucia zakorzenienia i przynależności do określonego regionu, wspólnoty, czy też kultury 6.
To z pomocą edukacji regionalnej można przekazać uczniom wiedzę
o dziedzictwie kulturowym w swojej wielowymiarowości, które dotyka nie
tylko dorobku historycznego, czy też cech geograficznych. Dziedzictwo kulturowe regionu to bogactwo i mozaika złożona z tradycji, obyczajów, zwyczajów, wierzeniami, językiem, a nawet światopoglu danej grupy społecznej.
Dzięki działaniom z zakresu edukacji regionalnej, obejmującej różne aspekty,
wchodzące w skład dorobku kulturowego regionu uczniowie mają możliwość
przekonania się o tym, że to dziedzictwo jest częścią składową zarówno kultury
narodowej, jak i światowej. Podejście takie do kultury regionu pozwala także
na ochrony tych wartości przed procesami globalizacji i homogenizacji kultury, umożliwiając zachowanie odrębności kulturowej.
Należy także pamiętać o tym, że to za pomocą edukacji regionalnej, prowadzonej już od najwcześniejszych lat szkolnych można przyczynić się do wyksztalcenia więzi społecznych, które także spełniają potrzeby związane z bezpieczeństwem, akceptacją i przynależnością do grupy społecznej. Dlatego zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji regionalnej mogą być źródłem i początkiem aktywnych postaw prospołecznych, których celem jest dobro społeczeństwa regionalnego. To dzięki aktywności społecznej i społeczno-gospodarczej
można przyczynić się do wielopłaszczyznowego rozwoju regionu, dbając o zaspokojenie potrzeb i rozwiązanie problemów lokalnego społeczeństwa. Według P. Kowolika, edukacja regionalna prowadzona już na wczesnych etapach
edukacji szkolnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) spełnia różnego rodzaju
funkcje: społeczną, kulturalną i wychowawczą 7. To poprzez zajęcia z obszaru
edukacji regionalnej można nie tylko przekazać wiedzę o regionie, ale także
przyczynić się do rozbudzenia ciekawości, zainteresowania problematyką historii i dziedzictwa kulturowego regionu, a także przyczynić się do uwrażliwienia na problemy oraz perspektywy rozwoju „małej, prywatnej ojczyzny”.

6
7

P. Petrykowski, O edukacji regionalnej, Wychowanie Na Co Dzień 1997, nr 7–8.
P. Kowolik, Edukacja regionalna …, s. 188.
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Edukacja regionalna a tożsamość kulturowa młodego pokolenia
Edukacja regionalna prowadzona w ramach zajęć szkolnych opiera się na
przekazaniu wiedzy, dotyczącej regionu uczniów, poprzez stwarzanie sytuacji
oświatowo-wychowawczych, podczas których dzieci i młodzież ma możliwość
zapoznania się z dorobkiem kulturowym najbliższego otoczenia. W ramach
tego typu przedsięwzięć organizowane są zajęcia przez różne ogniwa systemu
oświaty i kultury, np. szkoły podstawowe, przedszkola, czy też regionalne instytucje kultury. Dlatego też edukacja regionalna charakteryzuje się aspektem
dydaktycznym, który jest integralnie związany z motywem poznawczym,
a także aspektem poznawczym, wynikającym z czynników dydaktycznych
i który wpływa na rozwój poznawczo-emocjonalny dziecka, a także kształtowanie się postaw wobec kultury regionalnej 8.
W związku z tym edukacja regionalna ma duże znaczenie w przypadku
procesu kształtowania się tożsamości kulturowej, a szczególnie tej, odnoszącej
się do dorobku kulturowego regionu. Zdaniem J. Nikitorowicza tożsamość
kulturowa jest wynikiem zachowania dziedzictwa przodków i kultywowania
przez społeczeństwo podstawowych wartości 9. To system wartości, zasad moralnych i etycznych akceptowanych oraz stosowanych w danej grupie społecznej wynika także z dziedzictwa przodków, których to dorobek kulturowy
wpłynął na kształtowanie się i rozwój świadomości człowieka. To nie tylko
dziedzictwo materialne związane jest z bogactwem kulturowym regionu, ale
również poglądy, przekonania, obyczaje i zwyczaje, a także pewien wzór postaw i przeżyć lokalnej społeczności. Dlatego tożsamość kulturową można rozpatrywać zarówno w wymiarze społecznym, jak i jako element świadomości
i struktury poznawczej. To dzięki poczuciu przynależności i wykrystalizowanej tożsamości kulturowej jednostka ma możliwość głębszego poznania samego siebie oraz wyjaśnienia sensu własnej egzystencji. Ponadto świadomość
przynależności oraz posiadanie wiedzy o dorobku kulturowym regionu, pozwala na wszechstronny rozwój poznawczy i emocjonalny człowieka.

A. Horbowski, Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej, Nauczyciel
i Szkoła 2006, nr 3-4 (32-33), s. 126.
9
J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995, s.67.
8
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Należy podkreślić, że tożsamość kulturowa odnosi się nie tylko do wymiaru lokalnego, ale także związana jest z grupami pierwotnymi oraz wtórnymi dziecka. To dzięki środowisku rodzinnemu dziecko ma możliwość poznania i nabycia wartości związanych zarówno ze środowiskiem regionalnym,
jak i w znaczeniu ogólnym, narodowym. Poprzez takie działania i procesy,
zachodzące w środowisku rodzinnym istnieje możliwość wykształcenia się poczucia przynależności do ojczyzny prywatnej oraz ideologicznej. Zdaniem
J. Nikitorowicza ojczyzna prywatna związana jest ze świadomością wartości
regionu, zaś ojczyznę ideologiczną stanowi obszar, z którym jednostka jest
związana nie tylko poprzez indywidualne doświadczenia związane z terytorium, zamieszkującym przez daną społeczność, ale poprzez przynależność do
zbiorowości społecznej, która jest niejako temu terytorium podporządkowana 10. Dlatego też to dzięki zjawiskom oraz procesom socjalizacyjnym oraz
wychowawczym rodzina przekazuje wiedzę o regionie, korzeniach, historii
i losach społeczności.
Należy także podkreślić, że świadomość tożsamości kulturowej jest ściśle
związane z kontaktami z innymi grupami kulturowymi. Dzięki temu jednostka ma możliwość poznania kultury własnej społeczności do której przynależy poprzez porównanie swoistego, rodzimego dziedzictwa kulturowego
z odrębną kulturą. To poprzez komunikację, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, a także w przeżywanych konfliktach można określić swoją tożsamość kulturową oraz identyfikację z określoną kulturą. Świadomość różnic,
podobieństw kulturowych, a także dostrzeganie symboli, które nieraz są źródłem wnioskowania o wartościach i normach kulturowych wpływa na proces
kształtowania się tożsamości kulturowej młodego pokolenia. W związku z tym
edukacja regionalna powinna obejmować także takie aspekty związane z przekazywaniem wiedzy o innych kulturach, które pozwalają na dostrzeżenie zależności, szczególnie tych historycznych, a także podobieństw i różnic kulturowych. To dzięki takim działaniom istnieje możliwość kreowania wśród młodych osób postaw otwartości wobec odmiennych kultur, opierających się na
dialogu.

10

J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja …, s. 53.
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Działania edukacyjne związane z przekazywaniem wszechstronnej wiedzy
o regionie muszą przyczyniać się także do kształtowania umiejętności związanych z prowadzeniem dialogu kulturowego. Zazwyczaj potrzebują one wsparcia ze strony edukacji, więc edukator, nauczyciel powinien dążyć do wzbudzania zainteresowania dziedzictwem kulturowym nie tylko rodzimej społeczności, ale także innych grup społecznych. To stworzenie uczniom odpowiednich
warunków do twórczych inicjatyw, możliwości wypowiadania się i tworzenia
mostów komunikacyjnych sprawia, że edukacja regionalna staje się żywym
działaniem, mającym wpływ, zarówno na jednostki, jak i daną społeczność.
Dlatego mówiąc edukacji regionalnej młodego pokolenia nie należy zapominać o dialogu postrzeganym jako rozmowę, komunikację i budowanie relacji
nie tylko w obrębie własnej grupy społecznej, ale także z innymi, często spotykając się na pograniczu kulturowym.
Znaczenie edukacji regionalnej w kształceniu szkolnym
Edukacja regionalna powinna być prowadzona od najwcześniejszych lat
szkolnych, zaczynając od nauki przedszkolnej. To poprzez wprowadzanie tematów związanych z regionem zamieszkania dzieckiem, miejscowością,
a także poruszających tematykę historyczną można pobudzić w dziecku zainteresowanie kulturą regionu oraz wzbogacić jego wiedzę, dotyczącą społeczności lokalnej. Dzięki temu edukacja regionalna ma wymiar wychowawczy,
socjalizujący, a także integracyjny, angażujący młode pokolenie w sprawy
związane ze społecznością lokalną. Często z edukacja regionalną jest związane
pojęcie regionalizmu nauczania, które oznaczana włączenie w obowiązujący
program nauczania treści związanych z regionem. Zazwyczaj proces ten ma
miejsce w postaci włączania lub zamiany niektórych informacji na treści
o charakterze regionalnym.
Dlatego ważne jest, aby regionalizacja nauczania miała miejsce już od
najmłodszych lat nauki szkolnej poprzez stopniowe wprowadzanie pojęć i tematów w taki sposób, aby rozbudziły ciekawość młodych uczniów i pozostały
w ich pamięci. W związku z tym, warto zdecydować się na zastosowanie takich
metod i technik, które pobudzają aktywność ucznia i wykorzystują jego potencjał. Warsztat pracy nauczyciela lub edukatora nie może być przypadkowy,
lecz odpowiednio dobrany do wieku i poziomu rozwoju poznawczego dziecka.
Zdaniem Łucji Staniczek edukacja regionalna jest zintegrowanym procesem,
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kształtującym oraz stabilizującym postawy wobec dziedzictwa kulturowego,
a także kwestii związanych ze współczesnym wymiarem regionu. Ponadto edukacja regionalna dąży do osiągnięcia określonych celów, takich jak wpływ na
świadome określenie własnej tożsamości i miejsca, a także przyczynić się do
wszechstronnego rozwoju regionu 11.
Młode pokolenie, która ma możliwość poznanie kultury regionu, własnych korzeni, a także historii, losów i problemów, dotykających społeczeństwo nie tylko z perspektywy dawnej, ale również tej współczesne może odkryć, wzmocnić, a także rozwinąć swoją tożsamość kulturową. To również
przez kultywowanie zwyczajów charakterystycznych dla danego regionu, świadome korzystanie z symboliki, a także świadomość walorów dziedzictwa kulturowego pozwala na pogłębienie poczucia przynależności i integracji z lokalnym społeczeństwem. To wspólne dbanie o dobro, przetrwanie i przekazanie
tradycji, a także poszukiwanie dróg łączących przeszłość z tym co nowe
i współczesne umożliwia kolejnym pokoleniom zachowanie i wzbogacenie
dziedzictwa kulturowego. W związku z tym edukacja regionalna powinna być
prowadzona na każdym etapie nauki szkolnej dziecka oraz musi spotkać się ze
wsparciem, zarówno ze strony instytucjonalnej, jak i społecznej.
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Regional education as one of the factors
sustaining tradition and shaping the cultural
identity of the young generation
It is through regional education at various levels of school education that
young generations can learn about the history and cultural heritage of the
region. Therefore, regional education plays an important role in the education
of children and youth, influencing the formation of regional and cultural
identity. This awareness of belonging to a given society, as well as its needs,
arouses active and patriotic attitudes towards the region, both in the territorial
and ideological sense. In addition, regional education contributes to the integration of local communities and encourages young people to preserve and
enrich cultural heritage with new elements. And thanks to properly run regional education, you can encourage people to conduct dialogue, talk and
promote open attitudes towards other cultures.
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Ostrobramska.
Żywa tradycja
kultu Matki Bożej Miłosierdzia

O Matce Bożej Ostrobramskiej dowiaduje się każdy uczeń polskiej szkoły
podstawowej najpóźniej w chwili, gdy musi nauczyć się na pamięć inwokacji
z Pana Tadeusza. Ostra Brama istnieje w świadomości narodu jak trwały element, któremu – ze względu na jego oczywiste miejsce w kulturze – na co dzień
nie poświęca się specjalnej uwagi.
A jednak, gdy pojechałam do Wilna, oniemiałam z zachwytu nad tym, co
– wydawało mi się – tak doskonale znam: z reprodukcji, z książek, z audycji
radiowych, z żołnierskich ryngrafów, z tablic sybirackich, jako cel pielgrzymek
parafialnych, jako – h a s ł o kultury polskiej. Ostra Brama. Uderzyła mnie aktualność, świeżość, żywotność tego miejsca, mimo że, patrząc metrykalnie, stanowi część jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków miasta: ponad
pięćsetletnich murów miejskich. Z zachwytu nad fenomenem Ostrej Bramy
postanowiłam poszukać korzeni tradycyjnego kultu Matki Bożej Miłosierdzia
i znaleźć odpowiedź na pytanie, co sprawia, że jest on wciąż żywy.
Rys historyczny
Brama
Choć kult obrazu w bramie może dziś nieco zadziwiać (dlaczego właśnie
tam?), to w skali kontynentu nie jest to zjawisko odosobnione: umieszczanie
w bramach miejskich świętych obrazów jest tradycją wywodzącą się ze średniowiecza. „Avinion francuski i [inne] miasta tym sposobem promują cześć Maryi
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Panny, że na każdej bramie i po wszystkich jej stronach wystawiają do publicznego kultu obrazy Najświętszej Panny tym sposobem, jaki widzimy w Wilnie
na Ostrej Bramie” – czytamy w XVII-wiecznej relacji ks. Jana Korsaka 1. Święci
patronowie mieli strzec mieszkańców przed nieproszonymi gośćmi, a także
błogosławić wyjeżdżającym z miasta na dalszą drogę, zaś z perspektywy duszpasterskiej ich obecność miała wzmagać pobożność mieszczan. Nie inaczej
stało się w Wilnie, gdzie na interesującej nas bramie znajdujemy aż dwa święte
wizerunki, Chrystusa i Maryi, a do szerzenia kultu obrazu Maryi świadomie
przyczynili się oo. karmelici z sąsiadującego z bramą klasztoru. To oni wybudowali dla obrazu, początkowo znajdującego się w ściennej wnęce, specjalną,
przylegającą do bramy kaplicę.
Sama brama to pozostałość dawnych murów obronnych wybudowanych
dla odpierania najazdów tatarskich i ruskich na samym początku XVI w. Dlaczego „Ostra”? Przyjmuje się, że zwyczajowa nazwa ta pochodzi od dzielnicy
miasta zwanej „ostrym końcem” – od zbiegających się tu w ten sposób umocnień. Imion bramy było jednak wiele, najczęściej od miast, w kierunku których
prowadził trakt: Brama Miednicka, Oszmiańska czy Mińska 2. Tak jak dawniej
obwarowania stanowiły granicę Wilna, tak dziś zachowany ich fragment oddziela ścisłe zabytkowe centrum miasta od przedmieść. Idąc zatem od dworca
kolejowego na zwiedzanie stolicy, nie sposób ominąć Ostrej Bramy.
Gdy stoimy przed nią właśnie od strony przedmieścia, od zewnętrznej
strony, widzimy pierwszy ze świętych wizerunków: wita nas Zbawiciel na odsłoniętym fresku. Kilka otworów strzelniczych od razu zdradza obronny charakter budowli. Bramę wieńczy attyka z Pogonią (najstarszy zachowany w Wilnie wizerunek herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego! 3), podtrzymywaną przez
gryfy. Pod gzymsem attyki widoczny jest znak integrujący symbolikę chrześcijańską i spuściznę antyczną: głowa Merkurego, boga kupców i handlarzy, której obecność wiąże się wylotem drogi handlowej ku Rusi i Morzu Czarnemu 4.

Cyt. za: V. Alisauskas,T. Raciunaite, Ostra Brama. Przewodnik, Wilno 2003, s. 19.
Zob. tamże, s. 8, a także: J. Kłos, Wilno. Przewodnik krajoznawczy, Wilno 1937, s. 190.
3
Co ciekawe, w przestrzeni miejskiej Wilna znajdują się obecnie tylko dwa wizerunki Pogoni –
drugi widnieje nad Pałacem Prezydenckim; zob. V. Alisauskas, T. Raciunaite, Ostra Brama…,
s. 14.
4
Zob. J. Kłos, Wilno…, s. 190.
1
2
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Fot. 1: Linia murów miejskich z Ostrą Bramą oddziela zabytkowe centrum miasta
od przedmieść; widok od strony zewnętrznej (fot. Witold Marko).

Obraz
Obraz Matki Bożej, z czasem nazwanej Ostrobramską, a potem Matką
Miłosierdzia, jest około sto lat młodszy od miejsca, w którym jest czczony.
Mimo że był wielokrotnie przemalowywany, prace restauratorskie 5 pozwoliły
ustalić czas jego powstania: między 1620 a 1630 rokiem wyszedł spod pędzla
nieznanego, lecz prawdopodobnie wileńskiego autora, który inspirować się
musiał podobnymi Maryjnymi wizerunkami w renesansowej sztuce niderlandzkiej. Według ówczesnych trendów malarstwa holenderskiego odchodzono od średniowiecznego zwyczaju pokazywania Jezusa i Maryi dramatycznie cierpiących na rzecz łagodniejszych oblicz świętych postaci. Tak też jest na
wileńskim obrazie: „Z oblicza Marii – pisze Jerzy Żenkiewicz – znika wyraz

Gruntowna konserwacja miała miejsce przed jego koronacją w 1927 r., dalsze prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie trwały w latach 1931-32; zob. J. Żenkiewicz, Litwa na przestrzeni
wieków i jej powiązania z Polską, Toruń 2001, s. 120.
5
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bólu. Powstaje natomiast cień smutku, z dojrzałym spojrzeniem, którego powaga kontrastuje z młodzieńczą delikatnością rysów” 6.

Fot. 2: Matka Boża Ostrobramska (fot. Witold Marko).

6

Tamże.
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Opis wizerunku
Maryja Ostrobramska, z przechyloną głową i skrzyżowanymi na piersi rękoma, ubrana jest w czerwoną suknię, niebieski płaszcz, a głowę okrywa jej
biała chusta. Nie widzimy tego pierwotnego ubrania, ponieważ przykrywa je
złota sukienka z XVII w., świadcząca o szybkim rozwoju kultu. Sukienka ta,
o łagodnym owalnym kształcie jedną linią łączącym się z welonem wokół
głowy, nadaje postaci powagę płaskorzeźby. Głowa Maryi ozdobiona jest
dwiema koronami pochodzącymi, podobnie jak sukienka, już z XVII w. Wokół głowy rozchodzą się promienie. Promienie to niezwykłe, jakby słoneczne,
sięgające ram, przetykane gwiazdami, co w zestawieniu z XVIII-wiecznym wotum w postaci półksiężyca na dole obrazu, odsyła do opisu Niewiasty z Apokalipsy św. Jana.
Wpatrując się w obraz ostrobramski, szybko spostrzegamy charakterystyczną jego cechę: Maryja jest bez Dzieciątka! Istotnie, jest to jeden z niewielu
wizerunków Maryi bez Syna 7. To spostrzeżenie ma znaczenie dla interpretacji
momentu, w jakim przedstawiono Matkę Bożą, przy założeniu, że jej wizerunek zawsze odsyła do historii zbawienia. Skoro nie trzyma na rękach Jezusa,
widzimy ją zapewne jeszcze przed zwiastowaniem lub w chwili zwiastowania,
kiedy po wysłuchaniu słów anioła spuściła oczy, złożyła ręce w geście pokornego przyjęcia woli Bożej i wypowiedziała: „Oto ja służebnica Pańska…” (Łk
1,38). Możliwy jest także moment już po Zmartwychwstaniu: jeśli wiemy,
że w liturgii bizantyjskiej gest skrzyżowania rąk wykonuje kapłan przy ołtarzu
w momencie ofiarowania darów, odnosząc liturgiczny moment do ofiary
Chrystusa na krzyżu, możemy przypuszczać, że Maryja ze skrzyżowanymi rękoma odsyła wiernych właśnie do tajemnicy Odkupienia. W tej perspektywie
Maryja na obrazie nie jest sama – Syn obecny jest za każdym razem jakby
w domyśle, a ikona ostrobramska łączy dwie tajemnice: Wcielenia i Odkupienia. Jest wileńska Madonna z apokaliptycznymi atrybutami słońca, księżyca

Maryja bez Dzieciątka przedstawiona jest m.in. na fresku Mater Admirabilis (Matka przedziwna) w Bazylice Trinita dei Monti w Rzymie, na popularnym wizerunku Niepokalanego
Serca Maryi czy na obrazie z Guadalupe.

7
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i gwiazd także Niewiastą uwielbioną, wzorem przeznaczenia wierzących do niebieskiej chwały 8.
Kult
Uważa się, że choć obraz Matki Bożej zawisł we wnęce Ostrej Bramy stosunkowo wcześnie, jego kult zaczął rozrastać się od momentu przybycia do
Wilna na początku XVII w. karmelitów, którzy, z własnym klasztorem tuż
obok bramy, wzięli maryjny wizerunek, według XVII-wiecznej relacji, w „osobliwszą obserwę i weneracyą” 9. Warto zauważyć, że obraz, z czasem uznany za
cudowny, nie został przeniesiony do znajdującego się wzdłuż ulicy Ostrobramskiej karmelickiego kościoła św. Teresy, lecz pozostał w pierwotnym miejscu
na bramie; choć umieszczono go w kaplicy dobudowanej po wewnętrznej stronie bramy, wciąż znajduje się „na pospolitym dla pociechy wszystkich widoku”, drzwi do niego „nie są […] nikomu zawarte”, przeciwnie, jak w przypadku „jakiejkolwiek publicznej Bramy” wierny „wolny ma [do obrazu –
A.M.] każdego czasu przystęp” 10. Nawet podczas II wojny światowej, decyzją
hierarchów wileńskich, obrazu nie ukryto, lecz pozostał z mieszkańcami miasta 11.
O randze wizerunku i ufności pokładanej w Maryi świadczą nie tylko
liczne wota (najstarsze, o jakim wiadomo, z 1671 r. 12), lecz i fakt, że w 1671 r.
Matka Boża Ostrobramska została obrana patronką Akademii Wileńskiej. Maryję z Ostrej Bramy zaczęto nazywać Strażniczką Wilna, a jej kult na Litwie
wysunął się na pierwsze miejsce, przyćmiewając wcześniejszą sławę obrazu
Matki Bożej Trockiej. Podczas rozbiorów Matka Boża Ostrobramska stanowiła „tarczę przeciw rusyfikacji” (katolickie miejsca praktyk religijnych wiązane
były z refleksją patriotyczną). Przełomowy moment stanowił rok 1834 – rok
wydania Pana Tadeusza – gdy cześć oddawana Matce Miłosierdzia przestała
mieć charakter lokalny, a weszła do repertuaru pobożności ogólnonarodowej.
8
Zob. W. Surówka, Matka Boża Ostrobramska, [online], https://www.liturgia.pl/Matka-BozaOstrobramska/ [dostęp: 20.06.2017].
9
Relację tę cytuje J. Remer; zob. tegoż, Wilno. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów,
Poznań 1934, s. 48 - 49. Wg Słownika Języka Polskiego red. W. Doroszewski: obserwa ‘przestrzeganie, zachowanie; poszanowanie’; weneracja ‘cześć, szacunek, poważanie’.
10
Zob. J. Remer, Wilno…, s. 48 - 49, pisownia oryginalna.
11
V. Aliskauksas, T. Raciuniaite, Ostra Brama…, s. 64.
12
Tamże, s. 40.
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Kulminację rozwoju kultu obrazu stanowiła jego koronacja papieskimi koronami w 1927 r. W tym bezprecedensowym wydarzeniu wzięła udział nie tylko
hierarchia kościoła, ale i elity rządzące kraju z Józefem Piłsudskim na czele 13.
Marszałek zostawił nawet wotum z napisem: „Dzięki Ci, Matko, za Wilno” –
na tyle skromne, że będące raczej odruchem serca w tragicznej sytuacji politycznej, niż pomysłem propagandowym 14.
Obrazki z Wilna
Obrót na pięcie, głowa do góry i znak krzyża
Matka Boża Ostrobramska widnieje faktycznie w bramie. Przez tę bramę
przechodzą codziennie tłumy turystów kierujących się na Starówkę, przechodzą wilnianie z nowej części miasta, z bloków na przedmieściach, biegnący do
pracy czy do szkoły w centrum.
Żeby zobaczyć cudowny obraz, trzeba, wyszedłszy z bramy, obrócić się
i spojrzeć w górę. Robią to turyści przy pierwszym, ewentualnie drugim przekraczaniu bramy, potem szlak komunikacyjny, choć wciąż pod okiem Maryi
patrzącej z galerii na ulicę, nabiera powszedniości. O ileż bardziej powszednia
powinna być ulica Ostrobramska dla mieszkańców miasta. Jakie było moje
zdziwienie, gdy w majowy wtorek, a więc dzień powszedni, rano ok. g. 7.30
przechodziłam przez Ostrą Bramę z kilkoma wilnianami spieszącymi do swoich obowiązków, a oni wszyscy, każdy kilka kroków za bramą, odwrócili się i,
zadzierając głowę do góry, uczynili znak krzyża. Młody chłopak z plecakiem
i laptopem w ręku, widać student, zatrzymał się na kilka sekund na środku
ulicy i popędził dalej. Elegancka kobieta w średnim wieku, w butach na obcasach i z torebką na ramieniu, przystanęła pod arkadami biegnącymi wzdłuż
ulicy na pacierz. Starszy, dystyngowany pan spokojnym gestem uchylił czapki.
Wpatrywałam się tyleż w Maryję, co w ludzi oddających jej cześć – nie na pokaz, lecz jakby w naturalnym rytuale, nakazującym zawsze obrócić się i pozdrowić Matkę Bożą. Gdy jeszcze w samej kaplicy ostrobramskiej, a także innych
wileńskich kościołach (na Antokolu czy w kaplicy Jezusa Miłosiernego)

13
14

Zob. J. Żenkiewicz, Litwa na przestrzeni wieków…, s. 119 - 121.
V. Aliskauksas, T. Raciuniaite, Ostra Brama…, s. 66.
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Fot. 3: Kaplica Ostrobramska zbudowana wzdłuż wewnętrznej ściany bramy
miejskiej (fot. Witold Marko).
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widziałam młodych mężczyzn gorliwie odmawiających różaniec (męska pobożność, chyba mniej oczywista, zawsze robi większe wrażenie niż kobieca), zaczęłam zastanawiać się, co to za pobożny naród? Z pomocą przyszły mi stare przewodniki po Wilnie, dokumentujące uwewnętrznioną od wieków pobożność
mieszkańców miasta: „Wszyscy, bez różnicy wyznań i narodowości, przechodzący przez Ostrą Bramę o każdej porze dnia i nocy muszą zdejmować czapki
i z odkrytą głową iść od kaplicy Pociejowskiej przy kościele św. Teresy aż do
samej bramy” 15 (!). Oficjalnie wymagano tego od 1785 r., wprowadzoną przez
Główny Trybunał Litewski regulacją; w dokumencie tym, dla ułatwienia modlitw na, przecież jednej z ważniejszych komunikacyjnie – to warto sobie
uświadomić – ulic miasta, zakazano również handlu ulicznego w trakcie nabożeństw i ograniczono ruch kołowy. 120 lat później, w latach 1903-1905, by
wyciszyć hałas przejeżdżających wozów wciąż zakłócający modlitwy, ulicę wyłożono nawet drewnianą kostką! 16. Wszystkie te działania są dowodem szacunku, jakim darzono powszechnie cudowny obraz i jak poważnie traktowano
sprawy maryjnego kultu, który tu w Wilnie rozwinął się, ze względu na specyficzną lokalizację świętego wizerunku, w formie, powiedzielibyśmy, ulicznej.
Do kaplicy długo nie było powszechnego dostępu, wierni klękali więc wprost
na bruku, po bokach tętniącej życiem ulicy. Charakterystyczne są przedwojenne pocztówki ukazujące Ostrą Bramę zamykającą prowadzący do niej trakt,
po którego jednej i drugiej stronie zawsze klęczy kornie kilka osób. Sama ulica,
podczas większych uroczystości obchodzonych przy obrazie, zamienia się w kościół:
W hierarchii świątyń wileńskich […] pierwsze miejsce […] zajmuje kaplica ostrobramska z cudownym obrazem Matki Boskiej, stanowiąca
wraz z bramą tej nazwy jakby prezbiterium jednonawowego kościoła
pod otwartem niebem. Takie określenie przynależy niewątpliwie ulicy
Ostrobramskiej […]. Tutaj, na ulicy, zwrócony w stronę Ostrej Bramy,
modli się przechodzień, wędrowiec, pielgrzym, obcy turysta, gromada,

15
16

J. Kłos, Wilno…., s. 190.
V. Aliskauksas, T. Raciuniaite, Ostra Brama…, s. 26.
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lud i cała Polska chrześcijańska. Takim to kościołem jest Ostrobramska
ulica […] 17.

Zadziwiające, że tak jak przepis Trybunału Litewskiego do dziś jest, mocą tradycji pewnie, zachowywany, tak i powyższa relacja profesora Remera, konserwatora obrazu w Ostrej Bramie i autora słynnego przewodnika po Wilnie,
wciąż pozostaje aktualna – tak głęboko wrósł lokalny kult Matki Bożej w życie
wilnian.
Matka Boża Jednocząca?
W kaplicy Ostrobramskiej odbywają się dziś nabożeństwa po litewsku
i po polsku, to samo zawsze jedno po drugim. W środku wyłożone są teksty
litanii loretańskiej i śpiewniki w obu językach. Będąc w Wilnie miałam okazję
uczestniczyć w mszy przed cudownym obrazem; ze względu na bardziej pasującą porę wybrałam wariant litewski. Spostrzegłam, że kilka starszych pań modlących się swobodnie na litewskiej mszy (ja niestety, odpowiadać po litewsku
nie potrafiłam) między sobą rozmawiało po polsku. Kilka dni później rozpoznałam w nich kramarki na wileńskich ulicach, widać polskiego pochodzenia.
Tak to już jest w Wilnie, że wielu ludzi mówi tu, lepiej lub gorzej,
w historycznie „tutejszych” językach: po litewsku, po polsku, a także tutejszą
mieszanką rosyjskiego i białoruskiego. Przewodniczka w Muzeum Mickiewicza
opowiadała, że przed wojną w Wilnie mieszkało ponad sto narodowości. Nie
ma na ziemi wileńskiej człowieka – mówiła – w którego żyłach nie płynęłaby
krew: litewska, polska, białoruska, żydowska, karaimska, rosyjska i wiele innych…
Mimo politycznych animozji polsko-litewskich wielokulturowość stolicy
jest faktem. A Matka Boża z Ostrej Bramy patronką tutejszą, nie polską czy
litewską, ale – wileńską, wspólną Polakom i Litwinom, wszystkim, którzy chcą
uciekać się pod jej opiekę w myśl łacińskich słów widocznych na zewnętrznej
J. Remer, Wilno…, s. 47-48, pisownia oryginalna; Warto zauważyć, że tak łatwy dostęp do
świętego wizerunku (będącego także cennym zabytkiem) w znanym sanktuarium nie jest typowy. Brak jakichkolwiek zabezpieczających krat i okna od kaplicy przy dobrej pogodzie otwarte
na oścież komentuje S. Koper: „Zupełnie nie przypomina to obyczajów z Częstochowy […].
[ W ] W i l n i e n i c n i e o d g r a d z a l u d z i o d s a c r u m .” Zob. tegoż, Wielkie Księstwo
Litewskie i Inflanty. Przewodnik historyczny śladami polskości Kresów, Warszawa 2014, s. 415416, podkr. A.M.
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ścianie kaplicy od ulicy Ostrobramskiej: „Pod Twoja opiekę uciekamy się…”,
i na frontonie z okiem Opatrzności i łacińskim tytułem „Matka miłosierdzia”.
Bo ten właśnie tytuł Maryi akcentuje się obecnie. Ponadnarodowość przesłania
Maryjnego z Ostrej Bramy dobrze wyjaśnia Remer, cytując na dowód pieśń
z 1761 r.:
Wyniesiony ponad wrota świeckiej bramy dla pewniejszej stróży obronnych murów był [obraz – A.M.] na początku swego przeznaczenia duchową obroną miasta; później, a za staraniem oo. karmelitów, stał się
dla ich zakonu „niewymowną Pociechą i Ozdobą Karmelu”, dla Wilna
świętością; zespołowy geniusz wielu pokoleń sprawił zaś, że wizerunek
Tej, co w Ostrej świeci Bramie i słynie cudami, podniesiony został na
wyżyny Palladium całego narodu. Stąd też w licznych pieśniach słyszymy jakby odgłosy przeobrażeń Madonny-Strażniczki grodu
w Matkę Miłosierdzia pobożnego ludu i orędowniczkę narodów.
Jedna w tych pieśni mówi:
„Obrona wielka miasta Giedymina,
Wilna całego pociecha jedyna,
W tej Ostrej Bramie obrona potężna,
Królowa Polska, a Litewska Księżna.
W stołecznym mieście stolico mądrości,
Tu rezydujesz w darów obfitości…” 18.

Warto wiedzieć, że w 1927 r. przy koronacji obrazu chciano nadać Maryi
Ostrobramskiej tytuł „Królowej Polski”. Papież Pius XI nie zgodził się na to,
starając się uchronić Polaków i Litwinów od jeszcze większej wzajemnej wrogości 19. Obecnie, gdy upływ lat nie załagodził napiętych stosunków 20, chciałoby się Matkę Bożą Ostrobramską nazwać M a t k ą J e d n o c z ą c ą , bo, przynajmniej tu, w kaplicy, w życiu parafii Ostrobramskiej, czuje się dawną wspólnotę. Zofia Kałamajska-Saeed pisze: „Stromymi schodami, wiodącymi do kaplicy ostrobramskiej, nadal na klęczkach wchodzą ludzie, uciekający się pod
opiekę Matki Miłosierdzia. Ona zaś swym kojącym spojrzeniem obejmuje

J. Remer, Wilno…, s. 54, podkr. A.M.
V. Aliskauksas i T. Raciuniaite, Ostra Brama…, s. 66.
20
Więcej na ten temat: T. Kowzan, Wilno. Polska – Litwa „Kocham cię – Ja też nie”, Bydgoszcz
1999, s. 67-109.
18
19
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wszystkich do niej przychodzących – tutejszych i przyjezdnych, katolików
i prawosławnych, Polaków, Litwinów i Białorusinów. Wszystkich” 21.
Zakończenie
Podczas wycieczki do Wilna nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że miasto
żyje Ostrą Bramą. Przez szacunek okazywany Maryi przy przekraczaniu ulicy
Ostrobramskiej. Przez fakt, że jest to wciąż jedna z głównych ulic Starego Miasta i trudno ją ominąć. Nie mówiąc już o sprzedawanych na każdym rogu pocztówkach z reprodukcją wileńskiego symbolu. Brama w obecnej przestrzeni
miejskiej jest bezsprzecznie punktem orientacyjnym, co można interpretować
też symbolicznie w perspektywie wiary.
Sama zaś Ostra Brama żyje także poza Wilnem, na całym świecie. W Watykanie, w podziemiach bazyliki św. Piotra, znajduje się Kaplica Litewska
z obrazem ostrobramskim. Wszędzie, gdzie działają wspólnoty sybirackie –
w Polsce, na Litwie, na emigracji w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie –
znajdziemy w lokalnych kościołach ostrobramskie wizerunki, czy to w ołtarzu,
czy to w bocznych kaplicach kościołów, czy to na tablicach upamiętniających
ofiary syberyjskiej katorgi. Matkę Bożą Ostrobramską obrano bowiem w latach
wojny za patronkę Sybiraków – Kresowian wszystkich narodowości; jej wizerunek uosabiał tęsknotę za Ojczyzną i nadzieję na powrót – do czekającej zawsze w Bramie stolicy Matki Miłosierdzia 22.
Wreszcie żyje Matka Boża Ostrobramska w pamięci narodów polskiego
i litewskiego, utrwalona w sztuce, w tekstach literackich wysokich (sztandarowy w tym kontekście Pan Tadeusz) i ludowych (liczne pieśni maryjne) czy
dziełach muzycznych (Stanisław Moniuszko, działający przecież w Wilnie,
skomponował cztery Litanie Ostrobramskie).
A czas, wiara i kultura piszą dalszy ciąg historii, bo Matka Boża niezmiennie, tak, jak przez wieki, wciąż spogląda na lud.

Cyt. za: J. Żenkiewicz, Litwa na przestrzeni wieków…, s. 121.
Zwróćmy uwagę, że Mickiewiczowskie westchnienia w słynnej inwokacji z Pana Tadeusza
mają to samo, emigracyjne podłoże.

21
22
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Our Lady of the Gate of Dawn.
A living tradition of the cult of The Virgin Mary
Mother of Mercy in Vilnius

The article deals with the phenomenon of the cult of The Virgin Mary Mother
of Mercy in Vilnius (Lithuania). The Virgin Mary is worshiped there especially
in her icon presented in the Gate of Dawn (Pol. Ostra Brama, Lith. Aušros
vartai), the city’s gate which is a part of a religious sanctuary. The aim of the
text is to examine how the cult in that place has been developing from the
Middle Ages until today. Starting with the presentation of the history of the
sanctuary, the author explains its relevance for the Polish culture and gives
examples for the statement that the cult of the Virgin Mary has been deeply
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internalized by the inhabitants of Vilnius, now as in the past. Finally, an observation is stated that Our Lady of the Gate of Dawn plays a role of the Uniting Mother for the Poles and the Lithuanians.
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Tradycja, czyli przekazanie.
Narodziny motywu
traditio legis i traditio clavis

Tradycja – etymologia, znaczenie, aspekty
Wyraz „tradycja” (z łacińskiego traditio), przez D. Noyes uznawany za
jeden z najważniejszych terminów dla kultury europejskiej 1 znaczy dosłownie
„przekazanie”. Aktualnie w języku polskim słowo to oznacza
Ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań itp. właściwych jakiejś grupie
społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań 2.

Dawniej było ono także używane jako termin prawniczy określający
„zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie mienia dłużnika na rzecz wierzycieli” 3. To samo słowo pisane z wielkiej litery ma w polszczyźnie znaczenie
„forma przekazu objawienia Bożego” 4. Tymczasem źródłosłowem tego wyrazu
jest łacińskie traditio złożone z przedrostka trans – czyli „przez, poprzez”
i dare, czyli „dawać” 5. To, co w polszczyźnie oraz wielu innych współczesnych
językach, które przejęły łacińskie traditio zwykle odnosi się do kwestii społecznych i kulturowych, oznacza także dosłowne lub metaforyczne przekazanie
obiektu, słowa, obyczaju lub prawa. Termin „tradycja” jest wieloznaczny,
a jego granice płynne, warto więc rozpatrywać go na różnych płaszczyznach,
Tamże, s. 233.
Wielki Słownik Języka Polskiego, red. P. Żmigrodzki, [online] http://www.wsjp.pl/ [dostęp:10.10.2018].
3
Tamże.
4
Wielki Słownik Ortograficzny, [online] https://sjp.pwn.pl, [dostęp: 10.10.2018].
5
Słownik Łacińsko-Polski, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1997, s. 506-507.
1
2
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z których D. Noyes wskazuje przede wszystkim takie znaczenie jak komunikacja, ideologia oraz szeroko rozumiana wspólna własność, zarówno intelektualna, jak materialna 6. Wszystkie przedstawione możliwości interpretacji tego
słowa aspektów odgrywają znaczącą rolę także w historii sztuki, w epoce wczesnochrześcijańskiej, w której pojawia się motyw traditio legis i traditio clavis.
„Chrystus tryumfujący i dar od Boga” a traditio legis
Motyw traditio legis jako pierwszy opisał Henri-Julien Grimouard 7 po
zbadaniu wielu dzieł sztuki, podejmując próbę opisania ich i podzielenia na
grupy według ich motywu przewodniego 8. Grimouard użył wyrażenia le Christ
triomphant et le don de Dieu, czyli „Chrystus tryumfujący i dar Boga” 9. Łaciński
termin traditio legis zaproponowali Louis Duchesne i Anton Baumstark około
roku 1889 10. Wyrażenia te należy rozumieć jako „przekazanie prawa” i „przekazanie kluczy”, czyli sceny wręczenia świętym Piotrowi i Pawłowi przez Chrystusa zapisu Boskiego prawa w postaci zwoju lub kodeksu (traditio legis) lub
świętemu Piotrowi klucza do Królestwa Niebieskiego (traditio clavis lub traditio clavium 11). Należy dodać, że obie traditiones w sztukach plastycznych stopniowo ulegały modyfikacjom. Wczesnochrześcijański model ze zwojem lub kodeksem reprezentującym boskie prawo i wizerunkami apostołów występował
w późniejszych wiekach między innymi jako przedstawienie daru Chrystusa
w postaci korony męczeńskiej lub miniatury kościoła (jako symboliczne przekazanie opieki nad nim) innym Świętym lub biskupowi 12. B. Snelders, który
poświęcił szczególną uwagę temu motywowi w sztukach plastycznych, wskazuje na trzy szczególne elementy charakterystyczne dla traditio legis:
• Postać Chrystusa trzymającego zwój
lub kodeks w centrum kompozycji
• Apostoł Piotr po jego lewej, Paweł po prawej stronie
D. Noyes, Tradition: Three Traditions …, s. 234.
Grimouard wyodrębnił sam motyw jako podstawę klasyfikacji tematycznej dzieła, ale nie zaproponował łacińskiego terminu jako oficjalnej nazwy tego rodzaju wizerunków.
8
R. Couzin, Traditio legis, anatomy of an image, Oxford 2015, s. 2.
9
Przekład własny.
10
R. Couzin, Traditio legis …, s. 2.
11
Od łacińskiego clavis – genetiwus liczby pojedynczej; clavium – genetiwus liczby mnogiej.
Obie formy są dopuszczalne jako nazwa omawianego motywu w sztukach plastycznych.
12
Tego rodzaju wizerunek znajduje się np. w Bazylice św. Witalisa w Rawennie.
6
7
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• Piotr podtrzymujący jeden koniec zwoju 13.
Elementem, o którym Snelders nie wspomina, a który pojawia się nie
tylko w wizerunkach traditio z udziałem Piotra i Pawła, są okryte ręce. Tak,
jak kapłan nie dotyka bezpośrednio monstrancji, ale trzyma ją przez welon, tak
apostołowie (lub inni święci) na obrazach okrywają dłonie wyciągnięte po dary
przekazywane przez Chrystusa. Wyżej wymienione elementy stanowią jedynie
podstawowe składniki kompozycji scen traditio. Sama sceneria, detale, kolorystyka szat a nawet postacie świętych mogły przystawać do pewnych schematów
(opisanych w dalszej części pracy), jednak nie należy zapominać o dziełach wykorzystujących motyw traditio legis pod wieloma względami odbiegających od
schematu.
Pierwsze sceny traditio w sztukach plastycznych
Datowanie najstarszych dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej przysparza
wielu problemów. Za umowną datę powstania pierwszych wspólnot chrześcijan uznaje się w przybliżeniu lata 30 n.e. 14 Formowanie się zgromadzeń nie
oznaczało jednak powstawania budowli innych artefaktów związanych z kultem z uwagi na liczne i trwające mniej więcej do początku IV wieku prześladowania 15. Oficjalna legalizacja kultu i zagwarantowanie ochrony prawnej jego
wyznawcom przekłada się na możliwość jawnego praktykowania obrzędów
chrześcijańskich, a więc także tworzenie odpowiedniej przestrzeni sakralnej dla
zgromadzeń. Wcześniej, choć zgodnie z edyktem Decjusza (ok. 2501 r. n.e.) i Waleriana z 257-8 r. n.e. nakazującymi publiczne składanie ofiar
bogom, wszelkie nieruchomości chrześcijan podlegały konfiskacie, wyznawcy
Chrystusa byli nadal właścicielami miejsc na cmentarzu oraz pomieszczeń do
nich przylegających, wobec tego one właśnie były adaptowane na potrzeby
kultu 16. Można więc zaproponować dla początków sztuki wczesnochrześcijańskiej przedział czasowy na przełomie III i IV wieku n.e. 17 Najliczniejsze za-

13
B. Selders, The Traditio Legis on early Christian sarcophagi, Antiquité Tardive 2005, nr 13,
s.321-333.
14
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988, s. 46.
15
Tamże.
16
Tamże, s. 49.
17
Tamże.
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bytki, czyli sarkofagi, sprawiają niekiedy problem przy próbie dokładnego datowania. Nieco łatwiejsze jest określenie czasu powstawania fresków i mozaik
w budynkach wzniesionych po zakończeniu okresu prześladowania chrześcijan. Za najlepiej zachowany wśród najstarszych z nich uważa się Mauzoleum
Konstancji w Rzymie zbudowane między 337 a 351 r. n.e., gdzie znajduje się
mozaika z motywem traditio legis 18. Na absydzie widnieje scena wyobrażona
według modelu kanonicznego dla tego rodzaju wizerunków. W centrum malowidła znajduje się postać Chrystusa nawiązująca do jego epitetu „Dobrego
Pasterza”. Po obu jego stronach zostali sportretowani święci Piotr i Paweł. Syn
Boży wyciąga w kierunku Piotra dłoń z rozwiniętym zwojem papirusu, na którym pozornie widnieje napis dominus pacem dat – „Pan daje pokój”, lecz E.
Jastrzębowska podaje, że jest to błędna rekonstrukcja mozaiki i prawidłowo
odczytana fraza (co potwierdzają inne przykłady tego rodzaju obrazów) brzmi
dominus legem dat – „Pan daje prawo” 19. Druga dłoń Chrystusa jest uniesiona
w geście błogosławieństwa. Kolor szat z jednej strony budzi skojarzenie z bogactwem i przepychem właściwym władcy absolutnemu, z drugiej zaś może
wiązać się ze światłem, blaskiem Bożej chwały 20. Kompozycję zamykają motywy roślinne – drzewa palmowe po obu stronach, owoce, winne grona i liście
u dołu i góry mozaiki.
Scenom „przekazania prawa” towarzyszyło wyobrażenie przekazania klucza lub kluczy do Królestwa Niebieskiego. Motyw ten mógł pojawić się w obu
wariacjach w obrębie jednego dzieła lub osobno. Przykładem takiej sceny jest
fresk datowany na ok. VIII w. n.e., który znajduje się w kościele St. John's
Convent Church, w Müstair (Szwajcaria). Chrystus został na nim sportretowany w pozycji siedzącej z kodeksem zamiast zwoju, co nie budzi zdziwienia
z uwagi na czas powstania dzieła. Wyraźnie zostało zaznaczone okrycie rąk apostołów przyjmujących dary oraz charakterystyczny dla traditio legis i traditio
clavis element „wywyższenia” Chrystusa poprzez podwyższony tron.

B. Filarska, Początki sztuki wczesnochrześcijańskiej, Lublin 1986, s. 128.
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska …, s. 89.
20
Taki sposób interpretacji koloru szat Chrystusa proponuje K. Babraj; Por. K. Babraj, Interpretacja ikonograficzna rzymskiej mozaiki z Santa Pudenziana, Warszawa 2006, s. 75.
18
19

208

Tradycja, czyli przekazanie. …

Ilustracja 1

Mozaika z absydy Mauzoleum Konstancji, fot. José Luiz Bernardes Ribeiro
Ilustracja 2
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Fresk z St. John's Convent Church, w Müstair, fot. Richard Stracke.

Motyw traditio legis i traditio clavis ewoluował i wzbogacał się o nowe
elementy i postacie. Poza zwojem lub kodeksem oraz kluczami pojawiała się
także korona, czyli symbol chwały męczeńskiej. Przykładem takiego obrazu jest
mozaika w Bazylice św. Witalisa w Rawennie, datowana na połowę VI wieku
n. e. Mozaika znajduje się na kopule nad chórem i przedstawia Chrystusa między dwoma archaniołami wręczającego św. Witalisowi koronę męczeńską, zaś
biskupowi miniaturę świątyni, co nawiązuje do traditio clavium oraz symbolicznego przejmowania opieki nad Kościołem przez duszpasterza uznawanego
za następcę Piotra Apostoła.
Ilustracja 3

Mozaika z Bazyliki Św. Witalisa w Rawennie

Kompozycja scen traditio we wszystkich jej wariantach jest łączona ze
sceną Kazania na Górze 21. W Ewangelii według św. Mateusza, w której znajduje się opis Kazania, się jest także mowa o danym przez Boga prawie:

21

E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska …, s. 59.
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1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
(…) 17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki
niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się
w Prawie, aż się wszystko spełni 22.

Kazanie na Górze określa się jako „kodeks moralności chrześcijańskiej” 23,
w którym Chrystus przede wszystkim przypomina o niezmienności i konieczności wypełniania nakazów prawa 24, co stanowi kolejny argument za łączeniem
motywu traditio legis z tą sceną. Z tym stwierdzeniem zgadzają się także Hvalvik 25 oraz Couzin 26. „Przekazanie prawa” w sztukach plastycznych epoki wczesnochrześcijańskiej jest związany także z innym tematem obrazów, Maiestas
domini (dosł. „chwała Pana”). Podobnie jak traditio, były to wyobrażenia
Chrystusa jako władcy lub stwórcy świata, samego w centralnej części obrazu
lub w otoczeniu pozostałych apostołów bądź aniołów 27. Od traditio legis Maiestas domini różni się przede wszystkim brakiem elementu przekazania daru.
Charakterystycznymi cechami zarówno tego motywu, jak i dwóch do
niego podobnych pod względem kompozycji (Maiestas domini i nieco późniejsza - Chrystus jako władca-stworzyciel Ziemi 28) jest umieszczenie w kompozycji Chrystusa wyżej od jego uczniów. Jezus unosi się nad ziemią, stoi na wzniesieniu, lub siedzi na tronie z podwyższeniem. Jako Pantokrator lub Kosmokrator
stoi na błękitnej kuli reprezentującej kulę ziemską lub cały świat 29. Wszystkie
te zabiegi kompozycyjne, które umieszczają Chrystusa wyżej od jego uczniów
i w centrum obrazu w pewnym stopniu nawiązują do Kazania na Górze 30. Wizerunek Chrystusa w tego rodzaju dziełach zawiera także charakterystyczny

Ewangelia Mt 5 1-2, Mt 5 17-19.
Za: komentarz do cytowanego fragmentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2014.
24
Tamże.
25
R. Hvalvik, Christ proclaiming his law to the apostles: The traditio legis in early Christian art
and literature, [w:] The New Testament and Early Christian Literature in Greco-Roman Context:
Studies in Honor of David E. Aune, red. J. Fotopoulos, Leiden 2006, s.405-437,427.
26
R. Couzin, Traditio legis, anatomy of an image. Oxford 2015, s. 2
27
Tamże, s. 63
28
Christos Kosmokrator lub Pantokrator; najczęściej wyobrażany z symbolami władzy i umieszczony w kompozycji obrazu nad ziemskim globem.
29
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska …, s. 89
30
Tamże, s. 59
22
23
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gest uniesionej ręki interpretowany jako lub towarzyszący błogosławieństwu
lub udzielaniu nauk 31. W wyobrażeniach Jezusa przeważa obraz dojrzałego
mężczyzny z brodą. Zwykle po jego lewej stronie stoi święty Piotr, po prawej
święty Paweł. Wyraźne odejście od tych tendencji można zaobserwować tylko
w nielicznych przypadkach. Do najbardziej znanych odstępstw od popularnego modelu należy płaskorzeźba na sarkofagu Juniusa Bassusa. Nie tylko
przedstawia ona Chrystusa jako młodzieńca, z gładką twarzą, lecz także odwraca klasyczne ustawienie Apostołów po jego obu stronach 32. Pewne zmiany
w schemacie wizerunku można zaobserwować także w płaskorzeźbach zdobiących kilka sarkofagów z Rawenny 33, gdzie poza młodzieńczą postacią Chrystusa w pozycji siedzącej widać także księgę (codex) zamiast zwoju, a całość
kompozycji sugeruje większe niż w tradycyjnych wyobrażeniach przesunięcie
uwagi artysty na postać św. Pawła. Autor podaje dwie hipotezy takiego stanu
rzeczy – lokalne preferencje kultowe przyznające specjalne znaczenie tej postaci
oraz naśladownictwo niezachowanego modelu sarkofagu, prawdopodobnie
popularnego w Konstantynopolu 34.
Liczbę wczesnochrześcijańskich dzieł sztuki wykorzystujących motyw
przekazania prawa lub kluczy do Królestwa Niebieskiego szacuje się na ok. 4050 35. Większość z nich stanowią sarkofagi (około 24). Poza nimi, traditio znajduje się także na freskach, mozaikach, trumnach i miniaturach 36.

31
R. Couzin, Traditio legis …, s. 33; Autor podkreśla jednak, że gest ten może być interpretowany na bardzo różne sposoby.
32
R. Couzin, Traditio legis …, s. 12-16.
33
Tamże, s. 7.
34
Tamże.
35
Tamże, s. 5.
36
Tamże.
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Ilustracja 4

Detal z dekoracji sarkofagu Juniusa Bassusa. U góry scena traditio legis, u dołu tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Fot. Giovanni Dall’Orto, domena publiczna.
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Między tradycją pogańską a chrześcijańską.
Wpływ wizerunków władców Cesarstwa Rzymskiego
na traditio legis i traditio clavis
Traditio legis, choć włączone w zbiór pojęć z zakresu sztuki wczesnochrześcijańskiej, ma także silne zakorzenienie w kulturze „pogańskiej”, w dziełach
sztuki, które powstały w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Hvalvik 37 i Couzin 38
są zdania, że wyobrażenia postaci Chrystusa niemal całkowicie pokrywają się
z przedstawieniami cesarzy rzymskich podczas adlocutio (przemowa) lub largitio (rozdawnictwo) 39. Cesarz podczas adlocutio wyobrażany był w pozycji stojącej, z dłonią w charakterystycznym geście, uniesioną i zwróconą wnętrzem
do adresatów przemowy. K. Babraj wskazuje jako jeden z rzymskich pierwowzorów wizerunku Chrystusa w tradycji wczesnochrześcijańskiej porfirowy
posąg z Aleksandrii przedstawiający prawdopodobnie cesarza Dioklecjana 40.
Jest to cenne spostrzeżenie, ponieważ ten portret ukazuje władcę, wbrew rzymskiemu zwyczajowi, z bujną brodą. Babraj tłumaczy to wzorowaniem się jego
twórcy na posągach Zeusa oraz portretach wschodnich władców. Według
niego jest to tym ważniejszy szczegół, że jeszcze silniej zaznacza wszechwładność cesarza. W przypadku tego dzieła także można mówić o symbolicznym
(kompozycyjnym) „wywyższeniu” cesarza, gdyż został przedstawiony na tronie
z podwyższeniem (solium regale).
Motyw largitio można znaleźć między innymi wśród dekoracji Łuku Konstantyna 41 i Kolumny Trajana 42 w Rzymie. Wyobrażony w pozycji siedzącej
cesarz mimo charakterystycznej dla rzymskich władców krótkiej fryzury i ogolonej twarzy, pod wieloma względami przypomina wizerunki Chrystusa w różnych wersjach traditio. Podobieństwo widać przede wszystkim w postawie
i geście władcy, oraz w kompozycji całości sceny. Widać wyraźnie umieszczenie

R. Hvalvik, Christ proclaiming his law to the apostles …, s. 405-437,427.
R. Couzin, Traditio legis, anatomy of an image, Oxford 2015, s. 63
39
K. Babraj, Interpretacja ikonograficzna …, s. 75; T. Dobrzeniecki, Maiestas Domini w zabytkach polskich i obcych z Polską związanych, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1973,
nr XVII, s. 29-32.
40
K. Babraj, Interpretacja ikonograficzna …, s. 75.
41
Tamże, s. 49.
42
Tamże, s. 149.
37
38
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władcy na podwyższeniu (tron na postumencie) oraz otaczający go tłum wyciągający ku niemu dłonie. Nawet układ fałdów szat suplikantów w niektórych
przypadkach może przywodzić na myśl okrywanie dłoni, jak w przedstawieniach przyjmujących darów apostołów lub świętych. Nie występuje jednak takie okrycie, jakie daje się zauważyć np. na fresku z kościoła St. John Convent,
gdzie dłonie apostołów okrywa oddzielny pas tkaniny, prawdopodobnie pełniący podobną funkcję jak welon kapłana podczas sprawowania mszy świętej.
Ilustracja 5

Scena largitio. Detal z fryzu zdobiącego Łuk Konstantyna od strony
północnej. Fot. William Storage.
Przy dokładnej analizie scen adlocutio, largitio i traditio legis oraz traditio
clavis można dopatrzyć się wielu różnic, lecz dla odbiorcy, który nie bada tych
wizerunków z naukową skrupulatnością, będą one albo mało widoczne, albo
niezauważalne. Do takich różnic zalicza się wśród m.in. inny kąt uniesionej
dłoni cesarza i Chrystusa (dłoń władcy wydaje się bardziej podkreślać jego siłę
i posiadaną władzę, ręka Jezusa z kolei jest wyciągnięta w geście błogosławieństwa 43). Ponadto, rzymski zwyczaj nakazywał cesarzowi strzyc włosy i golić
brodę, natomiast Chrystus przypomina posągi filozofów lub takich bóstw jak
43

E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska …, s. 97.
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Jowisz czy Neptun 44 z długimi włosami i brodą. Nie należy jednak zapominać
o odstępstwach od kanonu zarówno w portretach Jezusa, jak rzymskich władców takich jak Chrystus – młodzieniec czy cesarz z brodą 45.

Traditio legis i traditio clavis jako przyczynek do dyskusji
o kulturotwórczej i komunikacyjnej roli tradycji
Posługiwanie się przez artystów traditio legis i traditio clavis jest warte
uwagi nie tylko z powodu wieloznaczności słowa traditio i „tradycja” samych
w sobie, lecz także dzięki możliwości interpretowania ich w różny sposób
w zależności od kontekstu kulturowego, w jakim występują. W sztuce chrześcijańskiej jest to z jednej strony symboliczne przekazanie władzy przez Chrystusa św. Piotrowi i jego następcom, z drugiej – nawiązanie do obecnych
w tradycji rzymskiej scen adlocutio i largitio. Kontynuacja posługiwania się
przez twórców pewnym typem wizerunku opartego na podobnych regułach
kompozycyjnych, ale funkcjonującego w kręgach dwóch religii pozostających
w konflikcie o różnym stopniu nasilenia stanowi ważny przyczynek do rozumienia pojęcia tradycji przede wszystkim jako elementu komunikacji kulturowej. Na szczególną uwagę w tej dyskusji zasługuje głos D. Noyes podkreślający
interdyscyplinarność terminu „tradycja” oraz kulturotwórczą rolę religii, co ma
szczególnie znaczenie w kontekście kształtowania się traditio legis i traditio
clavis w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Wedle Noyes, to religia kształtuje koncepcję tradycji, a jednocześnie każda religia oparta na słowie pisanym musi być
wsparta przez tradycję 46. Ponadto, tradycja w dowolnym znaczeniu tego słowa
– z natury będąca dosłownie przekazem – jest niezwykle ważnym elementem
komunikacji pozawerbalnej oraz wpływa na kształtowanie kultury materialnej 47. Ostatnią wartością, kluczową dla niniejszego tekstu, jest transmisja tradycji, która jednocześnie ma miejsce poprzez jej dziedziczenie, migrację, rozdzielenie i kontynuację 48. Można przyznać wiele prawdziwości stwierdzeniu,

Tamże, s. 117.
Należy do nich scena traditio legis zdobiąca sarkofag Juniusza Bassusa oraz posąg (prawdopodobnie) cesarza Dioklecjana.
46
D. Noyes, Tradition: Three Traditions …, s. 235.
47
Tamże, s. 237.
48
Tamże, s. 238.
44
45
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że w życiu codziennym – także artystów i odbiorców ich dzieł ze schyłku Antyku – obserwuje się współczesność tradycji oraz tradycyjność współczesności. 49 Bezustannie działa proces swego rodzaju „recyklingu kulturowego”. Elementy dawnej tradycji nie są usuwane i wykreślane z pamięci kulturowej, ale
ulegają modyfikacji wraz z tendencjami religijnymi i społecznymi. W efekcie
przy dalszym przekazie per manus 50, czyli w postaci wytworów kultury materialnej – dochodzi do ciągłego przetwarzania tradycji tak, jak dzieje się to w
przypadku dziedzictwa artystycznego „pogańskiego” Rzymu podczas kształtowania
się
w sztuce wczesnochrześcijańskiej motywu traditio legis i traditio clavium.
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Tradition, or transfer. The birth
of the traditio legis and traditio clavis motif
The aim of this paper is to examine the early Christian motif of traditio
legis and traditio clavis in the broad cultural context and to demonstrate that
despite the seeming opposition of "pagan" and Christian culture, it is possible
to present continuity and significant bonds between them. Versatile understanding of the term "tradition” along with applying universal aspects of cultural communication to examination of traditio legis and traditio clavis demonstrates co-existence of modernity and tradition in culture and art despite the
social religious and political background.
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Rola tradycji
w działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze straże pożarne (OSP) w Polsce stanowią jedną z najstarszych
form organizacji społecznych, a zarazem jedną z najbardziej zasłużonych dla
społeczeństwa. Rola, jaką pełnią na terenach wiejskich nie wynika tylko i wyłącznie z działalności przeciwpożarowej, ale także z wypełniania wielu innych
funkcji w życiu społeczeństwa, wykraczających poza przyjęte do realizacji cele,
ze względu na które zostawały powoływane. Niejednokrotnie OSP jest jedyną
organizacją społeczną na danym obszarze, która stanowi czynnik inspirujący,
integrujący oraz organizujący środowisko społeczne, a tym samym aktywnie
kształtujący wiejską przestrzeń publiczną.
Intensywny rozwój OSP, czyli umundurowanych, dysponujących specjalistycznym sprzętem organizacji społecznych, tworzonych przez grupy ochotników 1, datuje się od lat sześćdziesiątych XIX wieku. 2 Niezmiennie podstawowym zadaniem, do którego owe jednostki są przeznaczone, jest ochrona
przeciwpożarowa, ratownictwo oraz działania na rzecz ochrony ludności. 3 Jednak to nie wszystko. Poza wymienionymi, ochotnicy mają do zrealizowania
jeszcze inne, ważne funkcje na rzecz swoich środowisk. Ich wielość zauważyć
można analizując choćby statuty poszczególnych jednostek. Zadania te dotyczą
między innymi edukacji, integracji społecznej czy sportu. Ważne miejsce zaj-

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, [online] http://www.zosprp.
pl/ [dostęp: 24.10.2018].
2
J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Warszawa 2005, s. 5.
3
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ….
1
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mują także działania związane z kulturą oraz podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji. Te ostatnie stanowią ważną wartość konstytuującą więzi organizacyjne OSP, są inspiracją oraz bodźcem do prowadzenia działalności, to
także instrument w pewien sposób determinujący sposoby i kierunki aktywności.
Podobnie, jak wszelkie długo istniejące organizacje społeczne, tak i OSP
z biegiem czasu wytwarza, upowszechnia i przekazuje pewne wartości, postawy,
normy czy artefakty, które tworzą tradycje danej zbiorowości. Wyróżnić tutaj
można kilka płaszczyzn. Po pierwsze do elementów tradycji OSP należy zaliczyć umundurowanie organizacyjne 4, emblematy, odznaczenia, ceremoniał,
czy statutowe oraz zwyczajowe regulacje strażackich zasad. 5 Za tymi artefaktami kryją się pewne wartości, które towarzyszą strażakom ochotnikom od pokoleń, nadając kierunek i sens ich działaniom. Przede wszystkim jest to bezinteresowne niesienie pomocy innym, wiążące się ze świadomością trwania
w nieustannej gotowości. Bycie strażakiem stanowi wypełnianie pewnej misji
społecznej, ściśle związanej z ofiarnością i gotowością do poświęceń na rzecz
lokalnej społeczności oraz reagowania na jej potrzeby. Owa gotowość, odpowiedzialność, a także poczucie, że dokonuje się rzeczy ważnych i potrzebnych,
sprawia, iż członkowie OSP stają w roli kontynuatorów pewnej dłuższej tradycji tej społecznej organizacji, opartej na silnym poczuciu wspólnoty i przynależności. Choć poszczególne jednostki OSP tworzone są przez osoby w różnym
wieku, wykonujących różne zawody, mających wiele, często odmiennych, doświadczeń życiowych, to spoiwem jest wspólna dla wszystkich idea i misja,
przyświecająca działaniom strażaków ochotników od początku trwania organizacji.
Kolejną płaszczyznę stanowią same działania, których obfitość na stałe
wpisała się w tradycji pielęgnowanej przez kolejne pokolenia. Pielęgnowanej,
Choć umundurowanie organizacyjne OSP w poszczególnych okresach podlegało pewnym modyfikacjom, to jednak przywiązywano wagę do tego, aby odzwierciedlało charakter narodowy
oraz patriotyczny. W początkowych latach Polski Ludowej, w czasach represji stalinowskich,
dążono do zerwania z wszelką tradycją nawiązującą do II RP. Odzwierciedlało się to w zmianie
tradycyjnego strażackiego umundurowania, włącznie z wyeliminowaniem czapki rogatywki.
Mimo odgórnych regulacji, wielu strażaków nie chciało poddać się narzuconym trendom, nosząc dotychczasową rogatywkę; zob. J. Herbowski, Pożarnictwo Wąbrzeźna na tle historii miasta
i rozwoju ochrony przeciwpożarowej w kraju do 1990 roku, Wąbrzeźno 2010.
5
W. Tabasz, Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w kreowaniu kultury środowisk lokalnych,
[w:] Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji, red. J. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 25-26.
4
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ale i wciąż kontynuowanej, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Przejawia się to również w rodzaju aktywności, jakie strażacy ochotnicy
podejmują. Mowa oczywiście o nieogniowych inicjatywach, które bezpośrednio nie wiążą się z gaszeniem pożarów czy ratownictwem, a dotyczą wszelkich
innych różnorodnych i pożytecznych działań. 6 Długoletnią tradycję w ruchu
strażackim stanowi prowadzenie kronik. Każda kronika dotyczy życia konkretnej OSP, a ich prowadzenie wynika z potrzeby udokumentowania różnorodnych dokonań i wydarzeń dla następców. Dzięki wykonywanym zapisom nie
tylko zachowywany jest dorobek straży, całokształt działań, ale także życie społeczności, w której poszczególne jednostki OSP funkcjonują. Kronika zatem
odgrywa znaczną rolę informacyjną w zakresie historii, kultury oraz socjologii.
Jest to również niezwykle cenne źródło dla kształtowania świadomości narodowej oraz wychowania patriotycznego na bazie lokalnych wzorców, wiedzy
o przodkach, która zachowała się nie tylko w ulotnych wspomnieniach,
ale i na kartach kronik. 7
Strażacy ochotnicy tworzą również izby tradycji (pamięci), w których gromadzi się i przechowuje różnego rodzaju pamiątki związane z konkretnymi
osobami, wydarzeniami, o charakterze lokalnym. Zebrane i wyeksponowane
pozwalają przywrócić pamięć o tym, co było, chroniąc tym samym przed zapomnieniem i zniszczeniem. Podobne powody przyświecają sprawowaniu pieczy nad lokalnymi zabytkami oraz miejscami pamięci. W tym kontekście wartą
przytoczenia jest inicjatywa pt. “Bródki Ziemia Ojców Naszych” podjęta przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Bródkach, której celem było przybliżenie historii
i tradycji patriotycznych regionu, a także zapoznanie z sylwetkami lokalnych
patriotów i bohaterów. W ramach projektu przeprowadzono spotkania, prelekcje i pokazy. Inną, ważną inicjatywą był projekt “Ocalić od zapomnienia”,
zorganizowany przez OSP Lekowo. Inicjatywa miała na celu nie tylko konserwację zabytkowych nagrobków, znajdujących się na cmentarzu parafialnym,
ale także odtworzenie losów osób spoczywających w mogiłach, tj. społeczników, żołnierzy, powstańców oraz rodzin wybitnych postaci, które wpisały się

S. Giziński, Nieogniowa działalność straży pożarnych Pomorza, Toruń 1996, s. 7.
R. Dmowski, G. Welik, Vademecun kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych, Siedlce 2008,
s. 5-9
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w dzieje Polski. Rezultatem tych działań było rozbudzenie świadomości historycznej dotyczącej regionu dzięki wydaniu książki o tym samym tytule. 8
W tradycję strażacką wpisane jest również celebrowanie świąt. Poza oczywistym Dniem Strażaka, pamięta się, aby obchodzić wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe oraz kościelne, a także te o charakterze lokalnym, jak
choćby święto plonów. Wyjątkową tradycją jest warta przy Grobie Pańskim,
która nawiązuje do pilnowania grobu Jezusa przez żołnierzy rzymskich. Już od
Wielkiego Piątku strażacy ochotnicy pełnią wartę w miejscowych kościołach,
zgodnie z historią zmartwychwstania opisaną w Ewangelii. W Lotyniu podczas
mszy rezurekcyjnej na słowa “wesoły nam dzień dziś nastał”, strażacy wartownicy padają na ziemię, dokładnie tak, jak to zostało opisane w Piśmie Św. 9
Ważnym zasobem, wpisanym na stałe w działalność OSP jest remiza strażacka, traktowana jako miejsce spotkań dla całej społeczności lokalnej, otwarte
stosownie do potrzeb i aktywności różnorodnych grup zainteresowań. Bardzo
często, oprócz gromadzenia sprzętu, służy jako świetlica będąca przestrzenią do
realizacji wielu projektów społecznych, animacyjnych oraz edukacyjnych.
W świetlicach działają również biblioteki. Ich funkcjonowanie posiada długoletnią tradycję i jest ściśle związane z pojawieniem się w tym ruchu kobiet,
które pielęgnowały i dbały o gromadzone księgozbiory. 10 Choć funkcja świetlicy na przestrzeni lat ulegała zmianom, to wciąż stanowi ważne miejsce aktywnego uczestnictwa mieszkańców w różnego typu inicjatywach (czasami jedyne w okolicy). Jest też przestrzenią kryjącą bogatą historię wielu pokoleń. 11
Podtrzymywanie tradycji wiąże się także z dość powszechnym realizowaniem różnego rodzaju inicjatyw artystycznych. Przykładem może być organizowanie teatrów amatorskich, zespołów wokalnych, zespołów tanecznych czy

Floriany. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem
OSP, [online] http://floriany.zosprp.pl/ [dostęp: 28.10.2018]; Archiwum Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
9
Wielkanocne warty przy Grobie Pańskim są związane nie tylko z dawnym teatrem religijnym,
ale również z tradycją wywodzącą się z południowej Polski, zapoczątkowaną w XII wieku przez
rycerski zakon Bożogrobców; Tabasz W., Rola Ochotniczych Straży Pożarnych …, s. 28.
10
Jak kształtowała się praca żeńskiej służby samarytańsko-pożarniczej na przestrzeni pięcioletniego
okresu sprawozdawczego, Strażak Pomorski 1936, nr 9/10, s. 115.
11
Samulak T., Społeczne role organizacji w środowisku lokalnym na przykładzie Ochotniczych
Straży Pożarnych, [w:] Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnych, red. Tabasz W., Tyczyn 1998, s. 65.
8
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folklorystycznych. Choć najczęściej kojarzone, w kontekście działalności artystycznej, jest prowadzenie orkiestr dętych. 12 Wspomniane inicjatywy artystyczne nie tylko uświetniają lokalne imprezy, ale również zwiększają wachlarz
możliwości wydarzeń kulturalnych takich jak na przykład koncerty, pokazy czy
przedstawienia Stają się szansą na rozwój własnych zainteresowań, uzdolnień
i pasji, zdobycie nowych umiejętności. Niezwykle ważną funkcją jest także integracja oraz zrzeszanie członków lokalnej społeczności we wspólnym przedsięwzięciu, przy czym oferta ta kierowana jest zarówno od osób młodszych, jak
i starszych. Ponadto zespół artystyczny, czy orkiestra, jest wizytówką i dumą
danej miejscowości. Wyrazisty przykład stanowi Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej z Mykanowa, która powstała w 1910 roku z inicjatywy Józefa Pietrzyka. Oprócz tego, że uświetnia ona okoliczne uroczystości,
jej działalność sięga poziomu międzynarodowego. Orkiestra z Mykanowa prezentuje swój warsztat podczas różnego typu przeglądów czy konkursów, promując tym samym dziedzictwo swojego regionu. MOD koncertowała w takich
krajach, jak Niemcy, Austria, Serbia, Włochy, Bułgaria czy Chiny. W swoim
dorobku posiada wiele zaszczytnych nagród, wśród nich “Laur 75-lecia", nadawany najbardziej zasłużonym orkiestrom w kraju. 13 Inną orkiestrą dętą, choć
o krótszym, bo dwudziestoletnim stażu funkcjonowania, jest Orkiestra OSP
Nadarzyn. Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania, zdobyła wysokie i prestiżowe osiągnięcia, takie jak: złoty medal w konkurencji Street Parade oraz
brąz w konkurencji Musztry Paradnej podczas Mistrzostw Świata odbywających się w Sisaket w Tajlandii w 2017 roku.
Całokształt przytoczonych działań stanowi czynnik podtrzymujący tradycję jako składową tożsamości narodowej. W podejmowanych aktywnościach
uwypuklone zostaje również bogactwo elementów tradycyjnych oraz wartości
o charakterze patriotycznym i narodowym. Warto zastanowić się zatem dlaczego tradycja stanowi tak ważny punkt odniesienia i jaką rolę odgrywa w życiu
OSP. Po pierwsze można mówić o legitymizacji działań, gdyż kontynuowanie
aktywności podejmowanej już w przeszłości, a także czerpanie z niej pewnych
elementów przekłada się na zwiększoną wiarygodność i uznanie, zarówno ze
strony mieszkańców, jak i lokalnych władz, z którymi OSP pozostaje w stałej
W. Tabasz, Rola Ochotniczych Straży Pożarnych …, s. 27.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa, [online] http://pl-pl.facebook.com/OrkiestraMyka
now/ [dostęp: 28.10.2018].
12
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współpracy. Podejmowanie różnorodnych inicjatyw wzmacnia społeczną pozycję organizacji strażackiej, podnosi jej prestiż, ugruntowując szacunek i zaufanie ze strony mieszkańców. 14 Sprawia, iż grupy strażaków ochotników nie są
wyizolowanymi bytami, ale pozostają w kontakcie i bliskości z osobami niezrzeszonymi, z czego wynika kolejny aspekt. Mianowicie włączanie w inicjatywy lokalne i regionalne, co daje szansę na nawiązanie bliższego kontaktu
z lokalną społecznością, zacieśnianie więzi i relacji społecznych między mieszkańcami oraz inspiruje do podejmowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
Wspomniana różnorodna aktywność, wysoka pozycja społeczna, otwartość na
lokalną społeczność i włączanie jej we wspólne działania wiąże się także ze
zwiększeniem własnej atrakcyjności, jako organizacji, a tym samym zainteresowaniem oraz pozyskaniem nowych członków. Działalność, która odwołuje się
do elementów tradycji oraz kultury, zapoznaje z przeszłością, historią, tworzy
płaszczyznę dialogu i wymiany doświadczeń, uwypukla również ich wartość
oraz atrakcyjność młodemu pokoleniu czy mieszkańcom miast. W odniesieniu
do tych drugich można mówić także o promocji miejscowości czy regionu,
o budowaniu pozytywnego wizerunku na bazie zrozumiałych motywów tradycyjnych.
Powyższe przykłady ilustrują miejsce i rolę tradycji w działalności OSP.
W każdej z tych inicjatyw jest ona obecna (choć czasem nie ukazuje się w sposób bezpośredni) i zajmuje ważną pozycję. Rodzaj i ilość podejmowanych działań zależy od ludzi, którzy tworzą konkretne jednostki, dlatego też pielęgnowanie tradycji odbywa się wśród strażaków z różnym natężeniem. Część z nich
nastawiona jest ściśle na działania przeciwpożarowe oraz ratownicze, a wszelkie
inne mają charakter okazjonalny. Jednakże bardzo duża część OSP podtrzymuje i pielęgnuje lokalne tradycje oraz zwyczaje, starając się, aby posiadane
dziedzictwo było wciąż żywe w kolejnych pokoleniach. Warto również zwrócić
uwagę na to, iż nie podkreśla się i nie promuje w szerszym zakresie (poza lokalnym środowiskiem) pozapożarowej aktywności strażackiej, co przejawia się
na przykład w braku naukowych opracowań na ten temat. Dostępne są natomiast okazjonalne źródła, głównie w postaci artykułów w czasopismach branżowych lub monografie z okazji jubileuszu poszczególnych jednostek. Tymczasem warto poznać OSP również od tej strony, docenić ich wkład i trud, jaki
14

Tabasz W., Chrobak T. (red.), Straż ogniowa w środowisku lokalnym, Tyczyn 1999, s. 12.

226

Rola tradycji w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

podejmują, aby historia, kultura i tradycja była podtrzymywana i nie uległa
zapomnieniu.
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The role of tradition in activity of volunteer
fire brigade
Volunteer fire service in Poland has existed for more than 150 years and
is one of the oldest social organizations in this country. Polish volunteer fire
brigade characterizes not only on matter related to firefighting and rescue issue.
Apart from them volunteer firemen realize many miscellaneous projects connected with remaining of tradition, culture and customs, for instance running
chambers of memory, by making chronicles, taking care of monuments or organizing many diverse events such like reviews of orchestras. By these activities
they give noble examples of behaviour that shape societies and therfore volunteer fire service fullfills crucial role in local envoirnment. This institution
is especcially important in small towns and villages where very often other
agencies for that purpose do not exist.
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