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Wstêp
Niniejszy tom Poznañskich Zeszytów Humanistycznych zawiera 14 artyku³ów
i jedno sprawozdanie. Autorzy wywodz¹ siê z licznych œrodowisk naukowych z Poznania, Konina, Wroc³awia, £odzi i Mediolanu.
Artyku³y u³o¿one zosta³y wed³ug dzia³ów: teologia, demografia, socjologia, etyka, pedagogika, polonistyka, historia, varia (artyku³y oscyluj¹ce wokó³ zagadnieñ
prawnych i ekonomicznych).
Pierwsze cztery artyku³y koncentruj¹ siê na wa¿nym problemie ludzi starszych.
Ks. doktor Jacek Kiciñski napisa³ interesuj¹c¹ pracê o duchowoœci wieku starczego. Dr Stanis³aw Antczak zaj¹³ siê w swoim artykule analiz¹ przyczyn i konsekwencji procesu starzenia siê ludnoœci w rozwiniêtych krajach wspó³czesnego
œwiata. Trzeci artyku³ autorstwa doktora Adama Czabañskiego mimo, ¿e dotyczy
problemu samobójstw ludnoœci cywilnej w oblê¿onym Wroc³awiu (23.I. – 6.V. 1945
r.), to w gruncie rzeczy dotyczy dramatów osób starszych, które w owych samobójstwach mia³y przewa¿aj¹cy udzia³. Magister Katarzyna Jacolik poruszy³a w swoim artykule kwestiê postrzegania eutanazji w etyce medycznej. Tak wiêc i ta praca
w istocie dotyka problematyki aktualnej dla osób starszych. Z kolei dr Jadwiga
Wiertelska-Bielarz podjê³a próbê ustalenia statusu etyki lekarskiej.
Zagadnienia prawne podj¹³ Marek Stawecki, który opisa³ przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.
Magister Marcin Olejniczak opisa³ w swym artykule zawsze aktualny problem
interakcji w klasie szkolnej. Tekst godny jest skonfrontowania z klasycznymi ju¿
publikacjami Heleny Redliñskiej, Stanis³awa Kowalskiego czy Andrzeja Kamiñskiego.
Magister Iwona Dorota w arcyciekawy sposób opisa³a wyj¹tkowoœæ epistolografii Zygmunta Krasiñskiego, nazywaj¹c j¹ „zjawiskiem wyj¹tkowym, zarówno
w skali romantyzmu polskiego jak i europejskiego”.
W dalszej czêœci VI tomu Poznañskich Zeszytów Humanistycznych zamieszczono artyku³y historyków. Dr Tomasz paluszyñski w pierwszym swoim artykule
rozprawi³ siê z mitomani¹ dziewiêtnastowiecznej idei emancypacyjnej kobiet. W kolejnym podj¹³ siê prezentacji nie znanego w Polsce zaanga¿owania w estoñsk¹
wojnê narodowowyzwoleñcz¹ z lat 1918-1919, kojarzonego g³ównie z wojn¹ polsko-bolszewick¹ 1920 roku gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza. Prezentacji tej
dokona³ na tle rosyjskiej wojny domowej na froncie piotrogrodzko-pskowskim i relacji wewn¹trz bia³ej rosyjskiej Armii Pó³nocno-Zachodniej. Doktor Henryk Lisiak
specjalizuj¹cy siê od lat w problematyce XX-lecia miêdzywojennego napisa³ dwa
artyku³y treœciowo silnie z sob¹ skorelowane. W pierwszym swoim tekœcie opisa³
warunki w jakich ¿y³o polskie spo³eczeñstwo pod bolszewick¹ okupacj¹ w roku
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1920. Drugi artyku³ poœwiêcony zosta³ analizie postaw niektórych grup i kategorii
spo³ecznych wobec najazdu Rosji Sowieckiej na Polskê w roku 1920.
Doktor Piotr Go³dyn podj¹³ siê opisania zagadnienia niemal zupe³nie nieporuszanego w dotychczasowej literaturze naukowej. Autor skupi³ siê na analizie korespondencji wychowanek „Domu œw. El¿biety” w Poznaniu w latach 1929 – 1939.
Dr Go³dyn wykaza³, ¿e owa korespondencja stanowi cenne Ÿród³o do dziejów resocjalizacji kobiet upad³ych moralnie.
Magister W³adys³aw K³os przedstawi³ nieznane bli¿ej polskiemu czytelnikowi
fakty dotycz¹ce procesu demokratyzacji Hiszpanii w latach 1975 – 1986. Autor
wyeksponowa³ w tym artykule donios³¹ rolê króla w stabilizacji politycznej kraju.
W dziale varia znajduj¹ siê trzy artyku³y o tematyce z zakresu zarz¹dzania i ze
sfery ekonomiczno – prawnej. Magister Iwona Chmielewska w swojej pracy uzasadni³a wartoœæ planowania kariery zawodowej, a w drugim artykule skupi³a siê na
analizie zmian w przychodach podatkowych od osób prawnych w roku 2005. Z kolei
magister Jacek Cheda zanalizowa³ gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce w œwietle aktualnego ustawodawstwa. Ten dzia³ wieñczy zainspirowany bie¿¹c¹ aktywnoœci¹ urzêdników Ministerstwa Edukacji Narodowej i œrodowiska
politycznego kierownictwa tego resortu artyku³ dr Tomasza Paluszyñskiego „A jednak soñce krêci siê wokó³ ziemi”.
Jako redaktor niniejszego tomu Poznañskich Zeszytów Humanistycznych pragnê podkreœliæ, ¿e wszystkie zawarte w nim artyku³y dotykaj¹ szeroko pojêtej humanistyki. ¯ywiê nadziejê, ¿e spoœród przedstawionych w ksi¹¿ce zagadnieñ
i problemów ka¿dy Czytelnik wybierze coœ cennego, interesuj¹cego, i co najwa¿niejsze – inspiruj¹cego. Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ czytelników o nowej
inicjatywnie odnosz¹cej siê do upowszechniania tekstów zamieszczanych w niniejszym periodyku. Za porozumieniem z redakcj¹ i autorami wydawca rozpoczyna
bowiem udostêpnianie wszystkich dotychczas opublikowanych artyku³ów (pocz¹wszy
od tomu III Poznañskich Zeszytów Humanistycznych) tak¿e drog¹ elektronicznej
w formnacie PDF na stronie internetowej wydawnictwa www.wydawnictworys.com.

Adam Czabañski
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Jacek Kiciñski
(Wroc³aw)

Duchowoœæ wieku starczego
Wstêp
Trzeci wiek – tak zwyk³o siê okreœlaæ nowy etap tego samego ludzkiego ¿ycia.
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e 60 rok ¿ycia, to wiek ludzkiej dojrza³oœci, natomiast
lata po 70 roku, to okres staroœci. Id¹c za s³owami psalmisty mo¿emy powiedzieæ:
Miar¹ naszych lat jest lat siedemdziesi¹t lub gdy jesteœmy mocni, osiemdziesi¹t; a wiêkszoœæ z nich to trud i marnoœæ, bo szybko mijaj¹, my zaœ odlatujemy (PS 90, 10). Pomimo postêpuj¹cej s³aboœci cia³a duch ludzki nieustannie dokonuje
swego rozwoju. Œw. Aposto³ Pawe³ podkreœla³: Chocia¿ bowiem niszczeje nasz
cz³owiek zewnêtrzny, to jednak ten, który jest wewn¹trz, odnawia siê z dnia
na dzieñ (2 Kor 4, 16). S³owa te s¹ zaproszeniem do tego, by pozytywnie odpowiedzieæ Bogu na ten nowy etap duchowego i osobowego rozwoju.
Pojêcie staroœci mo¿e byæ rozpatrywane z wielu punktów widzenia:
– liczby lat prze¿ytych ( wiek metrykalny)
– zmian biologicznych zachodz¹cych w organizmie (wiek biologiczny)
– zmian psychicznych (wiek psychologiczny)
– dojrza³oœci duchowej.
Stosunkowo najbardziej ³atwym do okreœlenia, bo podlegaj¹cym obiektywnemu
pomiarowi w jednostkach czasu, jest wiek metrykalny. On te¿, jak twierdzi M. Susu³owska ma najd³u¿sz¹ tradycjê kwalifikowania cz³owieka do grupy osób starszych1 .
W naszym opracowaniu spróbujemy spojrzeæ na cz³owieka starszego pod k¹tem jego duchowoœci. Jest to niezwykle wa¿ne zagadnienie, bowiem siêga ono
g³êbi ludzkiego wnêtrza. Nie mo¿na bowiem omawiaæ ¿ycia ludzkiego tylko i wy³¹cznie patrz¹c na jego zewnêtrzn¹ stronê. Cz³owiek jest rzeczywistoœci¹ duchowo-cielesn¹. Cia³o pozbawione ducha zwyk³o nazywaæ siê trupem. St¹d te¿ póki
cz³owiek istnieje na ziemi, jest pielgrzymem. Sfera duchowa nadaje tej pielgrzymce szczególn¹ jakoœæ i znaczenie.

Staroœæ naturalnym etapem ¿ycia
Podobnie jak w ¿yciu ka¿dego cz³owieka wystêpuje okres dzieciñstwa, m³odoœci, wieku dojrza³ego, tak naturaln¹ kolej¹ rzeczy nadchodzi okres staroœci. Nie
1

Zob. M. Susu³owska, Psychologia starzenia siê i staroœci, Warszawa 1989, s. 26.
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mo¿na zatem myœleæ o tym wieku jedynie w kategoriach smutku i trwogi, ale próbowaæ zmierzyæ siê z nim poprzez dar radoœci i nadziei. Trzeba te¿ wzi¹æ pod
uwagê, ¿e ³aska starzenia siê nie jest dana wszystkim, dlatego nale¿y j¹ przyj¹æ
i w pe³ni wykorzystaæ.
By to by³o mo¿liwe, trzeba zadbaæ w³aœciwie o sferê swego ducha i stan¹æ
w prawdzie o sobie samym. Oznacza to, ¿e na tym etapie ¿ycia, cz³owiek musi
uwolniæ siê od myœlenia w kategoriach sukcesu i zysku. ¯ycie bowiem zachowuje
swój sens tak¿e wtedy, gdy doœwiadczamy b³êdów, nieudolnoœci i spadku wydajnoœci. Poznanie prawdy o sobie wymaga odwagi spojrzenia na siebie takim, jakim siê
jest. Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e samemu nie jest siê zdolnym do wszystkiego, i to
przez ca³e ¿ycie.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e u osób w wieku starszym rodzi siê poczucie ma³owartoœciowoœci. Nastêpuje os³abienie si³ fizycznych, zmiany w zewnêtrznym wygl¹dzie, trudnoœci w poruszaniu siê. Wszystko to mo¿e wp³ywaæ w sposób
deprymuj¹cy, os³abiaæ wiarê w zdolnoœci ¿yciowe, niekiedy wywo³ywaæ depresjê.
Ponadto mo¿e pojawiæ siê zanikanie procesów poznawczych; usztywnienie siê
schematów myœlowych, os³abienie pamiêci, wiêkszy konserwatyzm pogl¹dów
i mniejsza zdolnoœæ przystosowania siê do nowych sytuacji. Mo¿na te¿ dostrzec
os³abienie uczuciowoœci skierowanej na inne osoby, wzrost emocjonalnego zainteresowania w³asn¹ osob¹, zmiennoœæ nastrojów i nadmierna troska o w³asne zdrowie. Zawê¿a siê kr¹g zainteresowañ, liczba przyjació³ i znajomych, wzrost
podejrzliwoœci, poczucie zagro¿enia, gromadzenie niepotrzebnych przedmiotów2 .
Powstaje zatem pytanie, jak prze¿ywaæ ten szczególny okres ludzkiego ¿ycia?
OdpowiedŸ znajdujemy w ¿yczeniach Jana Paw³a II skierowane w liœcie do osób
w podesz³ym wieku: ¯yczê wam drodzy bracia i siostry w podesz³ym wieku,
abyœcie pogodnie prze¿ywali lata, które Bóg przeznaczy³ ka¿demu z was,
pragnê zarazem bardzo otwarcie podzieliæ siê z wami uczuciami, jakich doznajê u schy³ku mojego ¿ycie. Mimo ograniczeñ mojego wieku bardzo wysoko ceniê sobie ¿ycie i umiem siê nim cieszyæ .
Cieszyæ siê ¿yciem i pogodnie je prze¿ywaæ, to szczególne wyzwanie jakie stoi
przed osobami, które prze¿ywaj¹ jesieñ swojego ¿ycia. Wydaje siê wiêc szczególnie
wa¿nym pozytywne podejœcie do swego wieku, a zw³aszcza radosna jego akceptacja.

Duchowa m¹droœæ
Pozytywnym elementem procesu starzenia siê jest nabywanie pewnego dystansu i obiektywizmu wobec otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Cz³owiek bêd¹cy w tzw.
2

Zob. J. Pastuszka, Postawy ¿yciowe cz³owieka w staroœci, w: ¯ycie konsekrowane w trzecim
wieku, K. Wojtowicz /red/, Kraków 2000, s. 117.
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sile wieku bywa czêsto zajêty sprawami rodzinnymi, maj¹tkowymi i czêsto nie
potrafi obiektywnie i bezstronnie spojrzeæ na otaczaj¹cy go œwiat. Dopiero etap
staroœci powoduje, ¿e niekiedy po raz pierwszy w ¿yciu mo¿e zdobyæ siê na postawê dystansu i oderwania siê od œwiata i jego problemów. Budzi siê refleksja nad
sensem ludzkiego istnienia. Cz³owiek „trzeciego wieku” dostrzega niekiedy, ¿e
bezowocne by³y jego dzia³ania, zdobywane stopnie kariery, bogactwo, bowiem tajemnica ludzkiego bytu otwiera siê dopiero w relacji do Boga.
W jesieni swego ¿ycia cz³owiek posiada g³êbsze spojrzenie na rzeczywiste znaczenie wszystkich spraw ³¹cz¹cych siê z Bogiem, œwiatem, czasem i wiecznoœci¹.
Taka postawa umo¿liwia cz³owiekowi dostrzegaæ prawdziwe wartoœci, wolne od
egoistycznych zainteresowañ albo uprzedzeñ. Duchowa m¹droœæ tego wieku wyra¿a siê min. we wnikliwym udzielaniu rad m³odszym w poczuciu odpowiedzialnoœci i zrozumienia drugiej osoby. M¹droœæ ta ró¿ni siê zasadniczo od bystrej inteligencji;
m¹droœci tej nie nabywa siê w szko³ach czy te¿ na wy¿szych uczelniach, nie pisz¹
o niej tak¿e autorzy licznych ksi¹¿ek. Duchow¹ m¹droœæ zdobywa siê w doœwiadczeniu codziennego ¿ycia, w czasie d³ugich lat wzrastania i dojrzewania3 .
Osoby starsze pomagaj¹ spo³eczeñstwom m¹drzej patrzeæ na ziemskie wydarzenia, poniewa¿ dziêki ¿yciowym doœwiadczeniom zyskali wiedzê i dojrza³oœæ. S¹ stra¿nikami pamiêci zbiorowej, a wiêc maj¹ szczególne prawo i tytu³, aby byæ wyrazicielami
wspólnych idea³ów i wartoœci, które s¹ podstaw¹ i regu³¹ ¿ycia spo³ecznego4 .
Ka¿de spo³eczeñstwo posiadaj¹ce ludzi starszych mo¿e wiele skorzystaæ dziêki
ich obecnoœci. Ludzie starsi wnosz¹ swoim byciem dobroczynny wk³ad w wielu
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego i rodzinnego. Wiele osób znajduje swoje zrozumienie i wsparcie u ludzi starszych, samotnych lub chorych. Pomimo wszelkich dolegliwoœci zwi¹zanych z wiekiem potrafi¹ oni dodaæ otuchy poprzez ¿yczliw¹ radê,
milcz¹c¹ modlitwê czy œwiadectwo cierpienia znoszonego z wytrwa³oœci¹. W³aœnie wówczas, gdy s³abn¹ ich si³y i wszelka zdolnoœæ dzia³ania, staj¹ siê szczególnie cennymi narzêdziami.
Patrz¹c na cz³owieka starszego wiekiem nale¿y stwierdziæ, ¿e w rzeczywistoœci starzeje siê jedynie cia³o, natomiast sfera duchowa podlega nieustannemu rozwojowi. Dochodzi ona do prawdziwego pokoju, który sprawia, ¿e wszystko stanie
siê kiedyœ ostatecznie jasne i radosne5 . Zaœ roztropne przekazywanie swojego
doœwiadczenia, bez narzucania siê innym, mo¿e doprowadziæ wielu do lepszego
zrozumienia sensu ¿ycia i lepszego pokierowania nim.
Starszy cz³owiek o g³êbokiej duchowoœci staje siê odzwierciedleniem Bo¿ej sprawiedliwoœci i mi³osierdzia. A prze¿yte dobrze ¿ycie starszych uczy jak¿e trudnej do
osi¹gniêcia w wieku m³odym, równowagi w os¹dzie œwiata i drugiego cz³owieka6 .
3
4
5
6

Por. A. Deeken, Gdy przychodzi staroœæ, Kraków 1977, s. 35.
Por. J. Pawe³ II, List Ojca Œw. do moich braci i sióstr – ludzi w podesz³ym wieku, Watykan 1999.
Zob. J. Misiurek, Duchowa m¹droœæ trzeciego wieku, ¯K 4 (2001), s. 35-36.
Por. A. C. Gierasimczuk, Zachowaæ m³odoœæ ducha, ¯K 4 (2001), s. 70-71.
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Wykorzystaæ czas
Niew¹tpliwie, ka¿dy etap ludzkiej egzystencji ma swoje blaski i cienie, radoœci
i smutki. Tak i bywa z prze¿ywaniem staroœci cz³owieka. Pomimo wielu trudnych
sytuacji, którym trzeba stawiæ czo³o nale¿y spogl¹daæ tak¿e na pozytywne elementy jesieni ¿ycia. Cz³owiek czêsto po wielu latach trudnej pracy mo¿e poczuæ siê
zwolniony z odpowiedzialnoœci, mo¿e zatem spokojniej oceniaæ wyniki swoich dzia³añ
i cieszyæ siê ich owocami. Wolny czas, którego tak brakowa³o w minionych etapach ¿ycia mo¿na przeznaczyæ na interesuj¹ce zajêcia. Pojawia siê szansa naprawienia pope³nionych b³êdów, dokonania rachunku sumienia z minionych lat.
Wiele osób podejmuje prace spo³eczne, charytatywne, anga¿uje siê w pomoc
drugiemu cz³owiekowi. Cz³owiek starszy, nawet z³o¿ony chorob¹, czy cierpieniem
nie powinien zasklepiaæ siê w sobie samym, swoim bólu i cierpieniu. Wówczas
mo¿e straciæ radoœæ ¿ycia i nie cieszyæ siê rzeczami dawniej lubianymi. Wiele osób
w tym wieku powraca do ulubionych zajêæ z m³odoœci, których nie mogli podejmowaæ w minionych latach. Jest to te¿ czas g³êbokiej refleksji nad swoim ¿yciem.

Miejsce spêdzania staroœci w spo³eczeñstwie
Bior¹c pod uwagê dobro duchowe i psychiczne osoby starszej, nale¿y stwierdziæ, ¿e najbardziej naturalnym œrodowiskiem prze¿ywania staroœci pozostaje to
miejsce, w którym cz³owiek w podesz³ym wieku czuje siê „u siebie”. S¹ to na ogó³
krewni, znajomi, grono przyjació³. W tych miejscach i poœród tych osób starszy
cz³owiek czuje siê nadal akceptowany i potrzebny. Rozwi¹zaniem idealnym pozostaje obecnoœæ cz³owieka starszego w rodzinie, której nale¿y zapewniæ skuteczn¹
pomoc socjaln¹, stosownie do pojawiaj¹cych siê potrzeb – z up³ywem lat i pogarszaniem siê stanu zdrowia. Z punktu widzenia duchowoœci ³atwiej jest prze¿ywaæ
duchowo poszczególne etapy ludzkiego ¿ycia, gdy osoba otoczona jest mi³oœci¹
i szacunkiem.
Dziœ, gdy na ca³ym œwiecie nastêpujê g³êbokie zmiany struktur ludnoœci i spo³eczeñstw, nale¿y ponownie przeanalizowaæ projekty dotycz¹ce przysz³oœci cz³owieka. Jan Pawe³ II zachêca³ do podjêcia na nowo debaty podejmuj¹cej problemy nie
tylko struktury ekonomicznej, ale tak¿e samej koncepcji cyklu ¿ycia i relacji miêdzyludzkich. Id¹c dalej zaznacza³, ¿e: spo³eczeñstwo jest sprawiedliwe w takiej
mierze, w jakiej zaspokaja potrzeby socjalne wszystkich swych cz³onków,
oraz ¿e o poziomie jego cywilizacji œwiadczy opieka, jak¹ otacza ona najs³abszych cz³onków wspólnoty7 . Na pytanie – Jak zapewniæ starzej¹cemu siê
7

J. Pawe³ II, Ludzie starsi w ¿yciu spo³eczeñstwa – List papieski do uczestników II Œwiatowego
Zgromadzenia poœwiêconego problemom starzenia siê ludnoœci, Watykan, 3. 04. 2002.
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spo³eczeñstwu przetrwanie, a osobom starszym bezpieczeñstwo i odpowiedni¹ jakoœæ ¿ycia odpowiada: Przede wszystkim trzeba patrzeæ na ludzi starszych
w œwietle ich godnoœci ludzkiej, która nie zanika w miarê up³ywu lat i pogarszania siê stanu psychicznego i fizycznego. Oczywiœcie tego typu postawa
mo¿e zakorzeniæ siê tylko w spo³eczeñstwie zdolnym przezwyciê¿yæ rozpowszechnione stereotypy, wedle których o wartoœci cz³owieka stanowi m³odoœæ, wydajnoœæ, fizyczna ¿ywotnoœæ i pe³nia zdrowia. Doœwiadczenie uczy,
¿e brak tego pozytywnego nastawienia sprzyja marginalizacji ludzi starszych
i skazuje ich na samotnoœæ porównywaln¹ do prawdziwej œmierci spo³ecznej 8 .

Zadanie dla „starszych”
Starszy cz³owiek poprzez akceptacjê swojej staroœci potrafi zaszczepiæ w m³odym pokoleniu optymizm ¿yciowy. Uczy w ten sposób, ¿e nigdy nie mo¿na rezygnowaæ z mi³oœci. Powinien jednak pamiêtaæ, ¿e nie wszystko ju¿ wie i nie wszystko
ju¿ pozna³. Œwiat, w którym ¿yje wspó³czesny cz³owiek ulega zmianom w bardzo
szybkim tempie, tempie kolejne lata przynosz¹ nowe problemy, które nie mia³y
miejsca wczeœniej. Stad tez potrzebna jest pokora i postawa cz³owieka nieustannie
ucz¹cego siê.
Cz³owiek stary mo¿e zawsze pozostaæ m³odym duchem. Jego wiek mo¿e staæ
siê b³ogos³awieñstwem dla niego samego i œrodowiska, którym ¿yje. Nie mo¿na
jednak zapomnieæ, ¿e jesieñ ¿ycia wykuwa siê w m³odoœci. Tak wiêc m³odoœæ
winna byæ w³aœciwym przygotowaniem do staroœci. W dojrza³ym wieku cz³owiek
zbiera owoce tego co posia³.
Trzeba te¿ siê oswoiæ ze spadkiem sprawnoœci fizycznej i umys³owej. Nie ma
te¿ potrzeby by podejmowaæ wysi³ki m³odoœci. Nale¿y jednak æwiczyæ i rozwijaæ
swoje si³y fizyczne i duchowe. Warto te¿ zmieniæ nastawienie ¿yciowe i zerwaæ
z myœleniem o staroœci jako etapie charakteryzuj¹cym siê brakiem czegoœ. Staroœæ
nie jest chorob¹, nie jest upoœledzeniem, ale kolejnym etapem ¿ycia!

Podsumowanie
Duchowoœæ wieku starczego jest rzeczywistoœci¹ bardzo z³o¿on¹. Ka¿dy cz³owiek ma swoj¹ indywidualn¹ drogê ¿yciow¹ i osobiste powo³anie. Wiek starczy
charakteryzuje siê wieloma zmianami w podejœciu do ¿ycia, œwiata i cz³owieka.
Zmienia siê te¿ relacja wzglêdem samego Boga. Ona te¿ w g³ównej mierze wp³y8

Ibidem.
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wa na duchowoœæ cz³owieka, która na tym etapie staje siê wypadkow¹ prze¿ytych
lat.
Spo³eczeñstwo posiadaj¹ce osoby starsze staje siê spo³eczeñstwem bardziej
dojrza³ym. Jeœli staroœæ zostanie w³aœciwie „zagospodarowana” mo¿e staæ siê si³¹
twórcz¹. St¹d te¿ niezwykle wa¿nym dziœ, staje siê pozytywny sposób patrzenia na
staroœæ ludzkiego ¿ycia. Jest to bowiem ostatni etap, do którego wszyscy nieuchronnie zmierzamy.

Abstract
As the time of childhood, youth and old age, in every man’s life there is the time
of being old. Therefore it should not be associated with notion of sorrow and fear,
but it is necesarry to measure with these problems by means of hope and joy. It
hasto be noticed, that grace of aging is given for everyone, then we should accept
it and take adventage it. Old person may always feel young in heart. His age can
become blessing for himself and for the enviroment, where he lives.
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Proces starzenia siê ludnoœci w rozwiniêtych krajach
wspó³czesnego œwiata: przyczyny i konsekwencje
Przez wiele dziesiêcioleci demografowie, a w œlad za nimi inni uczeni i decydenci za najwa¿niejszy problem demograficzny czasów wspó³czesnych uwa¿ali
groŸbê przeludnienia zagra¿aj¹c¹ naszej planecie. Ich uwagê poch³ania³y potencjalne konsekwencje zbyt gwa³townego przyrostu ludnoœci, zw³aszcza w krajach
tzw. trzeciego œwiata.. Przedmiotem szczególnego niepokoju by³a narastaj¹ca dysproporcja miêdzy rosn¹c¹ liczb¹ ludnoœci a kurcz¹cymi siê systematycznie zasobami naszej planety. Niektórzy analitycy, jak choæby Paul Ehrlich, mówili nawet
o bombie populacyjnej. Tymczasem ostatnie prognozy ludnoœciowe sporz¹dzone
pod auspicjami ONZ wskazuj¹, ¿e jak stwierdzaj¹ ich autorzy: „œwiatowe przeludnienie zosta³o na razie odwo³ane”1 . Jaki zatem problem z zakresu demografii urasta dzisiaj do rangi kluczowego dla naszych czasów? Takim problemem, bez
w¹tpienia, od d³u¿szego czasu wydaje siê byæ, zw³aszcza w odniesieniu do krajów
wysoko rozwiniêtych, starzenie siê tamtejszych spo³eczeñstw.
Geneza nowoczesnego procesu starzenia siê spo³eczeñstw siêga korzeniami XIXwiecznej Francji. Francja, jak podkreœla wybitny polski demograf Edward Rosset, jako
„pierwsza wesz³a na drogê powiêkszania zastêpów dziadków kosztem ograniczania
liczby wnuków”2 . Nastêpnymi w kolejnoœci krajami, w których odnotowano podobne
trendy by³y Wielka Brytania, Niemcy, kraje skandynawskie, a tak¿e Belgia i Austria3 .
Starzenie siê demograficzne to proces, który wystêpuje w spo³ecznoœciach ludzkich od czasów najdawniejszych. W miarê postêpu cywilizacyjnego i towarzysz¹cej mu poprawy warunków ekonomicznych, zmienia³o siê nastawienie do ludzi
starych i postrzegania ich miejsca w spo³eczeñstwie4 . Nowoczesne procesy sta1

2
3

4

B. J. Wattenberg, Œwiatowe przeludnienie na razie odwo³ane, „Gazeta Wyborcza”, 11. 03. 2002;
Uwagi na temat dawnych i wspó³czesnych prognoz demograficznych i ich trafnoœci przedstawia: J. I. Clarke, Ludnoœæ ziemi, Warszawa 1998, s. 7-18. Por. tak¿e: P.J. Buchanan, Œmieræ
Zachodu, Wroc³aw 2005, s. 33, 53-54 i G. Traufetter, H. Zuber, Planeta starców, „Der Spiegel“
15. 05. 2002, cyt. Za „Forum“ nr 28, 2002.
E. Rosset, Proces starzenia siê ludnoœci, Warszawa 1959, s. 729.
Ibidem.; por. Gin¹cy kontynent (wywiad z demografem i ekonomist¹ francuskim J-C. Chesnais),
“L’Expansion” 12/2005, cyt. za „Forum” nr 12, 2006; M. Senkowska-Gluck, Francja doby
napoleoñskiej, (w) M. Senkowska-Gluck (red.), Europa i œwiat w epoce napoleoñskiej, Warszawa 1977, s. 88.
Ibidem.
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rzenia siê demograficznego s¹ konsekwencj¹ przejœcia demograficznego5 , a ich
szczególne nasilenie wystêpuje w jego zaawansowanej fazie. Od kiedy siê zaczyna staroœæ? Analizuj¹c przyjête przez ró¿nych autorów rozwi¹zania, wspó³czesny
demograf polski Marek Okólski stwierdza, i¿ wskaŸniki staroœci, tj. granice wiekowe, od których zaczyna siê staroœæ, s¹ wynikiem umowy, tzn. maj¹ charakter wzglêdny. Obecnie przyjmuje siê najczêœciej za próg staroœci wiek 65 lat. Wspomniany
autor za najlepsze narzêdzie analizy i oceny zaawansowania procesu starzenia siê
demograficznego uwa¿a piramidê wieku ludnoœci, s³u¿¹c¹ odwzorowaniu struktury ludnoœci wed³ug wieku i p³ci. Analiza kszta³tu piramidy pozwala na ustalenie
proporcji ludzi starych w stosunku do innych grup wiekowych w danym spo³eczeñstwie oraz umo¿liwia przeœledzenie zmian bêd¹cych konsekwencj¹ przesuwania
siê ku górze poszczególnych grup wiekowych w miarê up³ywu czasu6 .
Procesy starzenia siê ludnoœci podda³ wnikliwej analizie i opisa³ wiele lat temu
wspomniany wy¿ej Edward Rosset. Analizuj¹c przyczyny tych procesów, E. Rosset wskaza³ równie¿ ca³y szereg czynników wp³ywaj¹cych na ich przebieg i konsekwencje. Za podstawowy czynnik procesu starzenia siê ludnoœci uzna³ postêpuj¹cy
spadek rodnoœci. Zjawisko to zapocz¹tkowane zosta³o w poszczególnych krajach
w trakcie przejœcia demograficznego, zwanego równie¿ transformacj¹ demograficzn¹. Najwczeœniej proces ten wyst¹pi³ we Francji. O ile wzrost liczby urodzeñ
przyczynia siê do odm³odzenia populacji, poniewa¿ powoduje relatywny spadek
proporcji ludzi starych w spo³eczeñstwie, o tyle zmniejszenie siê liczby urodzeñ
skutkuje wzrostem udzia³u ludzi starych w populacji i, w konsekwencji, przyczynia
siê do jej starzenia siê. W pocz¹tkowej fazie przejœcia demograficznego zmniejszenie wskaŸnika rodnoœci ma charakter stosunkowo ³agodny. Gwa³towny spadek
tego wspó³czynnika wystêpuje w póŸnej fazie transformacji, a stabilizuje siê w fazie modernizacji demograficznej7 .
Innym czynnikiem sprzyjaj¹cym procesowi starzenia siê ludnoœci jest spadek umieralnoœci w starszych grupach wieku i wyd³u¿enie przeciêtnej d³ugoœci trwania ¿ycia
ludzkiego8 . W pocz¹tkowej fazie przejœcia demograficznego spadek umieralnoœci wœród
niemowl¹t i dzieci przyczynia siê jednak raczej do odm³adzania ludnoœci, zw³aszcza, ¿e
towarzyszy mu nadal wysoki wspó³czynnik rodnoœci, który obni¿a siê gwa³townie dopiero w zaawansowanej fazie przejœcia demograficznego9 .
5

6
7

8
9

Por. M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojêcia, procesy i teorie w encyklopedycznym
zarysie, Warszawa 2004, s. 125-133.
Ibidem, s. 154-155.; J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1999, s. 145.
Wielka Encyklopedia Geografii Œwiata, t. XII, Ludnoœæ œwiata, red. T. Kaczmarek, T. Koralewski, R. Matykowski, Poznañ, 1998, s. 130-131, „W 1800 r. udzia³ ludnoœci powy¿ej 65 roku
¿ycia wynosi³ nieca³e 3%, podczas gdy w 1900 r. – ju¿ 8,2%, w 1930 r. – 10,8% (dla porównania
taki stan Polska osi¹gnê³a w 1995 r.) WskaŸnik staroœci dla Francji w 1995 r. wynosi³ ju¿
14,5%.”, ibidem, s. 158.
Ibidem, s. 156-157.
Ibidem, s. 157;E. Rosset, s. 504.
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Kolejnym wa¿nym czynnikiem wywieraj¹cym wp³yw na starzenie siê ludnoœci
jest ruch wêdrówkowy, aczkolwiek, jak podkreœla E. Rosset „(...) z wêdrówkami
rzecz siê ma podobnie jak ze zgonami: sam fakt migracji nic jeszcze nie mówi
o konsekwencji jaka zeñ wynika dla struktury ludnoœci wed³ug wieku. Decyduj¹ce
znaczenie ma wiek osób migruj¹cych. Je¿eli opuszczaj¹ pielesze rodzinne ludzie
m³odzi, to proces ten dzia³a w kierunku postarzenia siê ludnoœci danego terytorium.”10 . Ten¿e autor stwierdza dalej, i¿ „W œwietle liczb, które nam s¹ znane,
wœród osób opuszczaj¹cych pielesze rodzinne przewa¿aj¹ na ogó³ elementy m³ode
nale¿¹ce do pierwszej po³owy wieku produkcyjnego. Sk³ada siê na to szereg czynników g³ównie zaœ mo¿e to, ¿e ludzie m³odzi maj¹ ma³o do stracenia, a wiele do
zyskania, i ¿e nie straszne s¹ im trudy i k³opoty, z jakimi zwi¹zana jest tu³aczka po
œwiecie i urz¹dzanie siê na obczyŸnie. Przyczynia siê do tego równie¿ polityka
imigracyjna, która – jak to nieraz bywa – nie zezwala na wjazd wychodŸcom w starszym wieku (np. licz¹cym powy¿ej 40 lat)”11 .
Na procesy starzenia siê demograficznego spo³eczeñstw wywieraj¹ znacz¹cy
wp³yw wojny, które tocz¹ siê z ich udzia³em i najczêœciej powoduj¹ spustoszenie
wœród m³odzie¿y i ludzi w sile wieku.
W koñcu 1999 roku poinformowano uroczyœcie o narodzinach szeœciomiliardowego mieszkañca naszej planety12 . Wed³ug najnowszych prognoz Wydzia³u ds.
Populacji ONZ, opartych na skorygowanych wspó³czynnikach urodzeñ w krajach
mniej rozwiniêtych, które zaczê³y spadaæ gwa³towniej ni¿ wczeœniej przewidywano, do poziomu 1,85 (wczeœniej prognozowano wskaŸnik na poziomie 2,1 dziecka
na kobietê)13 , maksymalna liczba ludnoœci na œwiecie nie powinna przekroczyæ 89 miliardów. A to oznacza, jak podkreœla B. J. Wattenberg, pracownik naukowy
American Enterprise Institute14 , ¿e nie czeka nas przeludnienie, a po 2070 roku
liczba ludnoœci na œwiecie zacznie nieznacznie spadaæ15 . Ten sam czynnik, który
w sposób decyduj¹cy przyczyni³ siê do skorygowania prognoz wzrostu demograficznego w œwiecie, odgrywa, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, zasadnicz¹ rolê w przy10
11
12

13

14
15

Ibidem, s. 545.
Ibidem, s. 547.
H. Mcrae, 6 000 000 000, „The Independent”, 6. 10. 1999, cyt. za “Forum” nr 43, 1999, tam¿e:
najwiêkszy przyrost roczny mieszkañców ziemi odnotowano w roku 1996 w kwocie 87 mln.
Do tej kategorii krajów zaliczono Indie, Pakistan, Indonezjê, Brazyliê, Meksyk, Egipt, Bangladesz
i Filipiny. W latach 1999-2002 w krajach tych nadal odnotowano, z wyj¹tkiem Brazylii, dalszy
spadek dzietnoœci kobiet. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ trendy obecne w Indiach: 3,3 w 1999
roku, 3,0 w 2002 i 2,85 w 2004. W Chinach, które realizuj¹ konsekwentnie antynatalistyczn¹
politykê ludnoœciow¹ i stosuj¹ opresyjne metody dla osi¹gniêcia jej celów, wskaŸnik dzietnoœci
kobiet zmniejszy³ siê w latach 2002-2004 z 1,8 do 1,69. Patrz: B. J. Wattenberg, op. cit.; Œwiat
w liczbach 2002, The Economist, Warszawa 2002; Pocket. Œwiat w liczbach 2005, Warszawa 2005,
Dominika Pszczó³kowska, Polacy nie chc¹ mieæ dzieci, Gazeta wyborcza”, 27. 10. 2005.
B. J. Wattenberg, op. cit.
J. Z. Holzer, Nie zadepczemy siê. Najnowszy raport demografów, „Gazeta Wyborcza”, 3 08.
2001.
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spieszeniu tempa procesu starzenia siê populacji. W pierwszej po³owie XXI wieku
proces starzenia siê ludnoœci œwiata postêpowaæ bêdzie szybciej, ani¿eli w okresach poprzednich. Mediana wieku16 populacji œwiatowej – wed³ug szacunków ONZ
– w latach 2000-2050 wzroœnie z 26,4 do 36,8 lat; w tym samym czasie jej wartoœæ
w krajach bogatych wzroœnie z 37,3 do 45,2 lat. Wed³ug prognoz sporz¹dzonych
pod auspicjami ONZ, w 2050 roku na naszej planecie bêdzie ¿y³o wiêcej osób
w wieku powy¿ej 60 lat, ni¿ dzieci w wieku poni¿ej 15 lat17 . Analizuj¹c konsekwencje zmniejszania siê tempa przyrostu naturalnego w skali globalnej, francuski
demograf i ekonomista Jean-Claude Chesnais prognozuje, i¿:
„Tendencja do spowolnienia tempa przyrostu bêdzie siê wzmagaæ: piramida
wieku zmienia siê, jest coraz wiêcej starców, a wiêc tak¿e wiêcej zmar³ych, mniej
mo¿liwych urodzeñ i mniej rodziców w przysz³oœci. Staniemy byæ mo¿e w obliczu
ujemnego przyrostu naturalnego. Istnieje ryzyko, ¿e biedne pañstwa, szczególnie
w Ameryce £aciñskiej, kraje Maghrebu i przede wszystkim Chiny, bêd¹ ju¿ stare,
zanim jeszcze stan¹ siê bogate”18 .
Do najstarszych populacji zamieszkuj¹cych obecnie ziemiê nale¿y ludnoœæ krajów europejskich. Wœród czterdziestu najstarszych spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych
nasz¹ planetê w 1999 roku, a¿ 33, to spo³ecznoœci europejskie. W pierwszej dziesi¹tce krajów posiadaj¹cych najwiêkszy odsetek ludnoœci w wieku powy¿ej 65 lat,
znalaz³ siê tylko jeden kraj po³o¿ony poza Europ¹ – Japonia. Najwiêksza proporcjonalnie liczba ludzi starych zamieszkiwa³a u schy³ku XX stulecia we W³oszech,
stanowi¹c a¿ 24,1% ogó³u ludnoœci. W drugiej na tej „liœcie” Grecji odsetek ludnoœci powy¿ej 65 roku ¿ycia, wynosi³ 23,4% ogó³u tamtejszej populacji. Dwa kolejne
miejsca zajmowa³y Niemcy i Japonia, gdzie odsetek ludzi starych siêga³ 23,2%.
Miejsca od pi¹tego do dziesi¹tego przypad³y kolejno Szwecji, Belgii, Hiszpanii,
Bu³garii, Szwajcarii i £otwie, gdzie odsetek ludnoœci powy¿ej 65 roku ¿ycia wynosi³
od 22,4% do 20,9%19 . Spoœród dwudziestu najstarszych populacji œwiata, a¿ dwanaœcie zamieszkiwa³o ówczesne kraje Unii Europejskiej (tzw. „15”). Wymienione
kraje odznacza³y siê - i ta tendencja w niewielkim stopniu uleg³a zmianie - wyj¹tkowo niskim wskaŸnikiem dzietnoœci kobiet. We W³oszech wskaŸnik ten wynosi³ 1,2
(w 2004 roku 1,33), w Grecji 1,3 (1,29), Niemcy 1,3 (1,37), Japonia 1,4 (1,38).
Wy¿szy wskaŸnik dzietnoœci wystêpowa³ w Szwecji – 1,5 (w 2004 roku wzrós³ do
1,75) i Belgii 1,6 (1,64). Ni¿szymi wskaŸnikami, zbli¿onymi do tych, które wystêpuj¹ w pierwszej z wymienionych grup krajów, legitymowa³y siê: Hiszpania 1,1
(1,32 w 2004 roku), Bu³garia 1,1 (1,29) i £otwa (1,24)20 .
16
17
18

19
20

Wiek w odniesieniu do którego po³owa danej populacji jest starsza a po³owa m³odsza.
„Forum” nr 12/2003; A. Leszczyñski, Miliard mniej, „Gazeta Wyborcza“, 12. 03. 2002.
Gin¹cy kontynent (wywiad z demografem i ekonomist¹ francuskim J-C. Chesnais), „L’Expansion” 12. 2005, op. cit.
Œwiat w liczbach 2002, The Economist, Warszawa 2002, s. 20.
Polska na tej liœcie zajmowa³a 35 miejsce z odsetkiem ludzi starych w populacji siêgaj¹cym
16,6%. WskaŸnik dzietnoœci kobiet wynosi³ wówczas 1,5. W roku 2004 wskaŸnik ten obni¿y³
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Kraje odznaczaj¹ce siê nisk¹ dzietnoœci¹ kobiet nale¿¹ zarazem do tych, które
cechuje stosunkowo najd³u¿sze przeciêtne trwanie ¿ycia kobiet i mê¿czyzn. W tej
dziedzinie niekwestionowany prymat dzier¿¹ Japoñczycy. Najd³u¿sza œrednia przewidywana d³ugoœæ ¿ycia w tym kraju to 81,5 roku, przy czym w przypadku kobiet
wiek ten siêga 85 lat, a w przypadku mê¿czyzn 77,8 lat. Na drugim miejscu pod
wzglêdem najd³u¿szej œredniej d³ugoœci trwania ¿ycia znajduje siê Szwecja – 80,1
lat, kobiety w Szwecji maj¹ szanse do¿yæ 82,6 lat a mê¿czyŸni 77,6. W pozosta³ych
wymienionych krajach (z wyj¹tkiem Bu³garii i £otwy) najd³u¿sza œrednia przewidywana d³ugoœæ ¿ycia siêga od 79,1 (Szwajcaria) do 78,5 lat (Grecja); w przypadku kobiet wiek ten zamyka siê w przedziale od 82,3 lat (Hiszpania) do 81,1 (Niemcy),
w odniesieniu do mê¿czyzn od 75,9 (Grecja) do 75,0 (Niemcy)21 . W zwi¹zku z procesami starzenia siê ludnoœci, w krajach nale¿¹cych do zachodniego krêgu cywilizacyjnego roœnie liczba osób, które do¿ywaj¹ stu i wiêcej lat. W USA ich liczba
wzros³a z trzech tysiêcy w roku 1960 do blisko 60 tysiêcy u progu XXI wieku, zaœ
wed³ug demograficznych przewidywañ dla tego kraju, oko³o 2050 roku liczba „stulatków” ma wzrosn¹æ do 2,7 miliona (bardziej „optymistyczne” prognozy przewiduj¹, ¿e liczba ta mo¿e siêgn¹æ 5 milionów)22 .
Przytoczone wy¿ej dane statystyczne pozwalaj¹ okreœliæ Europê mianem starzej¹cego siê kontynentu, a prognozy demograficzne ONZ przewiduj¹, ¿e „do 2050 r. ponad
10 proc. mieszkañców Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, W³och, Norwegii, S³owenii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii bêd¹ stanowiæ osoby w wieku powy¿ej
80 lat. Wiêkszoœæ ludzi pomiêdzy 60. a 80. rokiem ¿ycia, którzy w 2050 r. bêd¹ stanowiæ od 20 do 30 proc. populacji, powinna utrzymywaæ siê samodzielnie”23 . Starzenie
siê demograficzne to proces, który - zdaniem ekspertów z amerykañskiego Centrum
studiów Strategicznych i Miêdzynarodowych (CSIS) – poci¹gnie za sob¹ „zawrotny
koszt finansowy” a „pañstwa bêd¹ musia³y siê œcigaæ z czasem, by uchroniæ siê przed
ekonomicznym i spo³ecznym wstrz¹sem, jaki wywo³a starzenie siê populacji na œwiecie”24 . Ze szczególn¹ ostroœci¹ problem ten dotknie Europê. Na starym kontynencie
istnieje szczególnie, w sposób nieporównywalny z innymi regionami œwiata, rozbudowany system opieki socjalnej. Na same tylko œwiadczenia emerytalne i rentowe w
krajach nale¿¹cych do Unii Europejskiej25 przeznaczano oko³o 10% PKB, a wiêc
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siê do 1,23. Ibidem, s. 114, 118, 136, 138, 156, 174, 186, 204, 206, 226; D. Pszczó³kowska,
Polska nie chce mieæ dzieci, „Gazeta Wyborcza” 27. 10. 2005, liczby w nawiasach dotycz¹
dzietnoœci kobiet w 2004 roku.
Œwiat w liczbach..., op. cit, s. 74. Na temat trendów demograficznych w Europie, patrz tak¿ê:
G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Spo³eczeñstwa europejskie w latach 1945-2000,
Warszawa – Kraków 1998, s. 57-62;
T. Wójciak, Na kolana i do przodu, „Rzeczpospolita” 31. 12. 2002 - 01. 01. 2003.
„Forum” nr 12, 2003, s. 25.
N. Cohen, C. Cookson, Kosztowne jest ¿ycie staruszka, „Financial Times“, 18. 01. 2004, cyt. za
„Forum” nr 6, 2004.
Dane dotycz¹ krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej, przed rozszerzeniem jakie nast¹pi³o
w 2004 roku.
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dwukrotnie wiêcej, ani¿eli w innych krajach wysoko rozwiniêtych, takich jak Australia, Japonia, Kanada i USA26 . Tymczasem, wed³ug prognoz og³oszonych przez
Bank Œwiatowy w maju 2003 roku, liczba emerytów w Unii Europejskiej do 2050
roku wzroœnie dwukrotnie27 .
W wielu krajach europejskich - do wyj¹tków nale¿y np. Szwecja, gdzie zreformowano pañstwowy system emerytalny - wszelkie próby reformowania rozbudowanych systemów œwiadczeñ socjalnych, w tym przede wszystkim systemów
emerytalnych, napotykaj¹ na zdecydowany opór zainteresowanych œrodowisk.
Mimo to w Europie mo¿na zaobserwowaæ tendencjê do podnoszenia wieku emerytalnego swoich obywateli. Najwczeœniej wszak¿e, bo ju¿ w 1994 roku, na podniesienie wieku przejœcia na emeryturê zdecydowa³ siê rz¹d Japonii. Do roku 2018
wiek ten ma stopniowo ulec wyd³u¿eniu z obowi¹zuj¹cych wczeœniej 60 lat do
6528 . Na pocz¹tku 2006 roku decyzjê o wyd³u¿eniu czasu pracy z 65 do 67 roku
¿ycia podjêli Niemcy. Podobny wiek emerytalny ustalono w USA. W obu krajach,
podobnie zreszt¹ jak w wiêkszoœci pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej w okresie
przed jej rozszerzeniem, kobiety i mê¿czyŸni odchodz¹ na emeryturê w tym samym wieku. Decyzjê o podniesieniu o trzy lata wieku przechodzenia na emeryturê
dla swoich obywateli: kobiet i mê¿czyzn – z 65 do 68 lat – od 2012 roku podjê³a
równie¿ Wielka Brytania. Przyjêcie podobnych rozwi¹zañ w Austrii i we Francji
udaremni³y silne zwi¹zki zawodowe. Decyzjê o podniesieniu wieku emerytalnego
dla swoich obywateli podjê³y równie¿ niektóre kraje spoœród tych, które przyst¹pi³y
do Unii Europejskiej w 2004 roku – Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, S³owacja i Wêgry. W Polsce nie podjêto dot¹d ani decyzji o zrównaniu wieku przechodzenia na
emeryturê kobiet i mê¿czyzn, ani o podniesieniu wieku emerytalnego. Co wiêcej
nadal istniej¹ tutaj mo¿liwoœci przechodzenia na wczeœniejsze emerytury29 .
Wskutek starzenia siê populacji europejskich pogarsza siê systematycznie proporcja miêdzy liczb¹ osób pracuj¹cych i liczb¹ emerytów. Zwykle w systemie
emerytalnym opartym na zasadzie pokoleniowej (tj. repartycyjnej), który obowi¹zuje w pañstwach europejskich, na dochód jednego emeryta sk³adaj¹ siê sk³adki
trzech do czterech osób pracuj¹cych. Jednak - jak podkreœla Kurt Biedenkopf,
b. sekretarz generalny CDU – „Tak jest wówczas, gdy struktura demograficzna
spo³eczeñstwa jest normalna, to znaczy, gdy symbolizuj¹ca j¹ piramida jest szeroka
u podstawy, a w¹ska na górze, czyli gdy liczba ludzi m³odych jest znacznie wiêksza
ni¿ starszych.
Powodem tocz¹cych siê w Niemczech od przesz³o dwudziestu lat dyskusji nad
reform¹ systemu emerytalnego jest fakt, ¿e wykres struktury demograficznej nie
26
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G. Cañas, Ostatni skok, „El Pais”, 11. 05. 2003, cyt. za „Forum” nr 23, 2003.
Ibidem.
C. Golliau, Japonia starzeje siê szybciej, „Le Point”, 09. 01. 1999, cyt. za „Forum” nr 10, 1999.
K. Ostrowska,Sz. Karpiñski, Europa wyd³u¿a lata pracy, „Rzeczpospolita” z d. 26. 05. 2006;
M. Góra, Panie i panowie tak samo, „Rzeczpospolita” z d. 26.05. 2006.
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odpowiada ju¿ piramidzie: jego kszta³t coraz bardziej przypomina drzewo. Inaczej
mówi¹c (twierdzi dalej Biedenkopf – przyp. aut.) – podstawa owej struktury siê
zawê¿a, a obci¹¿enia rosn¹”30 . Jedn¹ z przyczyn ci¹g³ego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku emerytalnym jest systematyczny od lat spadek liczby urodzin. Ten ostatni, zdaniem amerykañskiego publicysty
Ph. Longmanna, jest spowodowany wzrostem obci¹¿eñ podatkowych nak³adanych na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê osób pracuj¹cych i koniecznoœci¹ podejmowania
opieki nad osobami starszymi. W rezultacie, jak zauwa¿a cytowany wy¿ej autor,
„m³ode ma³¿eñstwa czêsto dochodz¹ do przekonania, ¿e nie staæ ich na utrzymanie
dzieci. Tym samym przyczyniaj¹ siê jeszcze bardziej do starzenia siê spo³eczeñstwa i spadku liczby ludnoœci”31 . Jednoczeœnie, jak zauwa¿a Meinhard Miegel,
który jako jeden z pierwszych wskaza³ na przysz³e dysproporcje demograficzne
w Niemczech, w kraju tym od 25 lat nie nastêpuje prawdziwy wzrost dobrobytu
i malej¹ zarobki32 . W dziedzinie p³ac podobnie kszta³tuje siê sytuacja w takich
krajach jak Francja i W³ochy czy nawet USA.
Wzrost liczby ludzi starszych w krajach rozwiniêtych poci¹ga za sob¹ równie¿
koniecznoœæ zwiêkszenia wydatków pañstwa na cele socjalne. Skalê zwi¹zanych
z tym obci¹¿eñ ilustruje przypadek Japonii, a w szczególnoœci Tokio. W latach
1975-1998 wydatki bud¿etu miejskiego w stolicy Japonii na pomoc œwiadczon¹
ludziom starszym wzros³y oœmiokrotnie i bêd¹ ros³y nadal, poniewa¿ wzroœnie liczba osób w podesz³ym wieku. Wydatki na ubezpieczenia na wypadek choroby poch³ania³y w Japonii 6,5% PKB (we Francji i Niemczech w tym samym czasie
wynosi³y oko³o 9-10%), ale udzia³ osób starszych w tych wydatkach w 1995 roku
siêga³ 32% i wykazuje tendencjê rosn¹c¹. Jednoczeœnie Japonia to kraj, który cechuje stosunkowo wysoki wskaŸnik aktywnoœci zawodowej osób w wieku powy¿ej 60 lat: w latach 1987-1995 wskaŸnik ten wzrós³ z 71,7 do 74,9% (podczas gdy
np. we Francji tylko 19%!!!)33 .
Starzenie siê spo³eczeñstw poci¹ga za sob¹ równie¿ powa¿ne konsekwencje
o charakterze spo³eczno-kulturowym, wi¹¿¹ce siê z rosn¹cym systematycznie udzia³em ludzi starych w omawianych populacjach. Jedn¹ bardzo wa¿nych konsekwencji starzenia siê ludnoœci s¹ zmiany zachodz¹ce w krajobrazie niektórych oœrodków
miejskich. Wed³ug Elizabeth Niejahr w miastach niemieckich: „Dawniej pochodzenie z okreœlonej dzielnicy mówi³o coœ o pochodzeniu spo³ecznym. Dziœ miasta podzielone s¹ w coraz wiêkszym stopniu wed³ug grup wiekowych. Niektórym okolicom
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K. Biedenkopf, Nie ma solidarnoœci bez wolnoœci. Demokracja w cieniu demografii, „Rzeczpospolita”, 26/28. 03. 2005.
Ph. Longmann, Bóg, honor testosteron. Powrót patriarchatu, “Foreign Policy”, 03/04, 2006, cyt.
za “Forum”, nr 25, 2006.
„Der Spiegel”, 29. 08. 2005.
C. Golliau, Japonia starzeje siê szybciej, op. cit. Patrz tak¿e: Wspó³czesna Japonia, Wydawca:
The International Society for Educational Information Inc., Tokio, trzecie wydanie 1996, s. 77-78;
D. Ha³asa, ¯ycie codzienne w Tokio, Warszawa 2004, s. 16-18.
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grozi, ¿e zmieni¹ siê w <dzielnice starców>. Nawet latem nie bawi¹ siê tam dzieci na
chodnikach. Za to przed domami stoj¹ samochody pielêgniarzy opiekuj¹cych siê staruszkami”34 . Przyk³ad Japonii ilustruje inne niepokoj¹ce zjawisko, mianowicie objawy
nieufnoœci wobec ludzi starszych. Przejawiaj¹ siê one w postaci niechêci do wynajmowania im mieszkañ, poniewa¿, jak zauwa¿a C. Golliau „s¹siedzi nie znosz¹ wycia
syren karetek pogotowia, starsi lokatorzy s¹ niewyp³acalni, w perspektywie s¹ kontakty z zak³adem pogrzebowym”35 . Skutek jest podobny jak w Niemczech, niektóre dzielnice przekszta³caj¹ siê w prawdziwe centra gerontologii. W Kraju Kwitn¹cej Wiœni,
pojawi³ siê, w zwi¹zku z problemem starzenia siê tamtejszego spo³eczeñstwa, doœæ
oryginalny pomys³. Jak pisze wspomniana wy¿ej C. Golliau:
„Ju¿ pod koniec lat osiemdziesi¹tych œmiali pomys³odawcy zaproponowali <eksport> starszych najzamo¿niejszych osób na Zachód, do specjalnie dla nich pomyœlanych japoñskich osiedli. Ci ludzie nie byliby ju¿ ciê¿arem dla gospodarki kraju.
By³ to poroniony pomys³. W Kraju Wschodz¹cego starzy ludzie maj¹ poczucie
wiêzi rodzinnej. Nie chcieli siê przeprowadzaæ.
Dziœ ju¿ siê nie mówi o ich wyjeŸdzie”36 .
Wprawdzie Europa pozostaje ci¹gle g³ówn¹ aren¹ debat na temat na temat
procesów starzenia siê spo³eczeñstw i zwi¹zanych z tymi procesami konsekwencji, ale podobne procesy w nieodleg³ej perspektywie mo¿na bêdzie zaobserwowaæ
tak¿e w innych rejonach œwiata, zw³aszcza w krajach wschodz¹cych ekonomii
i rozwijaj¹cych siê. Jak wskazuj¹ niektóre prognozy demograficzne, w skali œwiata
nast¹pi „cicha rewolucja”, której rezultatem bêdzie dominacja ludzi starych. Wzrost
liczby ludzi starych w spo³eczeñstwach europejskich poci¹gnie za sob¹ narastanie
konfliktu interesów, o podzia³ dóbr miêdzy m³odymi i starymi, a w skali miêdzynarodowej oznaczaæ to bêdzie, wed³ug s³ynnego politologa Francisa Fukuyamy, „potencjalny konflikt miêdzy bogatymi, starszymi kobietami z Pó³nocy, a m³odymi
mê¿czyznami z Po³udnia”37 . W sferze polityki starzenie siê spo³eczeñstw europejskich, w tym tak¿e Niemiec i Rosji, a tak¿e ludnoœci Japonii, poci¹gnie za sob¹
zapewne, w perspektywie kilkudziesiêciu lat, relatywny spadek ich znaczenia na
arenie miêdzynarodowej, gdzie coraz wiêksz¹ rolê odgrywaæ bêd¹ prawdopodobnie, obok USA, nowe, prê¿ne demograficznie mocarstwa, jak np. Indie.
Spadek dzietnoœci kobiet i wyd³u¿anie siê œredniej d³ugoœci ¿ycia w krajach
europejskich i Japonii, przyczyniaj¹c siê do starzenia siê demograficznego tutejszych populacji, poci¹ga za sob¹ pogorszenie proporcji miêdzy liczb¹ ludnoœci w wieku produkcyjnym a liczb¹ dzieci i osób starszych. Wed³ug J. Z. Holzera: „Nie
sposób sobie wyobraziæ dobrze funkcjonuj¹cego spo³eczeñstwa z³o¿onego w trzech
34
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E. Niejahr, Republika trzeciego wieku, „Die Zeit”, 2. 01. 2003, cyt. za „Forum” nr 41, 2003.
C. Golliau, op. cit.
Ibidem.
Cyt. za: M. Pielach, Wy¿ nowej ery”, „Rzeczpospolita” 09. 03. 2006. W najstarszych rocznikach w spo³eczeñstwach Zachodu przewa¿aj¹ liczebnie kobiety, które statystycznie ¿yj¹ kilka
lat d³u¿ej ni¿ mê¿czyŸni.
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czwartych z szeœædziesiêciolatków. Kto ich bêdzie utrzymywa³? Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze
na ich mieszkania i opiekê medyczn¹?”38 .Odpowiedzi¹ Zachodu na te problemy jest
koncepcja tzw. migracji zastêpczej (ang. replacement migration)39 . Pog³êbiaj¹cy siê
ni¿ demograficzny uzale¿nia Europê w coraz wiêkszym stopniu od imigracji. W obliczu
starzenia siê spo³eczeñstw europejskich pog³êbiaj¹cemu siê deficytowi si³y roboczej
bêdzie mo¿na zaradziæ – zdaniem ekspertów ONZ – tylko dziêki imigracji z zewn¹trz.
Perspektywa nap³ywu imigrantów do Europy rodzi obawy w tutejszych spo³eczeñstwach i powoduje dyskusje na temat mo¿liwoœci zintegrowania ich z miejscowymi
spo³ecznoœciami. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Tempere, w Finlandii w paŸdzierniku 1999 roku uznano za konieczne zastanowiæ siê nad „warunkami osiedlania
siê cudzoziemców na terenie UE”, wykluczaj¹c zarówno opcjê „imigracji na poziomie
zerowym” jak i „ca³kowit¹ wolnoœæ osiedlania siê imigrantów”40 . Jak twierdzi J-C.
Chesnais, rozwi¹zaniem dla Europy - wzorem Stanów Zjednoczonych – jest wybiórcza imigracja ujêta w systemie kwotowym i dostosowana do potrzeb danego kraju.
Jego zdaniem, przy okreœlaniu liczby i kwalifikacji imigrantów decyduj¹cy g³os powinien nale¿eæ do przedsiêbiorców, zwi¹zkowców i obywateli41 . Problem imigracji rozwa¿any jest czêsto w kontekœcie „zderzenia cywilizacji” i pojawiaj¹cych siê symptomów
pog³êbiania siê przepaœci miêdzy islamem i Zachodem. Na ten ostatni aspekt wskazuj¹
niektóre wnioski p³yn¹ce z badañ przeprowadzonych przez oœrodek badania opinii publicznej Pew Research Center w Waszyngtonie, w trakcie którego przebadano w 2006
roku a¿ 14 tys. respondentów pochodz¹cych z 13 krajów42 . Widoczne s¹ obawy przed
zalewem Europy przez falê obcych kulturowo imigrantów, pochodz¹cych z krajów
pozaeuropejskich, i przekszta³ceniem, w konsekwencji, Starego Kontynentu w „Eurarabiê”. Tymczasem g³ównym rezerwuarem imigrantów dla Europy pozostaj¹ kraje
islamskie oraz, czêœciowo, Azji Po³udniowej i Czarnej Afryki. Jednak wiêkszoœæ pochodz¹cych stamt¹d imigrantów dysponuje niskimi kwalifikacjami zawodowymi, a poza tym nie wykazuje gotowoœci ani kwalifikacji do integracji. Dlatego Europa – jak
sugeruje T. A. Kisielewski - powinna w sposób przemyœlany prowadziæ politykê imigracyjn¹, zachêcaj¹c do osiedlania siê bli¿szych kulturowo obywateli Ukrainy i Rosji,
reglamentuj¹c jednoczeœnie imigracjê z pozaeuropejskich krêgów kulturowych43 .
Jeszcze jedn¹ wa¿n¹ konsekwencj¹ procesu starzenia siê demograficznego bêdzie
wzmagaj¹cy siê nacisk „siwiej¹cego elektoratu” w polityce wewnêtrznej na zapewnienie odpowiedniej jakoœci us³ug starszym wyborcom, zw³aszcza w dziedzinie opieki
medycznej i socjalnej oraz utrzymania œwiadczeñ emerytalnych na relatywnie wyso38
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Ibidem.
„L’Express”, 17. 02. 2000, cyt. za „Forum” nr 12, 2000.
Gin¹cy kontynent (wywiad z J-C. Chesnais), op. cit.
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miêdzy cywilizacjami, „Rzeczpospolita” 26. 06. 2006.
Por. W. Laqueur, “Rzeczpospolita”, 3-4. 09. 2005; T.A. Kisielewski, Otwórzmy drzwi dla wschodniej Europy, „Rzeczpospolita”, 26-27. 02. 2005, M. Pielach, op. cit.. S. P. Huntington, op. cit.
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kim poziomie. W tym kontekœcie cytowany wy¿ej Jean-Claude Chesnais zwraca
uwagê na polityczne wp³ywy w swoich krajach takich organizacji, jak Amerykañskie
Stowarzyszenie Emerytów „mobilizuj¹ce” 30 milionów cz³onków w Stanach Zjednoczonych, czy ruch Szarych Panter (licz¹cy oko³o 1 milion cz³onków) w Niemczech44 .
Konsekwencje procesu demograficznego starzenia siê populacji europejskich,
w sposób dramatyczny uj¹³ Patrick J. Buchanan. Stwierdzi³ on mianowicie, ¿e jeœli
Europa zamierza utrzymaæ dotychczasowy poziom zabezpieczeñ socjalnych, to ma
do wyboru trzy opcje. Wybór pierwszej wi¹¿e siê ze znalezieniem bilionów dolarów
poprzez podniesienie podatków. W przypadku drugiej opcji kobiety europejskie musia³yby rodziæ dwa, a nawet trzy razy wiêcej dzieci. I wreszcie trzecia, która poci¹ga
za sob¹ koniecznoœæ wyra¿enia zgody na imigracjê milionów cudzoziemskich pracowników rocznie. „Przed takimi oto dylematami stoi (zdaniem P. J. Buchanana –
przyp. aut.) Stary Kontynent”45 . Oceniaj¹c skalê i konsekwencje nadchodz¹cego
„prze³omu demograficznego” w œwiecie, Axel Börsch-Supan z Instytutu do Spraw
Ekonomii Starzenia siê w Mannheim stwierdza, i¿: „To unikalne w historii ludzkoœci
zjawisko pod wzglêdem wp³ywu na spo³eczeñstwo gospodarkê i politykê, porównaæ
mo¿na chyba tylko z ostatni¹ wielk¹ zaraz¹ w œredniowieczu.”46 .

Abstract
The oldest populations inhabiting the Earth are the populations of European
countries.
The countries with low women’s fertility rates are also the ones that are featured
by relatively long men’s and women’s life spans. Demographic aging is a process
that, according to experts from the American Centre for Strategic and International
Studies (CSIS), will result in “a staggering fiscal cost” and “countries will have to
race against time to ensure their economic and social fabric against the «shock» of
global ageing”. The fall in the women’s fertility rate and the extension of life spans in
European countries leads to the demographic aging of the local populations and holds
a threat of a growing disproportion between the number of people in production age
and the elderly. The West’s response to these issues is the concept of the so-called
‘replacement migration’ and the deepening demographic low makes Europe increasingly dependant on immigrants. In the face of population aging, the growing deficit
in labour force can only be remedied, according to UN experts, with immigration
from abroad. However, the perspective of inflowing immigrants is a cause of concern for the local communities and leads to discussions concerning their ability to
integrate.
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Adam Czabañski
(Poznañ)

Samobójstwa ludnoœci cywilnej w oblê¿onym Wroc³awiu
23.I. – 6.V.1945 rok
Wprowadzenie
Wojna nale¿y do tych zjawisk, które wp³ywaj¹ na dynamikê samobójstw. Zdaniem E.Durkheima podczas wojny zmniejsza siê liczba autodestrukcji, co wywo³ane jest wiêkszym powi¹zaniem jednostek ze spo³eczeñstwem. Wspólny wróg
mobilizuje raczej do oporu i manifestacji agresji skierowanej na zewn¹trz.
Badania dotycz¹ce samobójstw w okupowanym Poznaniu uprawniaj¹ do wysuniêcia przypuszczenia, ¿e podczas wojny dynamika samobójstw podlega wielu
zmiennym. Wspomina siê, ¿e istotne jest miêdzy innymi z jakiej perspektywy obserwuje siê i doœwiadcza wojny1 .
W Poznaniu zbyt krótki by³ okres oblê¿enia aby mo¿na by³o ten fenomen rozwa¿aæ w sposób naukowo uprawniony. D³ugotrwa³e oblê¿enie Wroc³awia w 1945
roku stworzy³o zespó³ zachowañ mieszkañców powszechnie okreœlanych syndromem oblê¿onego miasta.

Specyfika spo³ecznych zachowañ w oblê¿onym Wroc³awiu
W styczniu 1945 roku w ci¹gu trzech tygodni w ramach wymuszonej ewakuacji Wroc³aw opuœci³o 700 tyœ. ludnoœci cywilnej. Oko³o 200 tyœ, zw³aszcza starszych osób, zdecydowa³o siê jednak w mieœcie pozostaæ2. Niemieccy badacze
oceniali liczbê pozostaj¹cej w oblê¿onym Wroc³awiu ludnoœci cywilnej nawet na
250 tyœ.3 . Podczas tej dramatycznej akcji w warunkach silnych mrozów i wielkiego œniegu ofiarami pada³y g³ównie dzieci i osoby starsze. Specjalne oddzia³y zajmowa³y siê zwo¿eniem trupów ze szlaków ewakuacyjnych do Wroc³awia i chowaniem
ich w masowych grobach. Jak pisze T.Kulak „Pomimo tragizmu sytuacji, aktywiœci NSDAP odwiedzali poszczególne rodziny lub zmuszali je do opuszczenia mia1

2

3

A. Czabañski, Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939 – 1945. Socjologiczna analiza
zjawiska, Wydawnictwo Rys Studio, Poznañ 2003, s. 73.
T. Kulak, Historia Wroc³awia. Od twierdzy fryderycjañskiej do twierdzy hitlerowskiej, tom II,
Wydawnictwo Dolnoœl¹skie, Wroc³aw 2001, s. 336.
H. Ahlfen, H. Niehoff, So kampfte Breslau, München 1959, s. 24.
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sta, gro¿¹c pozbawieniem kartek ¿ywnoœciowych i wysadzeniem domu, w którym
mieszkali”4 . Og³oszenie Wroc³awia twierdz¹ nie przynios³o ¿adnych korzyœci wojskowych. Nie dosz³o bowiem do wyhamowania ofensywy radzieckiej na Berlin,
natomiast spowodowa³o olbrzymie straty wœród ludnoœci cywilnej a tak¿e zniszczenie wiêkszoœci infrastruktury miasta5 .
W szczególnie trudnej sytuacji znalaz³y siê osoby cywilne, przede wszystkim
w wieku podesz³ym. Od 28.II.1945 roku utracono dop³yw gazu miejskiego, jeszcze
tylko przez dwa tygodnie otrzymywano dostawy gazu z Wa³brzycha. Od 6.III.1945
roku nie by³o ju¿ bie¿¹cej wody i ludnoœæ korzysta³a z podwórkowych studni6 .
Stan oblê¿enia wzbudza³ polaryzacjê postaw ¿yciowych. Ksi¹dz Paul Peikert
opisa³ wzrost zaanga¿owania religijnego parafian7 . Jednoczeœnie obserwowano
zw³aszcza wœród ludzi m³odych upadek moralnoœci (prostytucja). Pojawia³y siê
zwi¹zki narzeczeñskie na czas trwania twierdzy, wszechobecny by³ alkohol8 .
W wyniku 3-miesiêcznego oblê¿enia miasto sta³o siê wielkim cmentarzyskiem.
75% miasta zosta³o zniszczone, zabudowa staromiejska dozna³a zniszczeñ w 60%,
dzielnice po³udniowe nawet w 90%. Wiêkszoœæ infrastruktury miasta przepad³a.
Jak pisze T.Kulak w oblê¿eniu zginê³o 80 tyœ. ludnoœci cywilnej (w tym 13.000
podczas budowy lotniska na Placu Grunwaldzkim). Poleg³o równie¿ 6 300 ¿o³nierzy niemieckich. Nie wszystkich pochowano, dlatego te¿ we Wroc³awiu pojawi³y
siê, wzmiankowane we wspomnieniach, trupi odór oraz roje much. Sta³y siê one
plag¹ dla ówczesnych mieszkañców 9 .
Tragiczne warunki materialne ludnoœci cywilnej oraz wyj¹tkowo z³e traktowanie cywilów przez wojsko, SS i funkcjonariuszy NSDAP, tak¿e lêk przed ¿o³nierzami Armii Czerwonej wywo³ywa³y masowe zjawisko samobójstw. P.Peikert napisa³
o wzroœcie samobójstw na pocz¹tku oblê¿enia: „Nies³abn¹cy terror i nieustanne
nak³anianie do ucieczki pozosta³ych jeszcze mieszkañców oddzia³ywa tak
deprymuj¹co i tak przygnêbiaj¹co, ¿e w naszym mieœcie wzros³a niepokoj¹co liczba samobójstw. Dotyczy to zw³aszcza tych sfer inteligencji, które pozbawione wiêzi religijnej, w obliczu klêski za³amuj¹ siê psychicznie i wybieraj¹
samobójstwo. Urzêdnik policji z pewnego obwodu doniós³ mi, ¿e w jego rewirze naliczono w ostatnich 10 dniach 60 samobójstw. Tak¿e w mojej parafii
przy Garverstrasse odnaleziono w mieszkaniach kilka rodzin zatrutych gazem.” 10 . W po³owie marca 1945 roku, czyli mniej wiêcej w po³owie oblê¿enia
Peikert zanotowa³: „/.../ w naszym mieœcie zastraszaj¹cy po prostu wzrost sa4
5
6
7

8
9
10
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mobójstw. Jak dowiedzia³em siê z wiarygodnego Ÿród³a liczba samobójstw
wynosi ka¿dego dnia w naszym mieœcie 100 do 120.”11 .
Analiza Ksi¹g Zgonów Miejscowych pozwoli³a na odtworzenie zjawiska samobójstw w obrêbie jednego Urzêdu Stanu Cywilnego (podczas wojny funkcjonowa³o we Wroc³awiu ogó³em piêæ USC). Istniej¹ wiêc dane dotycz¹ce obszaru centrum
miasta z rejonem starówki. Autentycznoœæ i wiarygodnoœæ tych Ÿróde³ nie budzi
¿adnych zastrze¿eñ.

Wnioski z badañ nad fenomenem samobójstw w oblê¿onym Wroc³awiu
Na podstawie dostêpnych Ÿróde³ zawartych w archiwum Urzêdu Stanu Cywilnego we Wroc³awiu zdo³ano ustaliæ nastêpuj¹ce fakty dotycz¹ce samobójstw mieszkañców w okresie oblê¿enia w 1945 roku:
· Podobnie jak w Poznaniu, tak¿e we Wroc³awiu stwierdzono spadek liczby samobójstw podczas wojny w stosunku do okresu poprzedzaj¹cego wybuch wojny. O ile w okresie od 1.I. do 31.VIII.1939 roku we Wroc³awiu pope³ni³o
samobójstwo 121 osób, o tyle w ca³ym roku 1944 tylko 94 osoby. Zaobserwowano natomiast znaczny wzrost autodestrukcji podczas oblê¿enia miasta od
23.I do 6.V.1945 roku. Nasilenie samobójstw w tym czasie znacznie przewy¿sza³o nawet to sprzed wojny. Wed³ug danych z jednego tylko Urzêdu Stanu
Cywilnego (brak danych z czterech pozosta³ych USC) we Wroc³awiu, pope³ni³o samobójstwo w tym okresie 88 osób (do 7.VI.1945 roku kolejne 13 osób).
Najwiêksze nasilenie autodestrukcji nast¹pi³o od 24.I.do 16.II.1945 roku (pierwsza faza oblê¿enia). Pope³ni³o wówczas samobójstwo a¿ 55 osób.
Tabela nr 1:
Nasilenie samobójstw w oblê¿onym Wroc³awiu w poszczególnych miesi¹cach
Fazy oblê¿enia wg. miesiêcy

Liczba samobójstw

23.01. – 31.01. 1945 r.
luty
marzec
kwiecieñ
1.05. – 6.05.1945 r.
Ogó³em

29
30
19
10
–
88

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwum USC we Wroc³awiu
11

Ibidem, s. 134.
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Konfrontuj¹c te dane z informacjami pochodz¹cymi od Paula Peikerta 12 , nale¿y uznaæ za prawdopodobne, i¿ w dalszych fazach trwania oblê¿enia dynamika
samobójstw jeœli nie zwiêksza³a siê, to przynajmniej utrzymywa³a siê na tym samym wysokim poziomie. Ze wzglêdu jednak na ustawicznie pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê w mieœcie (ostrza³, coraz czêstsze utrudnienia w komunikacji etc.), informacje
o kolejnych samobójstwach nie zawsze dociera³y do USC. Wœród 2561 zgonów
zarejestrowanych podczas oblê¿enia przez wspomniany USC, zanotowano 88 samobójstw. To oznacza nasilenie samobójstw wœród zgonów ogó³em 1/29 (zgonów).
Jeœli zatem przyj¹æ, ¿e takie by³o nasilenie samobójstw w ca³ym Wroc³awiu, to
pamiêtaj¹c o 80 tyœ. ofiar wœród ludnoœci cywilnej musielibyœmy uznaæ liczbê 2 700
samobójstw, jako najbardziej prawdopodobn¹ w okresie oblê¿enia miasta. Skala
tego zjawiska by³aby zatem ogromna.
· Pozytywnie zweryfikowano hipotezê, zgodnie z któr¹ podczas wojny spada
nasilenie samobójstw wœród mê¿czyzn, natomiast wzrasta wœród kobiet. Od 1.I
do 31.VIII 1939 roku udzia³ kobiet w ogólnej liczbie autodestrukcji we Wroc³awiu wyniós³ 34,7%, w roku 1944 45,7%, natomiast podczas oblê¿enia 50%.
Fenomen ten starano siê t³umaczyæ miêdzy innymi specyfik¹ i skal¹ zagro¿eñ
i niebezpieczeñstw czyhaj¹cych na kobiety podczas wojny (np. groŸba gwa³tów) 13 . Ustalono, ¿e podczas oblê¿enia samobójstw dokonywa³y zwykle osoby
starsze, czêsto emeryci i renciœci (16 osób), nierzadko osoby samotne (wdowy
i wdowcy). Niemal co drugi mê¿czyzna i kobieta, którzy dokonali wówczas
autodestrukcji osi¹gnêli wiek emerytalny (wed³ug wspó³czesnych polskich standardów: 65 lat mê¿czyŸni, 60 lat kobiety). Przeciêtny wiek mê¿czyzny samobójcy wyniós³ 61,9 lat, natomiast kobiety 60,6 lat. Dla porównania przed
wybuchem wojny (od 1.I. do 31.VIII.1939 roku), œrednia wieku dla zmar³ych
œmierci¹ samobójcz¹ mê¿czyzn wynosi³a 47,1 lat, a dla kobiet 45,9 lat. Podwy¿szony przeciêtny wiek samobójców w okresie oblê¿enia wynika³ z faktu, ¿e
mimo nakazu niemieckich w³adz wojskowych wzywaj¹cych do opuszczenia
przekszta³conego w twierdzê miasta, starsi mieszkañcy w nim pozostali. Struktura wieku samobójców mog³a zatem byæ prostym odbiciem struktury wieku
wszystkich pozostaj¹cych w mieœcie mieszkañców. M³odsi mê¿czyŸni brali natomiast udzia³ w walce, a wiêc kanalizowali agresjê na zewn¹trz.
· Wœród 88 samobójców w okresie oblê¿enia, by³a jedna panna, szeœciu wdowców i 14 wdów. Ogó³em wiêc niemal co czwarta osoba dokonuj¹ca autodestrukcji by³a samotna.

12
13

Ibidem, s. 30, 134.
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Tabela nr 2:
Stan cywilny samobójców we Wroc³awiu podczas oblê¿enia 23.1. – 6.V.1945 r.
Stan cywilny
Kawaler/panna
¯onaty/zamê¿na
Wdowiec/wdowa
Rozwiedziony/rozwiedziona
Brak danych

Mê¿czyŸni

Kobiety

–
32
6
–
6

1
17
14
2
10

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwum USC we Wroc³awiu
·

Do najczêstszych metod autodestrukcji stosowanych przez mê¿czyzn nale¿a³o:
powieszenie siê (14), zastrzelenie siê (11) oraz zatrucie gazem œwietlnym (9).
Kobiety najczêœciej stosowa³y do autodestrukcji gaz œwietlny (21). Wœród innych metod zanotowano: powieszenie (4), zatrucie Veronalem (4) i zastrzelenie
siê (4).

Tabela nr 3:
Metody autodestrukcji stosowane w okresie oblê¿enia Wroc³awia 23.I. – 6.V.1945 r.
Metoda autodestrukcji
Gaz œwietlny
Powieszenie siê
Zastrzelenie siê
Zatrucie Veronalem
Otrucie siê cyjankiem potasu
Otrucie siê morfin¹
Otrucie siê luminalem
Podciêcie ¿y³ i otrucie siê gazem
œwietlnym
Podciêcie ¿y³
Za¿ycie tabletek
Utopienie siê

Mê¿czyŸni

Kobiety

9
14
11
2
1
2
1

11
4
4
4
2
–
1

1
2
–
–

1
–
1
1

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z archiwum USC we Wroc³awiu
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Od po³owy marca 1945 roku w zachowaniach suicydalnych we Wroc³awiu nie
stosowano ju¿ gazu œwietlnego, poniewa¿ w wyniku dzia³añ zbrojnych odciêto jego
dop³yw do miasta.
· Podczas oblê¿enia Wroc³awia ludnoœæ cywilna zawi¹zywa³a pakty samobójcze. Na podstawie dostêpnych dokumentów wiadomo o istnieniu 11 takich paktów. W dziewiêciu z nich uczestniczyli obydwaj ma³¿onkowie, w jednym
ma³¿onkowie i siostra ¿ony, w jednym trzy osoby wzajemnie ze sob¹ nie spokrewnione, lecz wspólnie zamieszkuj¹ce. W paktach samobójczych najczêœciej
jako metodê autodestrukcji stosowano gaz œwietlny (5), broñ paln¹ (3) a tak¿e
cyjanek potasu (1) i ga¿ œwietlny lecz wczeœniej podciêcie ¿y³ (1). Mê¿czyŸni
uczestnicz¹cy w tych paktach samobójczych zwykle byli urzêdnikami pañstwowymi(4), kupcami)2). By³ te¿ jeden nauczyciel i jeden emerytowany podoficer.
· Wœród 88 osób, o których wiemy, ¿e pope³ni³y w analizowanym okresie samobójstwo, 86 by³o narodowoœci niemieckiej, jedna ukraiñskiej i jedna ¿ydowskiej.
Po zdobyciu miasta przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej w mieœcie zapanowa³ terror. Zdarza³y siê morderstwa i pobicia ludnoœci cywilnej. Kobiety niemieckie by³y
gwa³cone. Szczególnie dramatyczna by³a sytuacja pozosta³ej we Wroc³awiu niemieckiej ludnoœci cywilnej jesieni¹ 1945 roku. Jak podaje N.Davies i R.Moorkouse
/Davies N., Moorkouse R.,14 ludnoœæ ta otrzymywa³a o po³owê mniejsze racje
¿ywnoœciowe, mno¿y³y siê choroby zakaŸne. Ludnoœæ niemiecka zmuszona by³a
zamieszkiwaæ w zat³oczonych mieszkaniach, po 2-3 rodziny na mieszkanie. W tych
okolicznoœciach czêsto zdarza³y siê samobójstwa.
Problematyka samobójstw podczas oblê¿enia sk³ania do formu³owania wielu
hipotez badawczych. Wydaje siê bowiem, ¿e podczas oblê¿enia najwiêcej autodestrukcji podejmowanych jest w koñcowych fazach walk. Problematyka samobójstw
podczas oblê¿enia sk³ania do formu³owania wielu hipotez badawczych. Wydaje siê
bowiem, ¿e podczas oblê¿enia najwiêcej autodestrukcji podejmowanych jest w koñcowych fazach walk. Analiza dawnych opisów oblê¿eñ, jak chocia¿by opisane
przez Herodota masowe samobójstwo obroñców Masady podczas powstania ludnoœci ¿ydowskiej przeciwko Rzymianom, czy te¿ samobójstwa Katarów tu¿ przed
upadkiem ich twierdzy Mont Ségur w 1243 roku, potwierdza³yby tê hipotezê.
Józef Flawiusz przedstawi³ sugestywny opis tego wydarzenia stanowi¹cego
koniec obrony Masady. Przywódca obroñców Masady Eleazar widz¹c nieuchronnoœæ klêski przemówi³ do swoich podw³adnych namawiaj¹c ich aby wraz z dzieæmi
i ¿onami dokonali samobójstwa. Eleazar mia³ wówczas miêdzy innymi powiedzieæ:
„Niechaj gin¹ ¿ony nasze nie pohañbione, a dzieci nie zakosztowawszy goryczy
niewoli. Po nich wyœwiadczymy sami sobie tê szlachetn¹ przys³ugê, zachowuj¹c
wolnoœæ jako piêkny ca³un /.../ Rzymianie wœciekaæ siê bêd¹ – wyobra¿am to
sobie – gdy ani nas samych nie dostan¹ w swoje rêce, ani ³upu nie wezm¹. Zostawmy sam¹ tylko ¿ywnoœæ, aby po naszej œmierci œwiadczy³a, ¿e nie pokonano
14

N. Davies, R. Moorkouse, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 426.
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nas g³odem, lecz, jak na pocz¹tku postanowiliœmy, wybraliœmy œmieræ zamiast niewoli”15 . Eleazar widz¹c, ¿e obroñcy podzielili siê na zwolenników i przeciwników
takiego rozwi¹zania nadal przekonywa³ argumentuj¹c, ¿e Rzymianie wielokrotnie
dopuszczali siê rzezi ludnoœci cywilnej, ¿e Bóg wyda³ wyrok na ca³y naród ¿ydowski w wyniku czego musz¹ siê oni rozstaæ z ¿yciem, ¿e œmieræ jest snem i wypoczynkiem. „Zniewagi, niewola i ogl¹danie ¿on prowadzonych razem z dzieæmi na
pohañbienie – to nie jest z³o narzucone ludziom przez naturê, lecz do prze¿ywania
tego zmusza w³asne tchórzostwo tych w³aœnie, którzy mogli, ale nie chcieli w porê
umrzeæ”16 .
Eleazar namawia³ równie¿, ¿e lepiej jest zgin¹æ nie jako niewolnicy nieprzyjació³, lecz „razem z dzieæmi i ¿onami rozstañmy siê z ¿yciem jako ludzie wolni”17 .
Po tym przemówieniu wszyscy zostali przekonani, ¿e samobójstwo jest najlepszym
i najgodniejszym rozwi¹zaniem w tej sytuacji. Zdaniem Flawiusza opisuj¹cego to
wydarzenie na podstawie kilku bezpoœrednich œwiadków, którzy nie pope³nili wówczas samobójstwa, s³uchacze przerwali mowê Eleazarowi i przyst¹pili niezw³ocznie do realizacji wskazanego czynu.
Jak opisuje to Flawiusz: „Kiedy ¿egnali siê bior¹c ¿ony w ramiona i wœród
szlochania tulili do siebie swoje dzieci po raz ostatni obsypuj¹c je poca³unkami,
w tej samej chwili, jakby ktoœ przyprawi³ im obce rêce, spe³niali to, co postanowili
/.../ Ostatecznie nie znalaz³ siê ani jeden taki, który by siê uchyla³ od wykonania
tego tak zuchwa³ego czynu, lecz wszyscy zabijali po kolei swoich najbli¿szych./.../
Nie mogli jednak zapanowaæ nad targaj¹c¹ ich rozpacz¹ po tym, czego dokonali,
i mniemali, ¿e wyrz¹dz¹ krzywdê zabitym, jeœli bodaj na krótko ich prze¿yj¹. /.../
wybrali losem spomiêdzy siebie dziesiêciu, którzy mieli byæ zabójcami wszystkich.
Potem ka¿dy k³ad³ siê obok rozci¹gniêtych cia³ ¿ony i dzieci i obj¹wszy je ramionami, nadstawia³ ochoczo gard³o pod ciosy tych, którzy spe³niali tê nieszczêsn¹ przys³ugê. Ci zaœ bez wahania wszystkich pozabijali i to samo prawo losu ustalili dla
siebie samych. Ten, na którego pad³ los, mia³ zabiæ najpierw dziewiêciu innych,
a na koñcu siebie”18 . Liczba ofiar wynios³a ogó³em 960, a wydarzy³o siê to 2 maja
73 roku n.e.19 .
Analiza dawnych opisów oblê¿eñ, jak chocia¿by opisane przez Herodota masowe samobójstwo obroñców Masady podczas powstania ¯ydów przeciwko Rzymianom, czy te¿ samobójstwa Katarów tu¿ przed upadkiem ich twierdzy Mont
Ségur w 1243 roku, potwierdza³yby tê hipotezê o nasileniu autodestrukcji w koñcowym okresie oblê¿enia. Tymczasem wed³ug niekompletnych danych z archiwum
USC we Wroc³awiu wynika, ¿e zachowania suicydalne mieszkañców oblê¿onego
15
16
17
18
19
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miasta podejmowane by³y zw³aszcza w pierwszych trzech tygodniach. Wielce zatem niezadowalaj¹ce wydaje siê byæ przypuszczenie, i¿ samobójstwa nasila³y siê
w miarê trwania oblê¿enia tak¿e we Wroc³awiu w 1945 roku, jednak ze wzglêdu
na ogromne nasilenie walk sporz¹dzanie odpowiednich zapisów w dokumentach
Urzêdu Stanu Cywilnego nie by³o mo¿liwe.
Korzystaj¹c z dostêpnych dokumentów nic nie mo¿na wnioskowaæ na temat
samobójstw wœród ¿o³nierzy Wehrmachtu, formacji SS oraz Volkssturmu. Na podstawie badañ dotycz¹cych walk ulicznych w Poznaniu w styczniu i lutym 1945
roku mo¿na jednak domniemywaæ, ¿e i tu takie zachowania siê ujawnia³y, zw³aszcza w ostatnich dniach oblê¿enia20 .
Bardziej szczegó³owe i wi¹¿¹ce opisanie fenomenu samobójstw podczas oblê¿enia wymaga dotarcia do danych na ten temat z Ko³obrzegu z 1945 roku, a tak¿e
wielu ciekawych informacji dostarczy³yby zapewne badania w Sarajewie i Dubrowniku.

Abstract
During the siege of Wroc³aw, from 23 January to 6 May 1945, especially in its
first stage, many citizens took their lives. Suicides were committed particularly by
the old and lonely persons. Numerous cases of suicide pacts were observed.

20
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(Konin)

Eutanazja a etyka medyczna
¯yjemy w okresie, w którym nauka œciœle wi¹¿e siê z ca³ym naszym ¿yciem,
przenika ka¿d¹ dziedzinê istnienia. Z nowoczesnej nauki powstaje nowoczesna
technika, zmieniaj¹ca i poprawiaj¹ca sposoby wytwarzania. Nie jest to jednak postêp, który mia³by w sobie pewien ³ad i porz¹dek, który by³by podporz¹dkowany
sta³ym i niezmiennym regu³om postêpowania. Cz³owiek zaczyna ¿yæ coraz d³u¿ej,
coraz bardziej intensywniej. Postêp medycyny daje nam mo¿liwoœæ ingerowania
bardzo mocno w sfery, które do tej pory by³y tajemnicami. Cz³owiek przestaje byæ
zagadk¹ a czêœciej patrzy siê na niego przez pryzmat jego genetycznej u¿ytecznoœci. Dlatego te¿ zmieniaj¹ siê priorytety i optyki naszej oceny etycznej, które daj¹
w konsekwencji pejoratywne skutki owego rozwoju. To daje w konsekwencji rozmaitoœæ problemów i ró¿norodnoœæ pytañ na jakie napotykaj¹ miedzy innymi lekarze, którzy w bezpoœredni sposób stykaj¹ siê z problemami wynikaj¹cymi z ogólnego
postêpu nauk medycznych. Napotykaj¹ na pytania i dylematy, z którymi bez jednoznacznych kodeksów i regu³ nie mogliby wykonywaæ zadañ jakie przed nimi stoj¹.
S¹ to nierzadko problemy dotycz¹ce bezpoœrednio ¿ycia i œmierci a wiêc niezwykle
kontrowersyjne i trudne. Nie³atwo jest wyrokowaæ b¹dŸ jednoznacznie okreœliæ
drogê jak¹ powinniœmy pod¹¿aæ w naszych rozwa¿aniach. Problemy i pytania bioetyczne nale¿¹ bowiem do jednych z najtrudniejszych. Szukaj¹c bowiem odpowiedzi czujemy, ¿e w du¿ym stopniu decydujemy o czyimœ ¿yciu, ¿e dotykamy nierzadko
bardzo delikatnych kwestii. A eutanazja jest jednym z takich problemów, nad którymi warto siê zastanowiæ i przeanalizowaæ.
Pojêcie eutanazji pochodzi od dwóch greckich s³ów eu i thanatos – czyli dos³ownie „dobra œmieræ”, co oznacza zadanie œmierci osobie nieuleczalnie chorej
umotywowane skróceniem jej cierpieñ. Obecnie przez eutanazjê najczêœciej rozumie siê doprowadzenie do œmierci, zabójstwo z litoœci. Eutanazja jest problemem
przede wszystkim natury moralnej i podlega œcis³ym obwarowaniom prawnym.
Legalnoœæ jej mo¿e jedynie wyp³ywaæ z przepisów prawnych jakie dany kraj posiada. Na chwilê obecn¹ eutanazja jest zalegalizowana zaledwie w Holandii, Belgii, a od niedawna tak¿e w czêœci pó³nocnej Australii. Szczególna forma dozwolonej
eutanazji wystêpuje w Szwajcarii, gdzie mo¿na przepisywaæ lek nasenny w œmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyj¹æ samodzielnie. W pozosta³ych krajach
eutanazja jest niedozwolona i karana nierzadko jak zwyk³e zabójstwo. W Polsce
eutanazja jest zabroniona i traktuje siê j¹ jak rodzaj zabójstwa karanego w ³agod-
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niejszy sposób. Osoba jej dokonuj¹ca jest obecnie zagro¿ona kar¹ pozbawienia
wolnoœci. Wyj¹tkowo s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary, a nawet
odst¹piæ od jej wymierzenia.
Eutanazja nie jest pojêciem zawieszonym w pró¿ni, dotyka jak ma³o które zarówno ¿ycia jak i œmierci. Dlatego te¿ warto przyjrzeæ siê etyce medycznej, która
w bezpoœredni sposób analizuje i ukierunkowuje postêpowanie lekarzy w obliczu
tego zjawiska. Kiedy mówi siê o etyce medycznej, mo¿na przez to rozumieæ co
najmniej dwie rzeczy. W pierwszym rozumieniu etyka medyczna to tyle, co pewien
zbiór zasad moralnych obowi¹zuj¹cych lekarzy z racji wykonywania zawodu. S¹
to zasady okreœlaj¹ce szczegó³owo obowi¹zki i prawa lekarza. Tak rozumiana etyka ma charakter normatywny, tworzona jest przez lekarzy i na u¿ytek lekarzy.
Mo¿liwe jest jednak nieco inne, szersze rozumienie etyki medycznej. Ma to miejsce wtedy kiedy etyka medyczna wi¹¿e siê z zastosowaniem ogólnych teorii i zasad etycznych do rozwi¹zywania pewnych szczegó³owych kwestii moralnych,
pojawiaj¹cych siê w naukach i praktyce medycznej. Tak rozumiana etyka medyczna nie buduje ¿adnych normatywnych kodeksów etycznych, niczego nie nakazuje i niczego nie zakazuje. Jest ona przede wszystkim prób¹ krytycznego
i racjonalnego spojrzenia na przyczyny, istotê i mo¿liwoœci rozumnego rozwi¹zywania wszelkich pojawiaj¹cych siê w praktyce medycznej w¹tpliwoœci i konfliktów moralnych1 . Nies³usznie by³oby s¹dziæ, ¿e eutanazja jest po prostu rozszerzeniem
zakresu postêpowania lekarskiego o jeszcze jeden zabieg czyli uœmiercanie. Eutanazja, a nawet tylko myœlowa jej akceptacja przez lekarzy, oznacza ca³kowite odwrócenie celów i systemu wartoœci zawodu lekarza. Z chwil¹ zaakceptowania
eutanazji ulega zmianie nie tylko sposób myœlenia lekarza, ale ca³y jego sposób
dzia³ania i funkcjonowania. Wspó³czesna medycyna w dobie coraz wiêkszego przyzwolenia na eutanazjê doznaje powa¿nego uszczerbku wskutek tego, ¿e myœl o eutanazji prowadzi do zaniechania terapii lub nies³usznego jej ograniczenia. Dzia³ania
lekarzy, oparte na podstawowym kodeksie jakim jest Przysiêga Hipokratesa, s¹ po
to by poprawiaæ stan zdrowia chorych, by chroniæ ¿ycie ludzkie. Idea eutanazji
odwodzi lekarzy od tego zadania2 .
W kwestii eutanazji Przysiêga Hipokratesa stwierdza wyraŸnie: „Nikomu nawet na ¿¹danie, nie dam œmiercionoœnej trucizny ani nikomu nie bêdê jej doradza³”.
Wynika z tego oczywisty fakt, ¿e g³ównym zadaniem lekarza jest ratowanie i ochrona
¿ycia. Nie oczekujmy wiêc od niego biernoœci w obliczu choroby czy œmierci ale
aktywnego dzia³ania na rzecz zdrowia i ochrony ¿ycia. Dynamiczny rozwój medycyny w ostatnim czasie da³ niew¹tpliwy efekt w postaci wyd³u¿enia zycia jak i umierania. Maj¹c bowiem do dyspozycji najnowoczeœniejsze techniki intensywnej terapii
1

2

Por. Z. Szawarski, Wprowadzenie – dwa modele etyki medycznej [w:] Etyka w teorii i praktyce.
Antologia tekstów pod red. Z. Kalita, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw
2001, s. 259.
Por. R. Fenigsen, Eutanazja. Œmieræ z wyboru?, W drodze, Poznañ 1994, s. 104-105.
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lekarze potrafi¹ podtrzymywaæ pacjenta przy ¿yciu niezwykle d³ugo. W ten sposób
zaciera siê wyraŸna granica miedzy ¿yciem a œmierci¹. Dla laika oczywistym wyznacznikiem œmierci jest fakt, kiedy przestaje biæ serce u cz³owieka. Dla lekarza
natomiast jedynym jak dotychczas wiarygodnym kryterium jest œmieræ mózgu.
Zaproponowana w 1968 roku i zmodyfikowana w cztery lata póŸniej tzw. harwardzka definicja œmierci stwierdza, ze: je¿eli pacjent nie reaguje na bodŸce zewnêtrzne, nie rusza siê i nie oddycha, krzywa EEG jest p³aska wówczas mo¿na
przyj¹æ, ze pacjent jest martwy. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e jest to jasne i wyraŸne
kryterium œmierci cz³owieka. Tak jednak nie jest. Obecnie wiadomo, ¿e istniej¹ co
najmniej dwa rodzaje œmierci mózgu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia
z martwym mózgiem je¿eli zosta³o spe³nione kryterium harwardzkie odnosz¹ce siê
do p³askiej krzywej EEG. W drugim przypadku, mimo, ¿e krzywa EEG jest p³aska
i chory nieodwracalnie utraci³ œwiadomoœæ, to mimo wszystko nadal ¿ywa jest ta
czêœæ mózgu, która steruje czynnoœciami wegetatywnymi. W zale¿noœci, któr¹ z tych
opcji wybierzemy pacjent mo¿e dla nas ¿yæ b¹dŸ nie3 .
Eutanazja mo¿e byæ dobrowolna, kiedy skraca siê ¿ycie danej osoby na jej
jednoznaczne ¿¹danie. Mamy wtedy do czynienia z cz³owiekiem œwiadomym swojego cierpienia i choroby. Ale do tego typu eutanazji mo¿e dojœæ równie¿ w sytuacji
kiedy w wyniku choroby jesteœmy pozbawieni swojej œwiadomoœci ale daliœmy
wyraz aprobaty dla eutanazji w stosunku do siebie samych, w momencie kiedy
byliœmy jeszcze zdrowi. Jest to rodzaj s³ownego b¹dŸ pisemnego oœwiadczenia,
stwierdzaj¹cego jednoznacznie, ¿e w takim a takim przypadku prosimy o zakoñczenie naszego ¿ycia. Nie jest to oczywiœcie takie proste, bo jak wykaza³am wy¿ej
nieliczne pañstwa dopuszczaj¹ praktyki eutanastyczne. Trudno te¿ z ca³¹ stanowczoœci¹ stwierdziæ czy dana osoba nie zmieni³aby zdania. Eutanazja mo¿e byæ równie¿ niedobrowolna, kiedy skraca siê ¿ycie osoby, która nie mo¿e wybieraæ pomiêdzy
¿yciem i swoj¹ œmierci¹. Jest bowiem na przyk³ad nieuleczalnie chorym noworodkiem, b¹dŸ osob¹, która wskutek wypadku, choroby straci³a mo¿liwoœæ podejmowania racjonalnych decyzji, a nie mia³a okazji wczeœniej wypowiedzieæ siê na temat
ewentualnej eutanazji. Nie wiadomo w takim przypadku czy dany cz³owiek ¿yczy³by sobie aby odbierano mu ¿ycie. Najbardziej kontrowersyjnym rodzajem eutanazji
jest ta wykonywana wbrew woli chorego. Dokonuje siê jej na osobie, która by³aby
w stanie wyraziæ zgodê lub nie na swoj¹ œmieræ, ale nie zrobi³a tego b¹dŸ dlatego,
¿e nie by³a pytana, b¹dŸ dlatego, ze by³a pytana, lecz odmówi³a swej zgody. Z takimi przypadkami mamy do czynienia doœæ rzadko jednak uwa¿a siê, ¿e niektóre
praktyki medyczne jak na przyk³ad przepisywanie coraz wiêkszych dawek leków
przeciwbólowych, które mog¹ w rezultacie spowodowaæ œmieræ pacjenta, s¹ równoznaczne z zastosowaniem eutanazji wbrew woli pacjenta4 . Rodzaje eutanazji
3
4

Por. Z. Szawarski, op.cit., s. 264-265.
Por. H. Kuhse, „Eutanazja” [w:] Przewodnik po etyce, pod red. Singer P., Ksi¹¿ka i Wiedza, 2002,
s. 338-339.
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sta³y siê równie¿ przedmiotem rozwa¿añ Tadeusza Œlipko, który stwierdza, ¿e eutanazja na ¿¹danie nie traci znamion z³a moralnego. Wyp³ywa bowiem z obiektywnego stanu pogwa³cenia moralnej nienaruszalnoœci ludzkiego ¿ycia. Cierpienie
autentycznie zrozumiane i prze¿yte stanowi czynnik zdolny doskonaliæ cz³owieka
mimo swego fizycznie niszczycielskiego charakteru. Eutanazja na ¿¹danie wynika
wiêc z niew³aœciwie widzianej hierarchii wartoœci. Poœwiêca moraln¹ wartoœæ ludzkiej egzystencji dla uzyskania psychologicznego pokoju. Cierpienie bowiem stanowi czynnik realizacji moralnych celów cz³owieka nawet wtedy kiedy staje siê z³em
nieodwracalnym. Eutanazja dobrowolna, wed³ug autora, okazuje siê równie¿ moralnie z³a dlatego, ¿e wolnoœæ cz³owieka, która jest rozumiana jako kategoria moralna bêd¹ca wartoœci¹ instrumentaln¹, nie uprawnia cz³owieka do decydowania
o koñcu ¿ycia. Akt ten pozostaje w sprzecznoœci z obiektywn¹ norma nakazuj¹c¹
zachowanie ¿ycia. Równie¿, w kontekœcie etyki chrzeœcijañskiej, moralnie niedopuszczalna jest eutanazja legalna poniewa¿ decyduj¹ce rozstrzygniêcie to prymat
osoby nad spo³eczeñstwem. Zasada ta nie pozwala w ¿adnym przypadku niszczyæ
ludzkiej osoby i jej egzystencji celem osi¹gniêcia jakichkolwiek doczesnych czy tez
utylitarnych interesów spo³eczeñstwa5 . Cz³owiek choæ jest podmiotem autonomicznym nie mo¿e z punktu widzenia etyki chrzeœcijañskiej decydowaæ o swojej
œmierci bo tak naprawdê nie mia³ okazji decydowaæ o swoich narodzinach. Ponadto ¿ycie jest œwiêtoœci¹ i powinniœmy chroniæ je za wszelk¹ cenê. Cz³owiek chory
i cierpi¹cy jest przede wszystkim osob¹, a wiêc nale¿ny jest mu ca³y szacunek
dany ka¿dej osobie. ¯ycie ludzkie tak naprawdê nie nale¿y do cz³owieka ale do
Boga. I z tego wzglêdu moralne z³o jakie niesie za sob¹ eutanazja nie zdobêdzie
nigdy aprobaty ze strony etyki chrzeœcijañskiej. To jest jedno wielu stanowisk jakie
mo¿na przyj¹æ w kontekœcie rozwa¿añ o eutanazji. Etyka medyczna mo¿e siê zasadzaæ na etyce chrzeœcijañskiej, odwo³ywaæ siê do etyki jakoœci ¿ycia, œwiêtoœci
¿ycia, etyki utylitarystycznej ale i tak najwa¿niejsze bêdzie to co lekarz zrobi. Jeœli
mamy do czynienia z mo¿liwoœci¹ legalnej eutanazji to tylko sumienie i wewnêtrzny kodeks moralny lekarza bêdzie ostatecznym wyznacznikiem jego dzia³ania. Mo¿e
on w swym postêpowaniu pro lub anty- eutanastycznym przyj¹æ obok podstawowego kodeksu lekarzy czyli Przysiêgi Hipokratesa równie¿ swoje w³asne etyczne,
religijne przekonania.
Na poparcie tezy o moralnym z³u jakie posiada eutanazja ale równie¿ jako wyznacznik pewnego postêpowania, jakim winien siê podporz¹dkowaæ lekarz, warto
przytoczyæ jedn¹ z wa¿niejszych regu³ etycznych w dziejach filozofii sformu³owan¹ przez Kanta, a mówi¹c¹, ¿e cz³owiek powinien byæ zawsze celem, nigdy
œrodkiem do tego celu. Ta regu³a zgodna jest z moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹ (przypisuj¹ca ka¿dej osobie wartoœæ nieskoñczon¹), z doœwiadczeniami ¿yciowymi ka¿5

Por. T. Œlipko, Zarys etyki szczegó³owej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1982,
s. 250-253 [w:]. Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, pod red. Z. Kalita, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2001, s.31.
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dego cz³owieka i z podstawow¹ zasad¹ etyki lekarskiej Sallus aegroti suprema lex
– Dobro chorego najwy¿szym prawem. Ci, którzy ¿ycie istoty ludzkiej oceniaj¹
b¹dŸ jako „po¿yteczne”, b¹dŸ jako „ciê¿ar” dla spo³eczeñstwa i zale¿nie od tego
postanawiaj¹, czy je ratowaæ, czy te¿ nie, traktuj¹ cz³owieka nie jako cel sam
w sobie, ale jako œrodek, którym spo³eczeñstwo pos³uguje siê, aby osi¹gn¹æ dobrobyt lub inne cele. Ci, którzy gotowi s¹ ratowaæ cz³owieka dla jego rodziny, a nie dla
niego samego, traktuj¹ go jako œrodek do celu a nie cel sam w sobie6 .
Podstawow¹ norm¹ prawn¹, stosowan¹ przez lekarzy jako nakaz jest formu³a:
przed³u¿aj i utrzymuj ¿ycie za ka¿d¹ cenê. Lekarz jest tym samym zobowi¹zany do
utrzymywania ¿ycia a nie jego unicestwiania. Je¿eli wiêc lekarz dopuszcza siê
metod eutanastycznych robi to wbrew przyjêtej etyce lekarskiej i kodeksowi postêpowania opartemu na Przysiêdze Hipokratesa. Ale ci sami lekarze, walcz¹cy
o ka¿d¹ minutê ¿ycia jednostki musz¹ siê przygl¹daæ istnieniu, które ca³kowicie
znajduje siê w ich rekach – gdy cz³owiek staje siê mêczennikiem, dla którego
œmieræ wydaje siê zbawieniem. W tym kontekœcie podejœcie do eutanazji nie staje
siê wcale tak oczywiste i jednoznaczne. Nie jesteœmy, zarówno my zwykli œmiertelnicy jak i lekarze, przygotowani do tego by mieæ obiektywne i jednoznaczne
podejœcie do eutanazji. Jakiekolwiek mo¿na mieæ podejœcie do eutanazji lekarze
zawsze musz¹ to konfrontowaæ z w³asnym sumieniem i wewnêtrznym kodeksem
moralnym. Problemy medyczne i etyka medyczna musz¹ byæ nierozerwalne. Etyka bowiem wskazuje drogê i granice postêpowania. Bez regu³ i kodeksów ju¿
dawno zalegalizowanie eutanazji mia³o by miejsce w wielu miejscach œwiata. Lekarze musz¹ pamiêtaæ, ¿e ka¿da pomoc przy eutanazji poœrednia b¹dŸ bezpoœrednia jest unicestwianiem ¿ycia.

Abstract
Neither we – common mortals, nor the doctors are prepared to have an objective and unambiguous attitude towards euthanasia. The doctors always have to
contrast their attitude with their conscience and the internal medical code. They
ought to remember that every kind of help with euthanasia, whether direct or
indirect, is the annihilation of life.

6

Por. R. Fenigsen, op. cit., s. 28.
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Czy etyka lekarska jest etyk¹?
Próba ustalenia statusu etyki lekarskiej
Pytanie postawione w tytule mo¿e siê wydawaæ naiwne albo retoryczne, mo¿na je jednak odczytaæ jako w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ tego, jakiego typu refleksj¹ jest
etyka lekarska. Moim zdaniem istnieje co najmniej jeden istotny powód, by o to
pytaæ. Wystarczy bowiem zajrzeæ do podrêczników traktuj¹cych o etyce lekarskiej, aby przekonaæ siê, ¿e jest to dziedzina, która ulega zmianom ze wzglêdu na
wartoœci uznawane za naczelne dla praktyki medycznej. To natomiast jest powodem poszukiwania odpowiedniej formu³y wyk³adu norm, którymi powinni kierowaæ siê pracownicy s³u¿by zdrowia. W konsekwencji na obszarze etyki lekarskiej
pojawia siê doœæ, jak s¹dzê, niezwyk³e zjawisko: mno¿¹ siê rozmaite odmiany (formy) etyki lekarskiej, które nie tylko siê ró¿ni¹, ale wprost deklaruj¹ sprzeciw wobec odmian ju¿ zastanych. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby ró¿nice te dotyczy³y
naczelnych wartoœci, ale dotycz¹ one równie¿ tego, co nazwaæ mo¿na statusem
etyki medycznej rozumianej jako pewna dziedzina refleksji. Mo¿na, wiêc powiedzieæ, ¿e jedno z podstawowych pytañ pojawiaj¹cych siê za ka¿dym razem dotyczy tego, czym jest etyka lekarska i pytanie to zadaæ trzeba w kontekœcie rozumienia
etyki.
Takie ujêcie problemu etyki lekarskiej powoduje, ¿e kwestie takie jak naczelne
wartoœci dla kodeksów etycznych lekarzy czy ogólniej pracowników s³u¿by zdrowia, albo geneza poszczególnych systemów etycznych nie bêd¹ w niniejszym tekœcie analizowane dog³êbnie i szczegó³owo. S¹ to bez w¹tpienia tematy wa¿ne,
lecz, jak s¹dzê, ustalenie statusu etyki lekarskiej jest zagadnieniem bardziej pierwotnym, tak¿e w tym sensie, ¿e pozwoli zrewidowaæ zasadnoœæ wielu sporów
w samej etyce lekarskiej.

Etyka i jej typologia
Etyka jest jedn¹ z dyscyplin filozoficznych i jako taka bywa definiowana rozmaicie. Jej bodaj¿e najpopularniejsze okreœlenia to „filozofia praktyczna” pochodz¹ce od Arystotelesa, i „nauka o moralnoœci” w Polsce upowszechnione dziêki
M. Ossowskiej. Gdyby chcieæ poszukaæ definicji na tyle ogólnej, która wskazywa³aby na cechy zawsze obecne w rozwa¿aniach zwanych etycznymi to s¹dzê, ¿e
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nale¿a³oby okreœliæ etykê jako dzia³ aksjologii, którego przedmiotem zainteresowania s¹ wartoœci przypisywane zachowaniom ludzkim. Tak rozumian¹ etykê mo¿na
oczywiœcie dookreœlaæ ze wzglêdu na rozmaite kryteria i wskazywaæ na jej konkretne uszczegó³owienia.
Takich kryteriów wskazaæ mo¿na kilka. I tak, bior¹c pod uwagê to, jak¹ wartoœæ nale¿y uznaæ za najwy¿sz¹, mo¿na wyró¿niæ np. etykê hedonistyczn¹ odwo³uj¹c¹ siê do wartoœci, jak¹ jest przyjemnoœæ, etykê utylitarystyczn¹ podkreœlaj¹c¹
u¿ytecznoœæ dzia³añ czy etykê deontologiczn¹ uznaj¹c¹ za wartoœciowe spe³nianie
obowi¹zku.
Innym kryterium jest zakres zastosowania etyki. Pojawia siê wówczas rozró¿nienie na etykê ogóln¹ (absolutystyczn¹, uniwersaln¹) i etykê szczegó³ow¹ (zrelatywizowan¹). Obojêtnie, jakiej nazwy u¿yjemy to, co charakteryzuje etyki
pierwszego typu jest roszczenie do powszechnoœci obowi¹zywania natomiast etyki
drugiego typu obowi¹zuj¹ w okreœlonych grupach spo³ecznych, s¹ to np. rozmaite
etyki zawodowe1 .
Powy¿sze dwa kryteria maj¹ charakter rzeczowy i raczej nie budz¹ kontrowersji. Dwa nastêpne maj¹ charakter metodologiczny i nie s¹ ju¿ tak oczywiste. Trudnoœæ wynika przede wszystkim st¹d, ¿e refleksja metaetyczna choæ obecna
w ka¿dym systemie etycznym nie zawsze by³a wyra¿ana ekspilicte. W swojej
propozycji posi³kujê siê przede wszystkim podzia³em R. Ingardena. Mo¿na wiêc
dzieliæ etykê ze wzglêdu na sposób jej uprawiania wówczas mamy do czynienia
z etyk¹ teoretyczn¹ i etyk¹ praktyczn¹2 . Etyka teoretyczna bior¹c pod uwagê teoriê podmiotu dzia³ania oraz wiedzê o tym, czym jest wartoœæ, norma, ocena itp. ma
„skonstruowaæ ogólny schemat postêpowania, w którym mo¿e byæ realizowana
jakaœ specjalna wartoœæ”3 . Przy czym z jednej strony, jako schemat, ten typ etyki
musi wychodziæ poza empiriê, z drugiej natomiast, poniewa¿ jest konstruowany
w oparciu o doœwiadczenie codzienne musi z empiri¹ byæ zgodny. Etyka praktyczna natomiast zajmuje siê ustaleniem zasad postêpowania ludzi objêtych badaniami
empirycznymi.
Kolejnym kryterium jest kryterium celu, jaki sobie etyka stawia. Wówczas
wyró¿niæ mo¿na etykê normatywn¹, etykê deskryptywn¹, metaetykê i etykê stosowan¹. Celem, jaki stawia sobie etyka normatywna jest ustalenie zespo³u norm,
wed³ug których oceniane bêdzie zachowanie. Zadanie etyki deskryptywnej stanowi opis i wyjaœnienie zachowañ podlegaj¹cych ocenie. Metaetyka analizuje i ustala
znaczenie pojêæ pojawiaj¹cych siê w etyce, zajmuje siê tak¿e metodami rozumo1

2

3

Por. I. Lazari-Paw³owska, Etyki zawodowe, w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw
1995, s.198-199.
U Ingardena spotyka siê natomiast podzia³ na etykê teoretyczn¹, normatywn¹ i stosowan¹
jednak podzia³ ten jest przeprowadzony ze wzglêdu na to, ¿e Ingardena interesuje przede
wszystkim problem praktycznoœci w rozumieniu etyki Patrz R. Ingarden, Dziedziny refleksji
etycznej i rodzaje etyki, w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw 1995, s.164.
Ibid. s.160.
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wania stosowanymi w refleksji etycznej. Zaœ etyka stosowana d¹¿y do opracowania sposobów dziêki, którym mo¿na w praktyce realizowaæ ustalone normy, jej
celem jest to by „cz³owiek, który zna pewne normy, umia³ je stosowaæ w ¿yciu”4 .
Ostatnim kryterium o ograniczonym zakresie, bo dotycz¹cym tylko etyki normatywnej, jest kryterium postaci jakie przybieraj¹ kodeksy etyczne. Zbiory ustalonych norm mog¹ byæ precyzyjnymi dyrektywami wyznaczaj¹cymi poprawne
zachowania, wtedy mówimy o katechizmowej b¹dŸ kodeksowej postaci etyki normatywnej. Gdy natomiast kodeksy podaj¹ kryteria dokonywania oceny zachowañ
- nale¿¹ do filozoficznej b¹dŸ akademickiej etyki normatywnej5 .
Zaproponowana systematyzacja etyki ma na celu umo¿liwienie dookreœlania
ró¿nych odmian etyki i to zarówno, co do przedmiotu zainteresowania jak i co, do
sposobu przedstawiania jej zagadnieñ6 . Dziêki temu mo¿na wskazaæ precyzyjnie
nawet najbardziej szczegó³owe postacie etyki. Bez wzglêdu jednak na to, jak bardzo szczegó³owo okreœlimy etykê pozostaje ona dziedzin¹ refleksji filozoficznej,
podobnie jak coraz wê¿sza specjalizacja medyczna pozostaje medycyn¹. To ostatnie jest wa¿nym zastrze¿eniem gdy¿ problem ustalenia statusu etyki lekarskiej wi¹¿e
siê z prób¹ przeniesienia etyki lekarskiej na inny obszar rozwa¿añ ani¿eli filozoficzny.

Formy etyki lekarskiej
Spróbujmy teraz dokonaæ przegl¹du i analizy niektórych form etyki lekarskiej.
Zaczynaj¹c od najogólniejszych ustaleñ, nale¿y stwierdziæ, ¿e etyka lekarska jest
etyk¹ zawodow¹, przez któr¹ rozumie siê „zbiory zasad wyznaczaj¹ce obowi¹zki
moralne zwi¹zane z czynnoœciami zawodowymi”7 . Tak rozumiana etyka zawodowa wymaga zdaniem niektórych autorów8 pewnego dookreœlenia w zwi¹zku z pojêciem zawodu. Ich zdaniem podkreœliæ nale¿y to, ¿e (zw³aszcza w przypadku
zawodów medycznych) wykonywanie zawodu jest umo¿liwione dziêki posiadaniu
odpowiednich kwalifikacji. Jest to jak siê wydaje najogólniejsze okreœlenie tego,
czym jest etyka lekarska. Jasno z niego wynika, ¿e etyka lekarska jest etyk¹ szcze4
5
6

7

8

Ibid. s.164
Z. Ziembiñski, Zarys zagadnieñ etyki, 1994, s.14.
W¹tpliwoœæ mo¿e budziæ niezale¿noœæ wskazanych kryteriów, zw³aszcza trzeciego (ze wzglêdu
na sposób uprawiania) i czwartego (ze wzglêdu na cel, jaki sobie stawia), jak siê wydaje, mo¿na
opisaæ typy etyki wynikaj¹ce z trzeciego za pomoc¹ typów etyki wynikaj¹cych z czwartego:
etyka teoretyczna to po³¹czenie etyki normatywnej i metaetyki zaœ etyka praktyczna to po³¹czenie etyki normatywnej i etyki deskryptywnej. Jednak kryteria te siê uzupe³niaj¹ i dlatego
utrzymanie ich sprawi, i¿ tak otrzymane narzêdzie bêdzie lepiej s³u¿y³o do analizy tego czym
jest etyka lekarska.
I. Lazari-Paw³owska, Etyki zawodowe, w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw 1995,
s. 198.
Beauchamp Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, s. 15.
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gó³ow¹, jej treœci s¹ adresowane w szczególnoœci do okreœlonej grupy ludzi i dotycz¹ dzia³añ zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu.
Etyka lekarska przybiera ró¿ne postacie. Mówi¹c „postacie etyki lekarskiej”
mam na myœli: 1) filozoficzn¹ etykê lekarsk¹, 2) bioetykê, 3) deontologiê lekarsk¹,
4) kazuistykê. Wybór ten zapewne nie jest wyczerpuj¹cy. Wydaje siê jednak, ¿e
wymienione postacie etyki lekarskiej s¹ najpowszechniej omawianymi. Spróbujê
ka¿d¹ z nich krótko scharakteryzowaæ, by na tej podstawie okreœliæ status etyki
lekarskiej.
Filozoficzna etyka lekarska jest „analitycznym i krytycznym badaniem pojêæ,
za³o¿eñ, przekonañ, postaw, uczuæ, racji i argumentów, le¿¹cych u podstaw podejmowania decyzji moralnych w medycynie”9 . Celem tak rozumianej etyki jest wyjaœnianie w¹tpliwoœci mog¹cych siê pojawiaæ w momencie podejmowania decyzji,
przy czym polega to na odwo³ywaniu siê do okreœlonych teorii etycznych10 . Warto
podkreœliæ, ¿e tak rozumiana etyka lekarska przeciwstawiana jest etyce normatywnej czy deontologii lekarskiej11 . Zastanawia natomiast to, dlaczego przeciwstawiaj¹c filozoficzn¹ etykê lekarsk¹ etyce normatywnej czy deontologii u¿ywa
siê okreœlenia „filozoficzna” a nie „deskryptywna”, co sugerowa³aby przecie¿ tradycyjna opozycja „normatywny – deskryptywny”. Wydaje siê te¿, ¿e w³aœciwszym by³oby u¿ycie w tym miejscu okreœlenia „etyka teoretyczna” w sensie wy¿ej
przedstawionym. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest to, ¿e filozoficzna etyka
lekarska wykracza poza etykê deskryptywn¹ w kierunku metaetyki gdy¿ zajmuje
siê równie¿ analiz¹ pojêæ i za³o¿eñ. Powód inny jest taki, ¿e filozoficzna etyka
lekarska sprawowa³a rolê, jak¹ póŸniej przejê³a bioetyka12 . Ta ostatnia kwestia
stanie siê jaœniejsza, gdy rozwa¿y siê, czym jest bioetyka.
Bioetyka bywa definiowana bardzo ró¿nie np. jako „dyscyplina zajmuj¹ca siê
problemami etycznymi nauk biomedycznych”(A. Alichniewicz, A.Szczêsna) albo
jako ”systematyczne studium zachowania ludzkiego w dziedzinie nauk dotycz¹cych ¿ycia i zdrowia, podejmowane w œwietle wartoœci i Ÿróde³ moralnych” (T. Reich). Inne sformu³owanie proponuje E. Sgreccia: „czêœæ filozofii moralnej, która
rozwa¿a godziwoœæ lub niegodziwoœæ interwencji w ludzkie ¿ycie, szczególnie tych,
które s¹ zwi¹zane z praktyk¹ i rozwojem nauk medycznych i biologicznych.” Gdyby próbowaæ okreœliæ krótko, lecz dok³adnie czym jest bioetyka trzeba uznaæ j¹ za
etykê lekarsk¹, gdzie najwy¿sz¹ wartoœci¹ jest ¿ycie. Jednak ze wzglêdu na rozwój nauki i techniki pojawiaj¹ siê zmiany w definiowaniu ¿ycia, a co za tym idzie
pojawiaj¹ siê zupe³nie nowe problemy zwi¹zane z podejmowaniem s³usznych, b¹dŸ
9
10

11

12

R. Gillon, Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, Warszawa 1997, s. 12.
Por. Z. Szawarski, Etyka i deontologia lekarska, w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw 1995, s. 204.
Por. R. Gillon, Etyka lekaska. Problemy filozoficzne, Warszawa 1997, s.11, czy A. Alichniewicz, A. Szczêsna, Dylematy bioetyki, £ódŸ 2001, s. 7.
Por. A. Alichniewicz, A. Szczêsna, Dylematy bioetyki, £ódŸ 2001, s. 8, oraz Z. Szawarski,
Etyka i deontologia lekarska, w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw 1995, s. 213.
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nie, decyzji dotycz¹cych jego ratowania. W uzasadnieniach stoj¹cych za okreœlonymi definicjami ¿ycia kryj¹ siê natomiast próby odwo³ania siê do koncepcji ogólniejszych. Bioetyka ma zatem, podobnie jak to czyni³a filozoficzna etyka lekarska,
stanowiæ podstawê dla podejmowania b¹dŸ uzasadniania podjêtych decyzji w zakresie praktyki medycznej. Podobieñstwo miêdzy nimi staje siê jeszcze bardziej
wyraŸne po przyjrzeniu siê szczegó³owym zagadnieniom omawianym przez filozoficzn¹ etykê lekarsk¹ i bioetykê. Odkryæ mo¿na, ¿e zajmuj¹ siê one tym samym tzw. czterema zasadami tzn.: zasad¹ poszanowania autonomii, zasad¹ czynienia
dobra, zasad¹ nieszkodzenia i zasad¹ sprawiedliwoœci13 . Aby ten wniosek sta³ siê
oczywisty wystarczy porównaæ podrêczniki do etyki lekarskiej (np. „Zasady etyki
medycznej” Beauchampa i Childressa oraz „Etyka lekarska. Problemy filozoficzne”. Gillona)14 . Wydaje siê wiêc, ¿e mo¿na uznaæ filozoficzna etykê lekarsk¹ za
poprzedniczkê bioetyki.
Jest jednak pewien problem. Chocia¿ cele i sposób uprawiania obydwu dyscyplin
jest taki sam, bioetyka wydaje siê przybieraæ postaæ etyki akademickiej (nazywanej
niekiedy filozoficzn¹!) bêd¹c¹ form¹ etyki normatywnej, od której od¿egnuje siê filozoficzna etyka medyczna. Tak wiêc, ostatecznie, trudno w pe³ni uznaæ podobieñstwo
wy¿ej przedstawionych postaci etyki lekarskiej, co wiêcej zupe³nie nie wiadomo dlaczego filozoficzna etyka lekarska nazywa siê „filozoficzn¹” zaœ bioetyka stara siê byæ
dziedzina niefilozoficzn¹. Widoczna staje siê niejasnoœæ statusu zarówno filozoficznej
etyki lekarskiej, jej balansowanie na pograniczu ró¿nych celów i sposobów uprawiania,
jak i bioetyki – niejasnoœæ œciœle zwi¹zana z wewnêtrznym rozdarciem pomiêdzy teoretyzowaniem, opisywaniem i prób¹ ustanawiania norm.
Etyka lekarska przybiera czasem postaæ deontologii. Deontologia lekarska
jest nauk¹ o moralnych powinnoœciach zawodowych lekarzy. Pierwsze kodeksy
deontologiczne jak podaj¹ niektórzy historycy medycyny pojawi³y siê du¿o wczeœniej ani¿eli „Przysiêga Hipokratesa” uznawana za pierwsz¹ deontologiczna etykê
lekarsk¹15 . Kodeksy takie to zespo³y norm nakazuj¹cych lub zakazuj¹cych okreœlonego postêpowania zwi¹zanego z wykonywaniem zawodu. Deontologia lekarska by³a wiêc rozumiana jako etyka normatywna, dodaæ mo¿na – przybieraj¹ca
postaæ etyki kodeksowej. W latach szeœædziesi¹tych ze wzglêdu na gwa³towny
rozwój naukowo-technologiczny uznano, ¿e kodeksy deontologii lekarskiej wymagaj¹ zmian. Na ich koniecznoœæ wskazywa³a bioetyka. Wydaje siê, ¿e to ona, zajmuj¹c miejsce filozoficznej etyki lekarskiej mia³a dostarczyæ podstaw czy uzasadnieñ
dla zmian w deontologii lekarskiej16 , z czasem jednak sama zaczê³a ustalaæ zasady,
13

14

15

16

R. Gillon, Etyka lekarska – cztery zasady plus zakres, w: A. Alichniewicz, A. Szczêsna, Dylematy bioetyki, £ódŸ 2001, s.21-33.
Patrz tak¿e H. R. Wulff, S. A. Pedersen, R. Rosenberg, Filozofia medycyny, Warszawa 1993,
s.213-250.
Patrz R. Szulc, Wybranedylematy deontologii lekarskiej, Poznañ 1999 s. 10, oraz A. Alichniewicz, A. Szczêsna, Dylematy bioetyki, £ódŸ 2001, s. 7.
A. Alichniewicz, A. Szczêsna, Dylematy bioetyki, £ódŸ 2001, s. 8.
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wed³ug których nale¿y postêpowaæ wykonuj¹c zawody medyczne i przybra³a postaæ etyki akademickiej.
Je¿eli powy¿sze ustalenia s¹ s³uszne, to pojawiaj¹ siê dwie interesuj¹ce kwestie. Po pierwsze, czy wspó³czesna deontologia lekarska nie ró¿ni siê od bioetyki
jedynie sposobem sformu³owania zasad. Po drugie, na ile rzeczywiœcie deontologia
lekarska jest deontologi¹ w rozumieniu kantowskim, bo za tak¹ w³aœnie jest uznawana. Gdy chodzi o kwestiê pierwsz¹, wniosek wydaje siê oczywisty: rozró¿nianie
deontologii lekarskiej i bioetyki mo¿e nastêpowaæ tylko dlatego, ¿e pierwsza jest
etyk¹ kodeksow¹, druga natomiast etyk¹ akademick¹, a zatem ró¿nica tkwi jedynie w sposobie wyk³adu tych samych treœci. Gdy chodzi natomiast o kwestiê drug¹,
sk³onna jestem przypuszczaæ, ¿e nast¹pi³o pewne przesuniêcie pojêciowe. Cech¹
znamienn¹ deontologii jest to, ¿e odwo³uje siê do pojêcia obowi¹zku. Obowi¹zek
mo¿e byæ obowi¹zkiem czegoœ i tak jest w³aœnie w deontologii lekarskiej. W szczególnoœci lekarz ma obowi¹zek przestrzegaæ tzw. „czterech zasad” (patrz wy¿ej).
Obowi¹zek mo¿e byæ jednak wartoœci¹ sam¹ w sobie i tak, jak s¹dzê, jest w³aœnie
w deontologii Kanta. Nie chodzi w niej o obowi¹zek czegoœ np. obowi¹zek niesienia pomocy, ale o spe³nianie obowi¹zku ze wzglêdu na to, ¿e jest obowi¹zkiem.
Byæ mo¿e na pierwszy rzut oka wydaje siê to subteln¹ gr¹ s³ów. Kryje siê za ni¹
jednak coœ powa¿niejszego, to mianowicie, ¿e „s³owo obowi¹zek zostaje ca³kowicie oderwane od jego korzeni zwi¹zanych z wype³nianiem ról spo³ecznych czy
funkcji nale¿¹cych do okreœlonej pozycji spo³ecznej”17 , jeœli tak, to trudno mówiæ
o konkretnych obowi¹zkach, a co za tym idzie w³aœciwie nie mo¿na, wed³ug Kanta, ustaliæ zbioru sztywnych regu³ etycznych. Konsekwencj¹ tego jest to, ¿e tak jak
sam podmiot dzia³añ jest prawodawc¹, tak jedyn¹ instancj¹ mog¹c¹ dokonywaæ
oceny postêpowania jest tak¿e on. Wydaje siê, wiêc ¿e zarówno sposób powstania
jak i sposób dzia³ania deontologii lekarskiej daleko odbiegaj¹ od kantowskich za³o¿eñ: treœci deontologii lekarskiej zawieraj¹ce zestawy obowi¹zków, jakie winien
spe³niaæ pracownik medyczny s¹ ustalane przez autorytatywne gremia i przez takie¿ s¹ rozpatrywane wszelkie naruszenia tych kodeksów18 . Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e deontologia lekarska ustalaj¹ca zasady postêpowania posiada znaczenie
niekantowskie, co oznacza, ¿e jest kodeksow¹ etyk¹ lekarsk¹, w której wartoœci¹
nadrzêdn¹ jest ¿ycie w rozumieniu zaproponowanym przez bioetykê.
Ostatni¹ z postaci etyki lekarskiej, któr¹ chcia³abym siê zaj¹æ jest kazuistyka.
Kazuistyka definiowana bywa ró¿nie w zale¿noœci od tego, jaki badacze maj¹ do
niej stosunek19 . Aby nie byæ pos¹dzon¹ o brak obiektywizmu skorzystam z definicji innych badaczy. I tak podrêcznik do etyki Gillona okreœla kazuistykê jako „metodê, której celem jest zastosowanie przyjêtych zasad moralnych do poszczególnych
przypadków, w których zasady te wchodz¹ w konflikt. Wymaga ona precyzyjnego
17
18
19

A. Mc Intyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995, s. 253.
R. Gillon, Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, 1997, s. 19-22.
Beauchamp, Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, s. 104-105.
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okreœlenia zasad moralnych stosuj¹cych siê do danej sytuacji, porównania tej sytuacji z przypadkami wyraŸniejszymi lub „paradygmatycznymi” okreœlonymi przez
ka¿d¹ z zasad oraz próby rozstrzygniêcia trudnej kwestii w ramach istniej¹cego
wzorca w sposób tak konsekwentny, jak to tylko jest mo¿liwe.”20 . Wed³ug Beauchampa i Childressa stanowisko kazuistyczne sk³ada siê z: 1) „w¹tpienia w (…)
zastosowanie modelu teorii naukowej w etyce”, 2) rozumienia etyki jako „zbioru
praktyk i rodzaju s¹dów wyrastaj¹cych z doœwiadczenia m¹droœci i roztropnoœci.
3) przekonania, „¿e pewien rodzaj argumentacji oceniania w etyce nie odwo³uje siê
do zasad, regu³, praw czy cnót; opiera siê raczej na analizie zdarzeñ, przypadków
modelowych, analogii, wzorów, schematów klasyfikacyjnych, klasyfikacyjnych
nawet na bezpoœredniej intuicji i wnikliwym wgl¹dzie w sytuacjê.” „Kazuiœci odkrywaj¹ istotê kazuistycznego sposobu myœlenia w stopniowym przechodzeniu
od jasnych niekontrowersyjnych przypadków do sytuacji coraz bardziej z³o¿onych
i trudnych”21 . Porównuj¹c te definicje nasuwa siê nastêpuj¹cy wniosek – kazuistykê odró¿nia od wczeœniej omawianych postaci etyki lekarskiej to, ¿e nie pretenduje do miana doktryny czy teorii, ale raczej pretenduje do roli metody stosowania
w praktyce zasad moralnych. Wydaje mi siê, ¿e kazuistyka jest najbli¿sza na gruncie medycyny temu, co nazwane zosta³o wy¿ej etyk¹ stosowan¹ czy technologi¹
etyki.

Analiza form etyki lekarskiej
Jakie wnioski p³yn¹ z dotychczasowych rozwa¿añ? Korzystaj¹c z narzêdzi, jakich dostarcza systematyka etyki pokazane zosta³o, ¿e po pierwsze poszczególne
postacie etyki lekarskiej nie maj¹ wyraŸnie okreœlonego statusu. Filozoficzna etyka
lekarska oscyluje miêdzy etyk¹ deskryptywn¹ a metaetyk¹. Bioetyka stara siê byæ
etyk¹ deskryptywn¹, chocia¿ jest raczej akademick¹ etyk¹ normatywn¹. Deontologia lekarska posiada specjalny status deontologiczny polegaj¹cy na tym, ¿e jest
etyk¹ kodeksow¹. Mimo tego jak widaæ etyka lekarska w ka¿dej swej postaci
mo¿e byæ sklasyfikowana jako pewien typ etyki. Oznacza to, i jest to kolejny wniosek, ¿e pozostaje ona na obszarze aksjologii, a co za tym idzie filozofii. Po trzecie
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e odró¿nienie poszczególnych typów etyki lekarskiej, jest bardziej deklaratywne ani¿eli rzeczywiste. W ka¿dym z tych typów etyki wskazaæ
mo¿na w¹tki podejmowane na gruncie innego. Oczywiœcie mo¿na broniæ ich odrêbnoœci mówi¹c, ¿e skoro ka¿da zajmuje siê dylematami moralnymi w medycynie,
to nic dziwnego, ¿e pojawiaj¹ siê w nich te same tematy. Jednak pokazanie zale¿noœci miêdzy filozoficzn¹ etyk¹ lekarsk¹ a bioetyk¹, czy bioetyk¹ i deontologi¹
lekarsk¹ a tak¿e kazuistyk¹, ka¿¹ domniemywaæ, ¿e nie chodzi tu wy³¹cznie o roz20
21

R. Gillon, Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, 1997, s. 29.
Beauchamp, Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, s. 107.
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patrywanie z ró¿nych stron tego samego zagadnienia ale o to, ¿e bioetyka staje siê
typem dominuj¹cym.
Szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê dwa ostatnie wnioski. W kontekœcie
pierwszego z nich intryguj¹ce okazuj¹ siê deklaracje porzucenia obszaru filozofii,
czy nawet stawania w pewnej do niego opozycji, jak to ma miejsce, w przypadku
deontologii czy kazuistyki. Nasuwa siê bowiem pytanie: w obszarze jakiej dziedziny ulokowaæ etykê lekarsk¹? Wydaje siê, ¿e sami lekarze sytuuj¹ j¹ w dziedzinie
prawa. Jeœli idzie o deontologiê lekarsk¹ mo¿na by to uzasadniæ tak oto: zarówno
etyka lekarska jak i prawo s¹ zbiorami norm. Ze wzglêdu na sposób powstania,
formê, jak¹ przybieraj¹ i sankcje, jakie za sob¹ poci¹gaj¹, normy mo¿na od siebie
odró¿niaæ. Systemy etyczne to zbiory norm aksjologicznych, tj. norm, które powsta³y dziêki wartoœci tkwi¹cej w s¹dach oceniaj¹cych. Systemy prawne to zbiory
norm tetycznych. Norma ma charakter tetyczny, gdy ustanowi³ j¹ ktoœ uprawniony
do ustalania norm22 . Normy etyczne poci¹gaj¹ za sob¹ sankcje indywidualne,
wewnêtrzne, np. w postaci wyrzutów sumienia lub innej formy kontroli wewnêtrznej i mog¹, ale nie musz¹ poci¹gaæ za sob¹ sankcji spo³ecznych w rozproszonej,
nieostrej postaci. Normy prawne natomiast odwo³uj¹ siê zawsze do sankcji zewnêtrznych np. przymusu fizycznego23 . Je¿eli przy ustalaniu statusu deontologii
lekarskiej uwzglêdnimy to, jaki charakter maj¹ przyjête w niej normy, to okazuje
siê, ¿e jest ona w po³owie prawem, gdy¿ jej normy maj¹ charakter tetyczny, natomiast w po³owie etyk¹, gdy¿ poci¹ga za sob¹ jedynie sankcje wewnêtrzne. Skoro
deontologia lekarska nie chce byæ filozofi¹, to wydaje siê, ¿e pozosta³¹ mo¿liwoœci¹ jest to, by sta³a siê prawem w pe³ni a nie w po³owie. Jak wspomnia³am wydajê
siê, ¿e œrodowiska lekarskiej zd¹¿aj¹ do takiego w³aœnie rozwi¹zania o czym œwiadczyæ mo¿e dyskusja nad statusem Kodeksu lekarskiego24 .
Kwestiê kazuistyki przedstawiê odwo³uj¹c siê do ksi¹¿ki o znacz¹cym tytule.
„O ¿yciu i œmierci - upadek etyki tradycyjnej” P. Singera25 . Jest to typowy przyk³ad pracy z zakresu kazuistyki, chocia¿ jak s¹dzê, jej celem by³o raczej wprowadzenie w obszar bioetyki. Jej autor na podstawie przedstawionych w ksi¹¿ce
przypadków stara siê przekonaæ czytelnika, ¿e we wspó³czesnej praktyce medycznej mno¿¹ siê przypadki dylematów moralnych, dla których rozstrzygniêcia
pojêcie ¿ycia jest niewystarczaj¹ce, co poci¹ga za sob¹ odrzucenie tradycyjnie
rozumianej etyki na rzecz bynajmniej nie bioetyki, ale prawa. Singer, co prawda,
wskazuje na to, ¿e pojêcie ¿ycia powinno byæ zast¹pione pojêciem jakoœci ¿ycia,
które pojawi³o siê za spraw¹ bioetyki, jednak jeœli przyjrzeæ siê uwa¿niej argumen22

23

24
25

Por. J. Mariañski, Struktura (anatomia) moralnoœci (oceny, wartoœci i normy moralne, wzorce
osobowe), w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw 1995, s. 144; Z. Ziembiñski, Zarys
zagadnieñ etyki, 1994, s. 2.
Por. J. Mariañski, Struktura (anatomia) moralnoœci (oceny, wartoœci i normy moralne, wzorce
osobowe), w: Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wroc³aw 1995, s.146.
Patrz: http://www.vetpol.org.pl/Publikacja/06_Czesc%20IVpdf
P. Singer, O ¿yciu i œmierci. Upadek etyki tradycyjnej, 1997.
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tacji, to przebiega ona nastêpuj¹co: Singer przedstawia przypadek pacjenta, znajduj¹cego siê w stanie, który nie rokuje pozytywnych zmian po zastosowaniu dostêpnych œrodków leczniczych. Wskazuje on, ¿e sytuacja ta budzi w lekarzach
dylemat natury moralnej dotycz¹cy dalszej strategii dzia³ania. Nastêpnie wyjaœnia,
¿e dylemat ten próbuje siê rozwi¹zaæ na gruncie etyki tradycyjnej, co okazuje siê
niemo¿liwe, w zwi¹zku z czym poszukuje siê modelu postêpowania realizowanego
w przypadkach analogicznych. To, co mnie wydaje siê niezwykle wa¿ne to fakt, ¿e
model taki jest wyznaczany przez instancje prawne takie jak s¹dy. Ten typ argumentacji zdecydowanie nale¿y do kazuistyki, która szuka oparcia w prawie. Co
oznacza, ¿e kazuistyka upatruje swej podstawy normatywnej w prawie, a nie w
etyce. Mamy tu wiêc rzeczywiœcie do czynienia z „upadkiem etyki tradycyjnej”,
ale wydaje siê, ¿e zast¹piæ ma j¹ raczej prawo ni¿ inna etyka (bioetyka). Próby
opowiadania siê po stronie prawa poddaj¹ jednak w w¹tpliwoœæ to, czy mo¿na
mówiæ o reformie etyki lekarskiej czy nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e d¹¿y siê do stworzenia efektywnie dzia³aj¹cego prawa w medycynie.
Wniosek pokazuj¹cy, ¿e bioetyka staje siê dominuj¹cym typem etyki lekarskiej
pozwala jednak zasugerowaæ inny kierunek zmian w etyce lekarskiej. Niew¹tpliwie bioetyka jest tym typem refleksji, który oddzia³uje na wszystkie postacie etyki
lekarskiej. Jest to widoczne zarówno w deontologii lekarskiej jak i kazuistyce. Zazêbianie siê ró¿nych postaci etyki lekarskiej nastêpuje w³aœnie za jej spraw¹. Wydaje siê, ¿e dzieje siê tak, gdy¿ bioetyka przejê³a funkcjê filozoficznej etyki lekarskiej
i dlatego jej zasadniczym zadaniem powinno byæ formu³owanie podstaw dla rozstrzygniêæ dylematów moralnych czy formu³owania dyrektyw postêpowania zawodowego pracowników s³u¿by zdrowia. Jako dziedzina bioetyka jest nowa i ze
wzglêdu na sw¹ interdyscyplinarnoœæ nie w pe³ni ukszta³towana jako dyscyplina
badawcza. Jeœli zatem bioetycy ogranicz¹ pole swej refleksji do ram wyznaczonych przez etykê teoretyczn¹, deskryptywn¹ czy metaetykê pozostawiaj¹c deontologii lekarskiej i kazuistyce odpowiednio obszar etyki normatywnej i stosowanej26 ,
etyka lekarska pozosta³aby tym, czym etyka byæ powinna, tj. refleksj¹ nad wartoœciami, jakie przypisujemy zachowaniom zawodowym. Refleksj¹, do której zobowi¹zany jest indywidualnie ka¿dy pracownik s³u¿by zdrowia, gdy podejmuje decyzje
dotycz¹ce okreœlonego dzia³ania. Refleksj¹, która nie ogranicza siê do skalkulowania ewentualnych sankcji gro¿¹cych za naruszenie norm kodeksu zawodowego.
Trzeba na koniec powiedzieæ, ¿e, w œwietle powy¿szych rozwa¿añ, zasadniczym problemem jest nie to, jaka wartoœæ jest wartoœci¹ naczeln¹ w etyce lekarskiej, ale raczej to, jakie ta etyka stawia sobie cele i jak nale¿y j¹ uprawiaæ.
OdpowiedŸ na te pytania stanie siê ³atwiejsza, gdy zacznie siê uprawianie etyki
lekarskiej od ustalenia jej statusu.
26

Wydaje siê, ¿e zupe³nie inaczej postrzega naturê i rolê bioetyki K. Szewczyk widz¹c j¹ raczej
jako dyscyplinê wielopoziomow¹. Por. K. Szewczyk, Medycyna z perspektywy bioetyki
kulturowej, w: A. Alichniewicz, A. Szczêsna, Dylematy bioetyki, £ódŸ 2001.
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Abstract
Is medical ethics ethics in general? An attempt to establish the status of medical ethics.
In the article the status of medical ethics was attempted to establish. Typology
of ethics and analysis of philosophical medical ethics, bioethics, medical deontology and casuistry was presented. The conclusions were as follows: 1. Every type of
medical ethics is a type of ethics. 2. Types of medical ethics belong to axiology and
thus to philosophy. 3. The differences between types of medical ethics are more
declarative then real. The author came to a conviction that attempts to separate
medical ethics from philosophy lead to a transformation of medical ethics into law.
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Przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci nieruchomoœci
U¿ytkowanie wieczyste jest instytucj¹ znan¹ prawu polskiemu od 1961 r., tzn.
od momentu wejœcia w ¿ycie ustawy z 14.7.1961r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (t.j. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.). Instytucja ta mia³a
zast¹piæ rozmaite formy czasowego w³adania nieruchomoœciami stanowi¹cymi
w³asnoœæ publiczn¹, a to w³asnoœæ czasow¹, prawo zabudowy, czy dzier¿awê wieczyst¹.
U¿ytkowanie wieczyste posiada cechy odró¿niaj¹ce je od prawa w³asnoœci oraz
od ograniczonych praw rzeczowych. Jest ono postaci¹ prawa rzeczowego o odrêbnej od tych praw treœci. Instytucja ta jednak jest bli¿sza raczej w³asnoœci ni¿
ograniczonemu prawu rzeczowemu w postaci u¿ytkowania. Za powy¿szym pogl¹dem przemawia usytuowanie jej w kodeksie cywilnym w osobnym tytule, umieszczonym miêdzy tytu³em o prawie w³asnoœci a tytu³em o prawach ograniczonych
rzeczowych.
W podobnym kierunku wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia
9 grudnia 1969 r., III CZP 95/ 69 (OSNCP 1970, nr 10, poz. 172).
Oznacza to, ¿e w wypadkach, kiedy okreœlone kwestie nie s¹ unormowane
w art. 232-243 k.c. ( dotycz¹cych u¿ytkowania wieczystego ) b¹dŸ w umowie
o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste, nale¿y siêgaæ – przez analogiê – do
przepisów normuj¹cych prawo w³asnoœci.2
Nieruchomoœæ mo¿e byæ oddana w u¿ytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
W wypadkach wyj¹tkowych, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy,
jednak minimum, to 40 lat.
Niezbêdnym elementem umowy jest okreœlenie sposobu korzystania z gruntu
przez u¿ytkownika wieczystego. Dodatkowo, je¿eli oddanie gruntu w u¿ytkowanie
wieczyste nastêpuje w celu wzniesienia na gruncie budynków lub innych urz¹dzeñ,
umowa powinna okreœliæ:
– termin rozpoczêcia i zakoñczenia robót,
– rodzaj budynków lub urz¹dzeñ oraz obowi¹zek ich utrzymania w nale¿ytym
stanie,
1
2

E.Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów 1-534, Tom I, Warszawa 2004 r., s. 575.
G.Bieniek, S.Kalus, Z.Marmaj, E.Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami. Komentarz,
Warszawa 2005 r., s. 153.
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– warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynku lub urz¹dzeñ w czasie trwania u¿ytkowania wieczystego oraz
– wynagrodzenie nale¿ne wieczystemu u¿ytkowi za budynki lub urz¹dzenia istniej¹ce na gruncie w dniu wygaœniêcia u¿ytkowania wieczystego.3
Do ochrony prawa u¿ytkowania wieczystego znajduj¹ zastosowanie przepisy
o ochronie w³asnoœci. Oznacza to, ¿e u¿ytkownikowi wieczystemu przys³uguje roszczenie windykacyjne, które mo¿e byæ skierowane przeciwko ka¿demu, kto nie
bêd¹c do tego uprawniony, w³ada faktycznie gruntem, na który rozci¹ga siê prawo
u¿ytkowania wieczystego.
Do ochrony prawa u¿ytkowania wieczystego znajduj¹ równie¿ zastosowanie
przepisy o roszczeniu negatoryjnym, którego treœæ sprowadza siê do ¿¹dania i zaniechania naruszeñ oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem (art. 222 § 1 k.c.)

Próby likwidacji omawianej instytucji podejmowane s¹ w Polsce ju¿ od
kilkunastu lat
13 paŸdziernika b.r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci .
Jest to ju¿ trzecie podejœcie dotycz¹ce rozwi¹zania tej kwestii. Po raz pierwszy
próbowano tê problematykê uregulowaæ ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoœci (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984), a nastêpnie ustaw¹ z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez u¿ytkowników
wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592).
Jednak¿e unormowania w nich zawarte nie by³y zgodne z oczekiwaniami spo³ecznymi. W zwi¹zku z powy¿szym zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci, obie ww ustawy utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹.
Zgodnie z przedmiotowym aktem osoby fizyczne lub ich nastêpcy prawni (osoby fizyczne) bêd¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy u¿ytkownikami wieczystymi
nieruchomoœci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych gara¿ami
albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê oraz nieruchomoœci rolnych mog¹
wyst¹piæ z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego tych nieruchomoœci w prawo w³asnoœci. Przez nieruchomoœæ roln¹ rozumie siê nieruchomoœæ roln¹ w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wy³¹czeniem nieruchomoœci
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne ni¿ rolne.
3

M. Gdesz; Gospodarowanie nieruchomoœciami po nowelizacji, Warszawa 2004 r., s. 33.
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Z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci, mog¹ równie¿ wyst¹piæ:
1) osoby fizyczne i prawne lub ich nastêpcy prawni bêd¹cy w³aœcicielami lokali,
których udzia³ w nieruchomoœci wspólnej obejmuje prawo u¿ytkowania wieczystego;
2) spó³dzielnie mieszkaniowe bêd¹ce w³aœcicielami budynków mieszkalnych lub
gara¿y.
W przypadku osób, wymienionych w dwóch ostatnich przypadkach z ¿¹daniem
przekszta³cenia winni wyst¹piæ wszyscy u¿ytkownicy wieczyœci. W przeciwnym
razie wspó³w³aœciciele, których udzia³y wynosz¹ co najmniej po³owê, mog¹ ¿¹daæ
rozstrzygniêcia przez s¹d.
Uprawnione podmioty mog¹ wyst¹piæ z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci do dnia 31 grudnia 2012
r., sk³adaj¹c wniosek w gminie, czyli do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, albo
do starostwa (w sprawie gruntów nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa). Musz¹ do nich
do³¹czyæ odpis z ksiêgi wieczystej i dane z ewidencji gruntów. Gmina nie bêdzie
mog³a odmówiæ im przyznania prawa w³asnoœci.
Ww organy wydadz¹ decyzjê o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.
Wniosek o przekszta³cenie mo¿e z³o¿yæ jedynie ten, kto ma prawo do tej nieruchomoœci. Dlatego spó³dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkañców, które nie
maj¹ uregulowanego prawa do dzia³ki, na której stoi budynek, najpierw bêd¹ musia³y uregulowaæ swoje prawo do niej, a dopiero póŸniej przyst¹piæ do przekszta³ceñ w³asnoœciowych .
Prawo u¿ytkowania wieczystego przekszta³ca siê w prawo w³asnoœci nieruchomoœci z dniem, w którym decyzja, stanie siê ostateczna. Stanowiæ bêdzie ona
podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej.
Osoba, na rzecz której zostanie dokonane przekszta³cenie, bêdzie zobowi¹zana do
uiszczenia op³aty. Do jej naliczenia maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami. Zgodnie z nimi – na poczet ceny nieruchomoœci gruntowej sprzedawanej jej u¿ytkownikowi wieczystemu zalicza siê kwotê równ¹ wartoœci prawa
u¿ytkowania wieczystego tej nieruchomoœci, okreœlon¹ wed³ug stanu na dzieñ sprzeda¿y. Przy obliczeniach uwzglêdnia siê m.in. czas trwania tego prawa. Nabywca mo¿e
staraæ siê o jej roz³o¿enie na raty, p³atne przez czas nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
Jeœli nieruchomoœæ jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub jest dzia³k¹ roln¹, wnioskodawca mo¿e uzyskaæ
bonifikatê od op³aty za przekszta³cenie. Ustawa nie okreœla wysokoœci bonifikaty.
Udziela jej starosta w odniesieniu do nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu
do nieruchomoœci stanowi¹cych odpowiednio w³asnoœæ gminy, powiatu i województwa – za zgod¹ odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku.
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Jeœli u¿ytkownik wieczysty skorzysta³ z bonifikaty przy przekszta³ceniu – nie
mo¿e przed up³ywem 5 lat, od dnia przekszta³cenia, zbyæ lub wykorzystaæ nieruchomoœci na cele inne ni¿ te, które stanowi³y podstawê udzielenia bonifikaty. W przeciwnym razie organ, który jej udzieli³, za¿¹da zwrotu kwoty. Bonifikaty nie trzeba
zwracaæ, jeœli nieruchomoœæ zosta³a zbyta na rzecz osoby bliskiej.
Nadto w myœl art. 5 omawianej ustawy istnieje mo¿liwoœæ przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci nieodp³atnie na
rzecz u¿ytkowników wieczystych lub ich nastêpców prawnych:
1) którym oddano nieruchomoœæ w u¿ytkowanie wieczyste w zamian za wyw³aszczenie lub przejêcie nieruchomoœci gruntowej na rzecz Skarbu Pañstwa
na podstawie innych tytu³ów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
2) które uzyska³y u¿ytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26
paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
Niew¹tpliwie na ustawie o przekszta³ceniu zyskaj¹ u¿ytkownicy wieczyœci,
bowiem staj¹c siê w³aœcicielami nieruchomoœci nie musz¹ wnosiæ corocznie op³at
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, a op³acaj¹ jedynie podatek od nieruchomoœci.
Strac¹ natomiast jednostki samorz¹du terytorialnego, gdy¿ przekszta³cenie doprowadzi do zmniejszenia ich dochodów poprzez utratê ww op³at rocznych.

Abstract
A law dated July 29, 2005 concerning conversion of perpetual usufruct right
into ownership title has been in effect since October 13, 2005. According to the
above-mentioned law, entitled holders of perpetual usufruct right for real estates
built up for housing purposes or developed with garages, or designated for this type
of development, as well as for agricultural real estates on the effective date of the
act, may demand conversion of perpetual usufruct right into ownership title for the
said real estates.Entitled persons may file applications for conversion of perpetual
usufruct right into ownership title until December 31, 2012.Decisions about conversion of perpetual usufruct right into ownership title are issued by:
– starosts – for lands owned by the State Treasury,
– commune administrators, mayors, poviat or voivodship administration – respectively for lands owned by units of local government.
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Klasa szkolna miejscem interakcji
Wprowadzenie
To¿samoœæ indywidualna i kolektywna ucznia/uczniów podlega szeregowi przemian, które to s¹ pochodn¹ czynników zewnêtrznych (œrodowiskowych) jak równie¿ czynników endogennych (zwi¹zanych z procesami rozwojowymi uczniów).
Do czynników zewnêtrznych zaliczyæ mo¿na oddzia³ywanie agend socjalizacyjnych, poœród których najistotniejsze to: rodzina, grupa s¹siedzka czy te¿ grupy
rówieœnicze oraz oddzia³ywanie profesjonalnych instytucji wychowawczych – szkó³
i placówek oœwiatowych. Nie bez znaczenia jest tak¿e funkcjonowanie dynamiczne grup celowych formalnych (a tak¿e struktur nieformalnych w ich ramach),
jakimi s¹ klasy szkolne.
Szko³a i klasa szkolna stanowi¹ przestrzeñ spo³eczn¹, która to stanowiæ mo¿e
uk³ad stosunków miêdzyludzkich, zró¿nicowanych ze wzglêdu na dystanse przestrzenne, psychiczne i spo³eczne miêdzy jednostkami1 , w tej przestrzeni spo³ecznej
dochodzi do procesów interakcyjnych w uk³adach uczeñ – uczeñ i nauczyciel –
uczeñ.

Interakcje w klasie szkolnej – wieloœæ perspektyw i p³aszczyzn
interpretatywnych
W odniesieniu do ustaleñ teoretyków jak i praktyków edukacji mo¿na stwierdziæ, ¿e nie ma jednego stanowisko dotycz¹cego zagadnienia interakcji w klasie
szkolnej rozumianym zarówno w sensie opisowym czy te¿ normatywnym.
W refleksji socjologicznej problem relacji interpersonalnych dotyczy najczêœciej interakcji spo³ecznych, które mog¹ przyk³adowo przybieraæ nastêpuj¹ce formy: interakcji niezogniskowanej, zogniskowanej, symbolicznej, transakcyjnej,
bezpoœredniej, poœredniej. Ujêcie socjologiczne dotyczy najczêœciej podejœcia do
zagadnienia interakcji w klasie szkolnej przez pryzmat struktur spo³ecznych2 .
1
2

T. Go³aszewski, Szko³a jako system spo³eczny, Warszawa 1977, s. 219-220.
U. Ostrowska, Relacje interpersonalne w edukacji jako przedmiot badañ, w: Ostrowska U. (red.)
2002. Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Kraków 2002, s. 113-115.
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W zale¿noœci od podejœcia teoretycznego – szko³y socjologicznej – interakcja
miêdzy podmiotami w procesie edukacyjnym zawieraæ mo¿e szereg odniesieñ w postaci zainteresowania, przyk³adowo: pojêciem jaŸni spo³ecznej, roli spo³ecznej3 .
W refleksji pedagogów pojêcia interakcja i relacja maj¹ bogaty zespó³ odniesieñ wzajemnie siê nak³adaj¹cych4 . Istotnym, z perspektywy celów wychowania
i kszta³cenia, wydawaæ siê mo¿e zagadnienie dotycz¹ce podmiotowoœci samej interakcji, jak równie¿ podmiotów tej¿e interakcji (nauczyciel, uczeñ)5 .
Szereg badaczy podejmuje tak¿e problem zale¿noœci miêdzy spo³eczno-pedagogicznymi oraz osobowoœciowymi uwarunkowaniami procesu kszta³cenia a charakterem i struktur¹ interakcji miedzy podmiotami w sytuacjach szkolnych oraz ich
implikacjami edukacyjnymi, w postaci ró¿nicowania efektów kszta³cenia6 .
Teoretyczne podstawy podejœcia psychologicznego w analizie i interpretacji
procesów interakcyjnych wi¹zaæ siê mog¹ z uznawan¹ (przez badacza lub nauczyciela) psychologiczn¹ koncepcj¹ cz³owieka i jego natury. Interakcje spo³eczne
zatem analizowane mog¹ byæ przyk³adowo: z perspektywy psychologii behawioralnej, z perspektywy teorii wymiany nagród i kar, z perspektywy koncepcji poznawczej7 .
W refleksji psychologów zakres znaczeniowy pojêæ interakcja i relacja interpersonalna jest w³aœciwie taki sam8 .
Myœl filozoficzna stanowiæ mo¿e dla zagadnienia interakcji spo³ecznych w procesie kszta³cenia/wychowania szersze t³o problemowe i interpretacyjne, zw³aszcza w kontekœcie filozofii wychowania czy te¿ historycznie i kulturowo zmiennych
idea³ów wychowania.
Z³o¿onoœæ problematyki interakcji spo³ecznych analizowanych w pedagogicznym kontekœcie, a tak¿e szeroki zakres znaczeniowy pojêcia, sugerowaæ mo¿e
mo¿liwoœæ/koniecznoœæ podejœcia interdyscyplinarnego lub te¿ lokuj¹cego przedmiot swego zainteresowania na styku dyscyplin, przyk³adowo pedagogiki i socjologii lub te¿ w odniesieniu do subdyscyplin: pedagogiki spo³ecznej, psychologii
spo³ecznej.
3

4
5

6

7

8

W. Kubiak, Interpretatywny model interakcji podstaw¹ dialogu edukacyjnego, w: Dudzikowa
M (red.) Nauczyciel-uczeñ. Miêdzy przemoc¹ a dialogiem: obszary napiêæ i typy interakcji,
Kraków 1996.
U. Ostrowska U., op.cit., 117
Por. Z. Babska, G. Shugar, Idea dwupodmiotowoœci interakcji doros³y – dziecko w pierwszych
latach ¿ycia, Lublin 1986.
Por. A. Szczurek-Boruta, Obraz interakcji miêdzy uczniem a nauczycielem w procesie edukacji
(uwarunkowania spo³eczno-pedagogiczne i osobowoœciowe), w: Dudzikowa M (red.) 1996.
Nauczyciel-uczeñ. Miêdzy przemoc¹ a dialogiem: obszary napiêæ i typy interakcji, Kraków
1996.
Por. S. Mika, Interakcje miêdzyludzkie, w: S. Mika, Psychologia spo³eczna dla nauczycieli,
Warszawa 1998.
U. Ostrowska, op. cit., s. 115.
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Interakcje w klasie szkolnej – perspektywa nauczyciela
Rozwój wszechstronny ucznia i integracja zespo³u klasowego stanowiæ mog¹
wyzwanie dla nauczyciela – wychowawcy traktowanego jako generator, katalizator i modulator interakcji uczniowskich w klasie szkolnej9 . Istotne w tym kontekœcie wydaj¹ siê byæ kompetencje nauczycielskie w obszarze diagnozowania sytuacji
uczniów (dostosowanie, niedostosowanie spo³eczne, kszta³towanie siê pozycji w grupie, spo³eczne etykietowanie, itd.) oraz projektowania sytuacji dydaktycznych, przejawiaj¹ce siê choæby umiejêtnoœci¹ œwiadomego wykorzystywania arsena³u œrodków
oddzia³ywania wychowawczego.
Zatem do aspektów funkcjonalnych interakcji w klasie szkolnej, inicjowanych
przez nauczyciela, zaliczyæ mo¿na chocia¿by: :
· Podmiotowoœæ,
· Emancypacja,
· Rozwój,
· Integracja.
Powy¿sze przyk³adowe aspekty funkcjonalne dotycz¹ce interakcji nauczycieluczeñ odnosz¹ siê równie¿ do kszta³towania to¿samoœci w odniesieniu do jednostki
jak i do kolektywu.
Interakcje w klasie szkolnej inicjowane przez nauczyciela nie zawsze jednak
spe³niaj¹ swoj¹ rozwojow¹ i socjalizacyjn¹ funkcjê. Efektem zaburzonych relacji
interpersonalnych stanowiæ mo¿e niedostosowanie w szkole10 . Zatem do aspektów dysfunkcjonalnych zaliczyæ mo¿na interakcje prowadz¹ce do:
· Uprzedmiotowienia,
· Zaburzeñ rozwoju,
· Agresji,
· Naznaczania spo³ecznego,
· Niedostosowania spo³ecznego,
Godnym podkreœlenia wydaje siê byæ fakt, i¿ interakcje w klasie szkolnej dotyczyæ mog¹ œwiadomego i zamierzonego oddzia³ywania nauczyciela na uczniów
lecz tak¿e tego nieuœwiadomionego oddzia³ywania wychowawczego i systemu szkolnego poprzez funkcjonowanie szeregu przedza³o¿eñ (milcz¹cych za³o¿eñ) dotycz¹cych uczniów i ich natury, w³asnej roli i celów kszta³cenia i wychowania oraz
poprzez funkcjonowanie tak zwanych ukrytych programów szko³y (przemoc symboliczna w postaci narzucania znaczeñ i swoista,,tresura szkolna’’)11 .
9

10

11

A. Witek, Integracja w grupie rówieœniczej wyzwaniem dla pedagoga w toku podejmowania
dzia³añ dydaktyczno-wychowawczych, w: Soko³owska-Dzioba T. (red.) 2002. Kszta³towanie
umiejêtnoœci wychowawczych, Lublin 2002.
Por. A. Krajewska, Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej,
w: Problemy opiekuñczo-wychowawcze, nr 9/2004
Por. T. Olejniczak, M. Olejniczak, Podmiotowoœæ w wychowaniu: perspektywa nauczycieluczeñ, w: W³osiñski M. (red.) 2005. Zagro¿enia i ikonosfera religijnych przekonañ integruj¹cej
siê Europy, W³oc³awek 2005.
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Klasa szkolna miejscem interakcji – pytania badacza i nauczyciela
praktyka
Na gruncie nauk spo³ecznych, w tym tak¿e pedagogiki jednym ze sporów ci¹gle aktualnych pozostaje nadal spór dotycz¹cy relacji pomiêdzy teori¹ a praktyk¹.
Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy nauczyciela praktyka i badacza s¹
obszarem ci¹g³ych zmian i przeobra¿eñ bêd¹cych efektem zmian w œwiecie wspó³czesnych obejmuj¹cych dla przyk³adu: skalê makro (procesy unifikuj¹ce w Europie), skalê mezo (zmiany dotycz¹ce instytucjonalnego obszaru edukacji – reformy
oœwiatowe, które to poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœæ reorganizacji i przewartoœciowañ w konkretnych placówkach oœwiatowych), skalê mikro (zmiany systemu
wartoœci w rodzinie, dynamika ról spo³ecznych w rodzinie) oraz poziom intrapersonalny, dotycz¹cy dynamicznych struktur osobowoœci uczniów i nauczycieli.
W oparciu o powy¿sze stwierdzenie wydawaæ siê mo¿e, ¿e problem interakcji
w klasie szkolnej, rozumianych jako niezbêdny sk³adnik oddzia³ywania wychowawczego, wymaga ci¹g³ych aktualizacji w postaci diagnozy naukowej jak i tej, która to
stanowiæ powinna ci¹g³¹ praktykê nauczycielsk¹. Diagnoza to mo¿e odnosiæ siê do
nastêpuj¹cych kwestii (problemów badawczych):
· Czy istnieje ró¿nicowanie interakcji nauczyciel uczeñ w zale¿noœci od szczebla
kszta³cenia?
· Czy istnieje zale¿noœæ miêdzy charakterem interakcji nauczyciel – uczeñ a poszczególnymi zmiennymi biograficznymi?
Do tych zmiennych biograficznych zaliczyæ mo¿na pochodzenie ucznia, sytuacjê rodzinn¹ ucznia (struktura rodziny, wiek rodziców, wykszta³cenie rodziców,
liczba rodzeñstwa, preferowane wartoœci)
· Czy istnieje zale¿noœæ miêdzy strukturami interakcji nauczyciel-uczeñ a uczeñuczeñ?
· Czy interakcje nauczyciel-uczeñ i uczeñ-nauczyciel s¹ symetryczne i czy wystêpuje w nich regu³a wzajemnoœci?
· Czy istnieje zale¿noœæ miêdzy struktur¹ interakcji nauczyciel-uczeñ a osi¹gniêciami ucznia?
· Czy istnieje zale¿noœæ dotycz¹ca koncepcji potocznej cz³owieka-ucznia uznawanej przez nauczyciela a charakterem i interakcji z uczniami?
· Czy istnieje zale¿noœæ miêdzy ró¿nicowaniem metod wychowawczych a aktywnoœci¹ spo³eczn¹ uczniów?
· Czy wystêpuje ró¿nicowanie dotycz¹ce kompetencji diagnostycznych nauczycieli w obszarze poznawania struktur interakcji i pozycji uczniów w klasie szkolnej?
· Czy wizje celów edukacyjnych nauczycieli maj¹ wp³yw na charakter interakcji
z uczniami?
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·

Czy autoobraz nauczyciela generuje ró¿nicuj¹ce siê struktury interakcji z uczniami?
· Czy istnieje zwi¹zek miêdzy doborem treœci kszta³cenia i formami pracy w klasie szkolnej a struktur¹ interakcji w klasie szkolnej?
Odpowiedzi na te pytania (udzielone przez badaczy jak i nauczycieli) powinny
wi¹zañ siê ze stosownymi odniesieniami do praktyki edukacyjnej, zw³aszcza w zestawieniu z funkcjami za³o¿onymi oddzia³ywania wychowawczego i procesu dydaktycznego w klasie szkolnej.

Podsumowanie
Mo¿na zgodziæ siê z Urszul¹ Ostrowsk¹, która uwa¿a, i¿ rozdzia³ pomiêdzy
sfer¹ problemu edukacyjnego a sfer¹ przedmiotu badañ nie jest ³atwy do przeprowadzenia, a przedmiot zainteresowania w literaturze przedstawiany jest albo zbyt
ogólnikowo i dyrektywnie lub te¿ jako w sposób cz¹stkowy i przyczynkarski, co
implikuje podejœcie epistemologiczno-eksploracyjne12 .
Zatem problem interakcji w klasie szkolnej i ranga nauczyciela oraz œwiadomoœæ roli, i znaczenie jego oddzia³ywania na struktury interakcyjne w klasie szkolnej pozostaj¹ ci¹gle aktualne zarówno jako przedmiot refleksji badacza jak
i nauczyciela-praktyka.

Abstract
Complexity of the problematic of interaction in the school class and the wide
range of the meaning “interaction” may suggest a necessity of the inter disciplinarian formulation. In the school class interactions may be analyzed as a point of
view of functions which attend in didactic process. The issue of interaction in
a school class and a consciousness of the matter of tutorial interaction with interaction structures in a school class is still actual as a subject of the explorer’s and
teacher’s – practician’s reflection.

12

Ostrowska U. 2002., op. cit., s. 107.
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W krêgu listu Zygmunta Krasiñskiego
„Pierwszym szczêœciem moim
byæ z Tob¹ i nie pisaæ do Ciebie,
drugim pisaæ do Ciebie,
gdy nie jestem z Tob¹1 ”.
„Et vous voilà pris dans la
puissance de l’habitude”2 .

Korespondencja Zygmunta Krasiñskiego, szczególnie ta adresowana do Delfiny Potockiej jest zjawiskiem zupe³nie wyj¹tkowym, zarówno w skali romantyzmu
polskiego jak i europejskiego. Poeta czerpie z bogactwa doœwiadczeñ literackich
i tradycji minionych epok, stwarzaj¹c jednoczeœnie kategorie listu ca³kowicie now¹,
zupe³nie odrêbn¹.
Doskona³a znajomoœæ dziedzictwa antyku nie predestynuje go, jak to siê dzieje
w przypadku epistolografii Adama Mickiewicza, do ho³dowania klasycznym wzorcom listowym, utrwalonym przez estetykê Scypiona, Piladesa czy Orestesa; tak¿e
póŸniejszy utylitaryzm, oschloœæ tonu i wstrzemiêŸliwoœæ s³owa, tak typowe dla
rzymskiej tradycji sztywnych Ad Atticum, nie s¹ wyznacznikami listu Krasiñskiego, podobnie jak i owe cyceroñskie, ¿artobliwe tak bardzo mickiewiczowskie Ad
Familiares3 .
Wydawa³oby sie, ¿e listy autora Irydiona mog¹ przybli¿aæ siê do RoussowskoByronicznych idea³ów ars epistolandi Juliusza S³owackiego4 . Fascynacje Mont
Blanc, jeziorem Leman, nad którym mieszka³ przecie¿ i twórca Giaura czy urzekaj¹ca w swej czarownoœci i niesamowitoœci aura cmentarzy, tchn¹ca z korespondencji autora Kordiana, nie jest te¿ obca i genewskim prze¿yciom Krasiñskiego.
To one kszta³tuja owo g³êboko pojête, oryginalne, egotyczne pisarstwo m³odych
1

2
3

4

Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstêpem opatrzy³ Z. Sudolski, t. I-III, Warszawa 1975, list z 25 czerwca 1843, s. 783.
„ I oto popad³eœ w moc przyzwyczajenia”, w: Ibid., list z 16 marca 1844, s. 359.
Por. Z. Sudolski, G³ówne tendencje w rozwoju epistolografii romantycznej w Polsce (MickiewiczKrasiñski- S³owacki- Norwid), „Przegl¹d Humanistyczny” 1987, z. 2 oraz Z. Sudolski, Mickiewicz jako epistolograf, „Przegl¹d Humanistyczny” 1986, z. 3 / 4.
Por. Z. Sudolski, Juliusz S³owacki jako epistolograf, „Przegl¹d Humanistyczny” 1986, z.9/10.
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romantyków z filtruj¹c¹, wszechobecn¹ tendencj¹ do introspekcji, do kreacji autobiografii duchowej.
Na tej drodze apoteozy wra¿liwoœci ukszta³towanej przez Seconde Preface do
Nowej Heloizy spotykamy Stendhala, Francois Chateaubrianda z Rene, Alfreda
de Musset ze Spowiedzi¹ dzieciêcia wieku i innych. Wszelka iluzja, ¿e ich œladami pod¹¿y tak¿e Krasiñski wydaje siê byæ zludna. Rousseau, zaczyna byæ dlañ,
„wiêkszym deklamatorem ni¿ poeta”, a owe „s³awne ska³y Meillerie i gaj Klarencji
nie czyni¹ na nim ¿adnego wra¿enia”5 – jak wyznaje w liscie do ojca. Nowa
Heloiza zostaje zdyskredytowana, staj¹c siê „nudnym dzie³em”; piêknym jedynie
co do stylu, ale bez prawdziwego uczucia6 .
Krytyka ta nie prowadzi, jak to siê dzieje w przypadku korespondencji Cypriana
Kamila Norwida, do stworzenia listu bêd¹cego swoiœcie pojêtymi intelektualnymi
rozmyœlaniami, poddanymi surowej dyscyplinie s³ownej, wizualnej i czasowej7 .
Listy Krasinskiego nie s¹ te¿ kontynuacja XVII-wiecznej doktryny epistolograficznej „opromienionej blaskiem s³awy” przez markizê de Sévigné, pannê de Lespinasse czy Gellerta. Manifestacja indywidualizmu, nobilitacja uczucia, ekspresja
wolnoœci na obszarze epistolograficznych doœwiadczeñ romantyka doczeka sie
zupe³nie inaczej pojêtych realizacji.
Na gruncie rodzimych tradycji epistolarnych epoki romantyzmu listowanie Krasiñskiego dominuje bezsprzecznie. Dla porównania korespondencja Juliusza S³owackiego liczy 270 listów skierowanych do 66 osób, 416 listów do 69 adresatów to
dorobek Fryderyka Chopina, zespó³ korespondencyjny Norwida zawiera 846 listów pisanych do 96 adresatów, a listowe osi¹gniêcia Adama Mickiewicza zawieraja sie w 1200 listach, skierowanych do przeszlo 300 osób. Sumariusz
epistolarny Krasiñskiego rejestruje oko³o 3500 listów pisanych do 158 adresatów,
nie obejmuj¹c listów bezpowrotnie straconych, których istnienie zosta³o jedynie
zasygnalizowane w Kalendarium korespondencji poety8 .
Doœwiadczenia minionych epok w zakresie wzorców naœladowania i teorii listu
zawieraj¹ siê w epistolografii Krasiñskiego, jednak jej nie wype³niaj¹, nie stanowi¹
jej dominanty.
Nasuwa sie pytanie o zakres innowacyjnych i konstytutywnych wartoœci listowych przekazów Krasiñskiego?
Korespondencja Zygmunta do Delfiny Potockiej, obliczana w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku na 5 do 6 tysiecy listów9 , dzisiaj przedstawia sie nader
5

6
7

8
9

Z. Krasiñski, Listy do ojca, oprac. i wstêpem opatrzy³ St. Pigoñ, Warszawa 1963, list z 30
kwietnia 1830, s. 133.
Ibidem., s. 133.
Por. Z. Sudolski, Listy Norwida wobec tradycji epistolarnej, „Studia Norwidiana” 1985/1986, nr
3-4, s. 117-129, K. Cysewski, Uwagi o listach C. Norwida, „Studia Norwidiana” 1985/1986, nr
3-4, s. 131-152, Z. Szmydtowa, Listy poetyckie Norwida, „Przegl¹d Humanistyczny” 1964/4.
Ibidem., s.12.
Z. Sudolski, Wstêp do: Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, op. cit., s. 8.

W krêgu listu Zygmunta Krasiñskiego

59

ubogo. Dysponujemy zaledwie 702 listami, obejmujacymi okres od 18 lutego 1839
roku do koñca stycznia 1859 roku, zgodnie z ostatnim zachowanym przekazem.
Zgrupowana jest w trzech tomach, przypadaj¹cych na lata: od 1839 do 1843 roku,
od 1843 roku do1845, od 1846 do1859 roku.
Szczególnie interesujaca ze wzglêdu na tematykê naszych rozwa¿an wydaje
siê byæ g³ównie analiza 227 listów, zapisanych w okresie od 8 sierpnia 1843 roku do
5 grudnia 1845, kiedy to listowy przekaz informacji pozostaje jedynym œrodkiem
komunikacyjnego porozumiewania siê, a wszelka nadzieja na osobiste spotkanie
z Delfin¹, wydaje sie byæ z³udna. Sytuacja zaistnia³a po slubie poety z Eliz¹ Branick¹ nie przerywa ci¹gu listowych przekazów z pani¹ Potock¹, ale potêguje ich
intensywnoœæ i znaczenie10 .
Epistolografia Zygmunta Krasiñskiego okreœlana jest mianem: „najinteligentniejszej z polskich ksia¿ek pierwszej po³owy XIX wieku11 ”, „najwybitniejsz¹ epistolografi¹ mi³osn¹ w skali romantyzmu polskiego i œwiatowego”12 , „najwieksz¹
powieœci¹ polskiego romantyzmu”13 , „najbardziej pasjonujacym romansem w listach”14 , „prawdziwym dziennikiem pisarza i pamiêtnikiem jego duszy”15 .
W przekazach do Delfiny niejednokrotnie natrafiamy na œlad autorskiej analizy
Krasiñskiego, rodzajowych komentarzy do swoich listów: List czy dziennik bêdzie prawdziwym stanu duszy mojej opisem, jedynym poematem, któregom
zdolny16 – wyjaœnia poeta w liscie z Mola z dnia 18-go marca 1840.
10

11

12

13
14
15

16

Zbigniew Sudolski wyjasnia, ¿e:„Dopiero œlub nadaje mi³oœci poety do Delfiny wymiary prawdziwie wielkiego romansu epoki. Odt¹d nie trzeba ju¿ poszukiwaæ cierpien, ka¿dy list, ka¿de
spotkanie z ukochan¹ bêdzie wyzwaniem rzuconym œwiatu i obowiazujacym w nim konwenansom obyczajowym” Ibid., s. 18.
J. Kott, Krasiñski do czytania, „¯ycie Literackie”1959, nr13.
Korespondencja Krasiñskiego mo¿e odsy³aæ do najdojrzalszej intelektualnie i najbardziej niepokojacej ksia¿ki polskiego Oœwiecenia to jest korespondencji, zw³aszcza francuskiej, Ignacego Krasickiego. Por. Z. Krasiñski, 100 Listów do Delfiny, wstêpem opatrzy³ J. Kott, Kraków 1966, s. 6.
Z. Sudolski, Korespondencja Zygmunta Krasiñskiego. Studium monograficzne, Warszawa 1928,
s. 49.
Z. Sudolski we Wstêpie do Listów do Delfiny Potockiej zapisze: „Myœl o ukochanej nie odstêpowa³a poety. Zrodzi³a siê potrzeba zwierzeñ przed ukochan¹. I tak, by³o ju¿ stale, w ci¹gu
dwudziestu lat ich znajomoœci, której rezultatem jest ta gigantyczna korespondencja, wynik³a
i z potrzeby serca, i z konwencji epoki.Rodzi siê bodaj najwiêksze arcydzie³o poety, sui generis
powieœæ romantyczna, której bohaterami staj¹ siê Si¿is i Dialy. Oni sami odgrywaj¹ przed nami
dramat swoich uczuæ, obna¿aj¹c jednoczeœnie wszystkie sprzecznoœci swojej epoki”. Por. Z. Sudolski, Wstêp do: Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, op. cit., s. 5.
Z. Krasiñski, 100 listów do Delfiny..., op. cit., s. 5.
Z. Sudolski, Korespondencja Zygmunta Krasiñskiego..., op. cit., s. 49.
M. Janion, Tryptyk epistolograficzny, w: Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969,
s. 215.
M. Bieñczyk korespondencjê Krasiñskiego uznaje za „arcydzie³o mortalistycznej wra¿liwoœci
w sposób oryginalny przedstawiaj¹cej doznanie zachwiania ¿ycia”, w: M. Bieñczyk, Czarny
cz³owiek. Krasiñski wobec œmierci, Warszawa 2001, s. 176.
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej...., op. cit., list z 18 marca 1840, s. 185.

60

Iwona Dorota

Ty... moim stró¿em anio³em –pisze z Teplitz – list modlitwa, a ja owym, który
choc anio³a swego widzieæ nie mo¿e, jednak przez modlitwê œci¹ga jego opiekê
na siebie17 .
Pisanie to pacierz serca mego – wyznaje Krasinski – i ¿adnej innej nie mam
pociechy nad pisanie do Ciebie, w tym tylko mogê szukaæ ulgi, w tym si³ê
znaleŸæ 18 .
Mój duch – przyznaje w 1847 roku – zawsze siê wigili¹ œmierci swojej czuje, i tak siê czuj¹c, zawsze pisze testament, wiecznie testament, myœlac, ¿e
jutra ju¿ nie bêdzie...19
Owe poematy, modlitwy czy spowiedzi20 poety by³y przez poetê, co interesuj¹ce, zapisywane w formie listów21 . W przypadku korespondencji Krasiñskiego to
w³asnie dziedzina listu zostaje obdarzona wszystkimi naddanymi sensami w³aœciwymi literaturze czystej22 . Na jej us³ugach pozostaje podobnie metaforyka z sugestia pozornej oczywistoœci, uchwytnego piêkna23 . Zyskuje na tym plastyka listu,
wzmagana przez oddzia³ywanie na prze¿ycia emocjonalne adresata, wprowadzanie elementów uczuciowo-nastrojowych i d¹¿enie do osi¹gania pe³nej ekspresji24 .
Poeta traktuje korespondencjê nie tylko funkcjonalnie, jako sposób porozumiewania siê, ale przede wszystkim ekspresywnie, jako formê wyra¿ania w³asnego
¿ycia wewnêtrznego. Cel listowania daleki jest od wszelkich wymogów praktycznoœci: Niech wiem zawsze, co myœlisz, co czujesz, co robisz, gdzie jesteœ, wszystko, wszystko. Niech nasze dusze bêd¹ jednoœci¹, niech po³¹czeni, choæ dalecy,
zawsze nachyleni ku sobie, w Bogu25 . St¹d zarzut, jaki stawiali Krasiñskiemu
17
18
19
20

21

22

23
24

25

Ibidem., list z 4 wrzeœnia 1841, s.337.
Ibidem., list z 7 paŸdziernika 1844, s.517.
Ibidem., list z 18 sierpnia 1847, s.417.
Korespondencja z Genui wpisuje list poety w kr¹g konfesji: „...Chcia³bym Ci siê wyspowiadaæ
ze stanu okropnego duszy, w którym jestem.”- informuje Krasiñski Delfinê. Por. Z. Krasiñski,
Listy do Delfiny Potockiej, op. cit., list z 9 maja 1843, s. 772.
A. Kubale w Egzystencja i komunikacja. O listach Zygmunta Krasiñskiego pisze o listach poety
jako rodzaju terapii. Por. ta¿, Sztuka pisania. O liœcie polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dabrowicz, Bia³ystok 2000.
Rodzajowa przynale¿noœæ listu do literatury stosowanej wskazuje na cel i funkcjê praktyczn¹.
Wzglêdy natury literackiej s¹ mu w zasadzie obce, ale jak zauwa¿a A. Witkowska na listy
hrabiego:„Mo¿na spojrzeæ wy³¹cznie jak na literaturê, pos³uguj¹c¹ siê okreœlonymi konwencjami artystycznymi. Listy nie sytuuj¹ siê zamiast lub obok twórczoœci,[ale ]w pe³ni s¹ twórczoœci¹”, w: A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2001, s. 596. Por. S. Skwarczyñska,
Teoria listu, Lwów 1837, s. 15.
Por. K. Cysewski, Epistolografia jako literatura. Na przyk³adzie listów Zygmunta Krasiñskiego,
„Prace Polonistyczne” seria 49, £ódŸ 1994, J. Maciejewski, List jako forma literacka, w: Sztuka
pisania..., s. 218.
S.Skwarczyñska, op. cit., s. 298.
Z. Sudolski, Wstêp do: Z. Krasiñski, Listy. Wybór. Oprac. Z. Sudolski, Wroc³aw- WarszawaKraków, BN, seria I, nr 282, s. 9.
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej...., op. cit., list z 14 sierpnia1843, s. 14.
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wspó³czeœni i pózniejsi krytycy, ze jego listowanie „to tylko marnotrawienie talentu
i zag³ada ducha”·26 .
Jednak¿e analizy angielskiej epistolografii epoki wiktorianskiej, za The Art of
Victorian Prose, przyznaj¹ korespondencji prawo do coraz intensywniejszego zajmowania obszarów tradycyjnie nale¿¹cych do poezji. Zbli¿aj¹c j¹ w ten sposób do
estetyki ekspresjonizmu, gdzie jêzyk staje siê wyrazem osobowoœci, to znaczy
sztuk¹27 .
W ten sposób listy Krasiñskiego wpisuj¹ siê niejako w praktykê ówczesnej
epoki. Zaskakuj¹cy w tym wzglêdzie jest fakt, ¿e „Syn Po³udnia”, bo tak siebie
okreœla poeta, wspó³tworzy kulturê epistolarn¹ w³aœnie pó³nocnej Anglii. Niezwykle silna wiêŸ istniej¹ca miêdzy korespondencj¹ a poezj¹ sprawia, ¿e ca³e partie
epistolografii Zygmunta do Delfiny ulegaj¹ poetyzacji.
Swoboda skojarzeñ, wyobra¿eñ i uczuæ w obrêbie jednego przekazu listowego,
luŸna kompozycja wypowiedzi, nie podporz¹dkowana ¿adnej dyscyplinie czy rygorom tematycznym, buduj¹ amorficzn¹ strukturê listu poety, wpisuj¹c go tym samym w kr¹g romantycznego korespondowania, wyzwolonego ze sztywnych zasad
oœwieceniowych tradycji. List Krasiñskiego, wyzbyty z wszelkich elementów scjen-

26

27

Podobne wyjaœnienie przynosi list z Warszawy z 15-16 paŸdziernika 1844, w którym to nadawca
listu wyraŸnie okreœla osobê sprawcz¹ owego pisania: „O Dialy,... Ja sobie bym tego nie pisa³, bo
nie chcia³oby siê, ale dla Ciebie mi³oœæ moja gna i musi, bym te myœli k³ad³ na papier, zreszt¹ to
Twoje myœli, równie jak moje, bylebyœ chcia³a o nich pomyœleæ”, w: Ibid., s. 530.
„Listy by³y dla Zygmunta Krasiñskiego takim rodzajem komunikacji, który stanowi³ dzia³anie,
zachowanie ¿yciowe” uwa¿a A. Okopieñ – S³awiñska, w: ta¿, Teoria wypowiedzi jako postawa
kominikacyjnej teorii dzie³a literackiego, „Pamiêtnik Literacki”, 1988.
J. Iwaszkiewicz pisa³: „O nieznoœnej obsesji Delfiny, która, kto wie, by³a mo¿e zgub¹ wszystkiego, co jeszcze Krasiñski móg³ stworzyæ. Wszystkie myœli, wszystkie godziny swoje jej
poœwiêca. Samo pisanie listów do Didyszy musia³o zabieraæ Krasiñskiemu tyle czasu, i¿ niewiele mu ju¿ pozostawa³o na tworzenie. [...]To fantastyczna mi³oœæ Krasiñskiego- groŸna, potê¿na,
dziwaczna, zatrwa¿aj¹ca, ¿enuj¹ca chwilami, a chwilami irytuj¹ca –sprawia wra¿enie hydry, co
wysusza³a mózg jego i uczucia”, w: ten¿e, Ksi¹¿ka o Sycylii, w tomie: Podró¿e, Warszawa 1958,
s. 368.
A.Ma³ecki wskazywa³: „Na w³asn¹ swoj¹ szkodê ten dziwny geniusz (boæ tego mu nie odmawiam) tyle niepotrzebnych listów na wszystkie strony popisa³, tyle w nich o swoich postêpkach, uczuciach, idea³ach, g³upstwach i bezsensownych sprawkach naplót³...”, za: Z. Sudolski,
Korespondencja Zygmunta Krasiñskiego...op. cit., s. 10.
A.Brükner krytykowa³ w „Pamiêtniku Teatralnym”: „Wypisa³, tj. wyczerpa³ siê zaœ w listach
niezliczonych: nikt ich tyle nie wys³a³, co on, i to jakich! Dziœ nikt podobnych chryj ani pisze,
ani czyta, co jemu zastêpowa³y czyny literackie, skoro nie dba³ o poklask t³umu”, w: ten¿e,
„Pamiêtnik Teatralny” 1964, z.3, s. 301-312.
Nie nale¿y jednak zapominaæ o ceni¹cych ju¿ wówczas talent epistolograficzny poety i wartoœæ
jego listów. Nale¿eli do nich, jak podaje Z. Sudolski, W³adys³aw Zamoyski i Juliusz S³owacki,
por. Z. Krasiñski, Listy, oprac. Z. Sudolski, Wroc³aw 1997.
O ambiwalentnym stosunku krytyków do epistolografii Krasiñskiego i jej ró¿nym wartoœciowaniu por. tak¿e Z. Sudolski, Korespondencja Zygmunta Krasiñskiego...,op. cit., s. 9-12.
The Art of Victorian Prose, G. Levine, W. Madden, London 1968, s. 13-14.
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tyzmu, nie aspirujacy do roli dokumentu, „inkrustowany” utworami lirycznymi28 ,
tworzony nie przez kogo innego, ale poetê, staje siê wypowiedzi¹ na wskroœ subiektywn¹, liryczn¹. Przeistacza sie w p³aszczyznê dyskusji o poezji, obszarem
szczególnie uprzywilejowanym w zakresie wypowiedzi zwi¹zanych z rol¹ poety29 .
Apoteoza poezji, manifestacja jej potêgi, jej eschatologiczne przeczucie sprawiaj¹,
¿e poezja staje siê dla Krasiñskiego: „kszta³tem wiecznoœci”, „wiecznym proroctwem ostatecznych kszta³tów ¿ycia...w Bogu”, „proroctwem stanu przysz³ego ludzkoœsci”. Poprzez to poezja jest o wiele bli¿sza, dla autora Irydiona, „formie ¿ywej
¿ycia” to jest uczuciu, ni¿ metafizyka czy filozofia30 .
Zasadna wydaje siê byæ tak¿e sugestia o muzykalizacji pewnych partii korespondencji. Krasiñskiego do Delfiny. Zgodnie bowiem z ide¹ Platona, rozwiniêt¹
przez poetê w listach do Potockiej, muzyka jest:...Wszystkim co duszê zachwyca,
unosi i sadza na Merkurego skrzyd³a... Muzyka jest wszelk¹ harmoni¹, w której
dusza sie rozp³ywa. Muzyka to potê¿ny krzyk serca31 .
To nieograniczenie muzyki jedynie do œpiewu czy gry na instrumentach sprawia, ¿e przyrównaæ j¹ mo¿na w tym wypadku tak¿e do korespondencji32 .
Kategoria listowania dla Zygmunta Krasiñskiego staje siê czymœ w rodzaju
azylu, schronienia, gdzie obok informacji a mo¿e przede wszystkim, przesy³a siê
emocje, odczucia, doznania. Sk¹d wynosi siê doœwiadczenia: W niczym niepodobne do innych doznan na ziemi, bo wszystko reszta drobiazgiem, nicoœci¹,
bez¿zyciem w porównaniu33 .
Ja – wyznaje poeta – ile razy mi Ÿle, zaraz szukam pióra, by do Ciebie
krzykn¹æ, uciec, schroniæ siê na Twoim ³onie...Ja tylko ¿yjê przez Ciebie i w Tobie!34 . I tak poeta wyprawia sie w œwiat zalakowane w kopertach: swe „jêki
28

29

30
31
32

33
34

Por. M. Szargot, Ziemia rozdzia³u- niebo po³¹czenia. O liryce Zygmunta Krasiñskiego, Katowice
2000.
Interesuj¹ce rozwa¿ania ponadto zawiera list z 23 lutego 1840, którego adresatem jest Juliusz
S³owacki. Por. Z. Krasiñski, Listy do Juliusza S³owackiego, w: Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych
adresatów, zebra³, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ Z. Sudolski, t. I-II, Warszawa 1991, list z 23
lutego 1840, s. 444-445.
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej...., op. cit., list z 21 grudnia1841, s. 434.
Ibidem., list z 23 listopada 1843, s.161.
Podobne spostrze¿enia czyni J. S³owacki w liœcie do matki: „Bo Ty wiesz, ¿e pomimo s³ów
listu, jest jakaœ w liœcie zawarta muzyka, która tajemnice nasze odkrywa i smutku naszego albo
wesela jest muzykantk¹ w liœcie zaczarowan¹”, ten¿e, Listy do matki, w: Dzie³a wybrane, pod
red. J. Krzy¿anowskiego, oprac. Z. Krzy¿anowska, t. VI, Wroc³aw 1987, s. 125.
J. J. Rousseau podkreœla wra¿enia wywo³ane œpiewnoœci¹ listowej romancy w: J. J. Rousseau,
Druga przedmowa do Nowej Heloizy, prze³. i opracowa³a E. Rzadkowska, Wroc³aw 1962,
s. 421.
Krasiñski nie przypisuje muzyce jedynie funkcji czysto estetycznej, ale stanowi ona tak¿e
ilustracjê jego pogl¹dów historiozoficznych. Por. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej...., op. cit.,
list z 10 grudnia 1839, s. 80.
Ibidem., list z 28 paŸdziernika 1843, s. 114.
Ibidem., list 24 paŸdziernika 1844, s. 534.
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i skargi”, „kszta³ty cierpienia, wspólnoty bólu, jedyne pociechy”35 , „³achmany, krwawe szmaty duszy”36 . Bo takie oto definicje listu spotykamy na ³amach korespondencji Krasiñskiego.
Dla nikogo list nie ma tak wielkiej mocy sprawczej, by rozpatrywaæ go w kategoriach ¿ycia i œmierci, bycia i niebycia, szczêœcia nieba i „nocy wiecznej piekie³”:
¯yjê tylko listami Twymi... S³owo Twoje jedno dobre moc¹, poteg¹ wnet siê
we mnie staje, z³e os³abieniem, znikczemnieniem37 .
Kategorii listu zostaje przypisana „o¿ywcza funkcja oddechu”, funkcja „gojenia
rozdartych ran duszy poety”, „odwijania z¿ó³k³ego liœcia jego serca”, „ko³ysania
wiosennym tchnieniem”38 . Rozpatrywana w kategoriach moralnych jest „najwy¿szym dobrem39 i szczêœciem, „jedynym lepszym stanem ducha”40 .
List nierzadko staje siê niczym innym jak wyimaginowan¹ obecnoœci¹ Delfiny
ze wszystkimi towarzyszacymi jej doznaniami i uczuciami: Czym¿e list Twój ka¿dy, jeœli nie Tob¹, ale Toba pod tym kszta³tem 41 . D³oñ mogê w tym lœcie
po³o¿yæ na sercu Twoim i s³yszeæ palcami ka¿de jego anielskie uderzenie42 .
Styl listu w przypadku korespondencji Krasiñskiego to raczej styl utworu poetyckiego ni¿ styl z rodzaju literatury stosowanej. Tworzy go bowiem nie kto inny,
35
36

37

38

39

40
41
42

Ibidem., list z 12-13 grudnia1843, s.193.
Ibidem., list z 18 marca 1840, s. 185.
Marek Bieñczyk wskazuje na „pewn¹ cielesnoœæ [ listów Krasiñskiego] ¿yw¹ materialnoœæ,
podatn¹ na krwawy, frenetyczny ruch, w: M. Bieñczyk, Czarny cz³owiek...,op. cit., s. 175.
Powy¿sz¹ opiniê potwierdzaj¹ i inne z okreœleñ poety, zawarte m.in. w listach z 1841 roku, by
zacytowaæ: „... Jutro...si¹dê pisaæ do Ciebie, znów Ci kawa³ serca mego poszlê stamt¹d, tak jak
dzisiaj”, b¹dŸ „...Czy odczytujesz czasem te u³amki duszy mojej”. Por. Por. Z.Krasiñski, Listy
do Delfiny Potockiej...., op. cit., list z sierpnia 1841 i list z 19 sierpnia 1841.
Mianem szmat nie pos³uguje siê poeta wy³¹cznie na okreœleni swoich listów. Jest ono tak¿e
przypisane organowi serca i w tym wypadku czynnoœæ korespondowania staje siê „œwiadkiem”
druzgoc¹cego procesu mêki pisz¹cego:„List ten piszê, a robak gryzie mi serce. Czujê, jak mi
szmaty ca³kie z serca odgryza...”, w: Ibidem., list z 27 paŸdziernika 1843, s. 111.
Ibidem., list z 21 stycznia 1844, s.260.
List z 3 lutego 1843 z Rzymu czy list z 24 paŸdziernika 1844 z Warszawy wprowadza nas
w podobny kr¹g skojarzeñ: „O, pisz, zaklinam Ciê, pisz Dialy, tyle ¿ycia mi, ile pisma Twego...”, „List Twój...odbieram w tej chwili. B¹dŸ b³ogos³awiona mi za niego, Dialy. Ty, jak Bóg,
karzesz i t¹ sama rêk¹ rany zagajasz. Œmieræ dajesz i ¿ycie!”, Ibidem., s. 704.
List z Teplitz ³¹czy w sobie dyrektyw korespondowania z dobroczynn¹ funkcj¹ jemu przypisywan¹:
„...Muszê pisaæ, boby serce mi pêk³o. Po napisaniu s³ów kilku do Ciebie zawsze l¿ej mi siê staje,
lepiej oddycham, jaœniej rzeczy widzê, si³ nabieram...w: Ibidem., list z 4 -go wrzeœnia 1841
s. 337.
By zacytowaæ: „ Pisuj czêsto, co dzieñ do mnie, Twoje listy jedynym dobrem moim. Czekam ich
godziny co dzieñ jak zbawienia. I gdy je odbiorê, zdaje mi siê, ¿e d³oñ kochaj¹ca, kochana œcisnê³a
mi rêkê, i lepiej mi”, w: Ibidem., list z 13 maja 1842, s. 589. Korespondowanie niejednokrotnie to
rodzaj, „zwodzenie siê”, ¿e jest siê razem, zgodnie z listem z 24-go grudnia 1841, Ibid., s. 435.
Ibidem., list z 15 paŸdziernika 1843, s. 94.
Ibidem., list z 17 paŸdziernika 1843, s. 98.
Ibidem., list z 7-8 listopada1843, s. 129.
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ale poeta. Odpowiednio konstruowane ramy nastrojowej metaforyki wype³nia atmosfera uczucia, dŸwiêku, melodii. W kontekœcie funkcji listu styl wyobraŸni dzia³a
niemal na wszystkie zmys³y adresata listu. Istota wspó³odczuwania, wspól³dzielenia radoœci i cierpieñ poprzez list stanowi jego rys o niezaprzeczalnej wartoœci:
Czujê tylko co Ty czujesz, mnie to tylko boli, co Ciebie, i to tylko podnosi
i wskrzesza, co i Tobie duszê rozwidnia43 .
Funkcja korespondowania staje siê niczym przyt³aczaj¹cy dyrektyw koniecznoœci: Nic ju¿ innego nie potrafiê, jedno do Ciebie pisaæ, wspólistniejaca obok
stalej potrzeby przywdziewania dla Delfiny wszystkiego w szate slowa: Kiedy
g³ucho na œwiecie... Gdy coœ cudownego przep³ywa nad ziemi¹ chcia³bym...
Nie tylko Twój obraz przyciskaæ do serca, ale w s³owo ten uœcisk ubraæ i tak
go pos³aæ Tobie44 .
St¹d wielka funkcja przypisywana wartoœci s³owa. S³owo dla Krasiñskiego winno
mieæ moc zawarcia w sobie duszy i uczuæ adresata listu, byæ stale obecnym zwierciadlanym odbiciem jego serca. Jego potêga nie mo¿e byæ porównywalna ani do
lawy wrz¹cej, ani rozpalonego ¿elaza, bo jak dowodzi autor korespondencji: Spali³bym sam¹ lawê, samo ¿elazo, spali³bym sam ogieñ pal¹cy siê i znaki spalenizny by³yby to s³owa moje!45 .
Zygmunt Krasinski uruchamia w korespondencji ca³¹ sferê symboli dotycz¹c¹
samej interpretacji listu, wyposa¿ajac j¹ w nowe, metaforyczne treœci o ukrytych
sensach46 .
List wkracza tu w kr¹g wartoœci egzystencjalnych, bytowych: Jak po wielu
dniach g³odu chleba okruszyna, po wielu dniach pragnienia wody czara, po
wielu dniach rozdzia³u, spotkanie, tak te¿ i po wielu listach twardych jeden
taki-miêkszy, tkliwszy, lepszy – zbawieniem i szczêœciem jest!·47 .
Chleb zgodnie z wyk³adni¹ symboliki chrzeœcijañskiej to pokarm, który krzepi
serce ludzkie, który wspiera jego si³ê. Prorok Ezechiel porównuje go do „podpory”,
43

44
45
46

47

Ibidem., list z 21 stycznia 1844, s.260.
Podobn¹ funkcjê listu podejmuje korespondencja poety z Warszawy: „Ilekroæ listy Twoje mnie
bol¹, wnoszê st¹d, ¿e Ciebie bola³y, gdyœ je pisa³a, wiêc wra¿enie przez nie sprawione na mnie
niczym innym, tylko wspólnoœci¹ bólu, po³¹czeniem siê z Tob¹ pod kszta³tem cierpienia –
a mi³oœæ ¿adnego kszta³tu nie odrzuca, byleby by³o po³¹czenie” w: Ibidem., list z 10 grudnia
1843, s. 193.
Ibidem., list z 20 grudnia 1839, s. 85.
Ibidem., list z 21 marca 1840, s. 206.
A. Witkowska pisze: „Istnieje wszak¿e w epistolografii Krasiñskiego problem wykraczania
listu poza literaturê i dokument egzystencji. List ma docieraæ...do transcendencji, tworzyæ wyobra¿enie nieœmiertelnoœci, bytu wiecznego, nie podlegaj¹cego ani realnym prawom ¿ycia, ani
unicestwieniu jego form materialnych, listy wspó³tworz¹ ten inny wymiar, w którym poeta
i Delfina Potocka transiguruj¹ w byty czysto duchowe i niezniszczalne. Jest to nie tylko kwestia
przekonañ, ale wrêcz wiary Krasiñskiego, i nie wydaje siê, aby ten w¹tek listów mo¿na by³o
traktowaæ jako literaturê roli lub grê konwencji, dominuj¹cych w jego epistolografii”, w: A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm,op. cit., s. 596.
Ibidem., list z 31 stycznia 1844, s. 273.
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która „³amie siê” podczas g³odu. Zyskuje on najœwiêtsze i najwy¿sze znaczenie.
„Chleb ¿ycia” jest obrazem i wyrazem podtrzymywania tak¿e tego ¿ycia wy¿szego, które pochodzi od Boga i którego udziela On tym i utrzymuje w tych, z którymi
zawar³ swoje przymierze48 . Tak¹ interpretacjê zyskuje list dla Zygmunta Krasiñskiego. Staje siê on dlañ: Pierwszym warunkiem bytu, pierwsz¹ karm¹ ¿ycia,
straw¹ powszedni¹, której siê ³aknie i wygl¹da têskni¹c49 . Pojawiaj¹ siê liczne skargi poety kierowane pod adresem Delfiny na zaniedbywanie przesy³ania
tego pokarmu duchowego – „czego¿ mi sk¹pisz chleba powszedniego?” –¿ali siê
poeta. Listy gwarantuj¹, zapewniaj¹ prze¿ycie, s¹ jedynym, jak by siê wydawa³o
dobrem poety, krzepi¹ zarówno jego duszê jak i cia³o: Przywyk³em ¿yæ nimi, a konaæ bez nich50 , dozwól im ¿ycia-prosi poeta – bo one s¹ tym, co moje ¿ycie
utrzymuje, wymuszaj¹ albowiem na Tobie c h l e b mój powszedni – odpowiadasz, a odpowiedzi¹ t¹, nie czym innym, ja ¿yjê!51 S¹ niczym woda – poch³aniaj¹ i upajaj¹, druzgoc¹ i orzeŸwiaj¹, przynosz¹ œmieræ i daj¹ ¿ycie. S¹ podstaw¹
wszelkiego istnienia, kosmiczn¹ si³¹ wszelkiej egzystencji poety, pobudzaj¹ do dzia³ania, ale i s¹ zapowiedzi¹ bez³adu, stagnacji, nicoœci52 .
Nierzadko zdaj¹ siê zawieraæ w sobie œmiercionoœn¹, niszcz¹c¹ si³ê, niestety
jednak zawsze tak po¿¹dan¹: Czemu nie piszesz? Czy nie wiesz, ¿e listy Twoje
karma serca mego czy nie wiesz, ze choæ czasem móg³bym z nich umrzeæ,
jednak bez nich ¿yæ nie zdo³am!...Byæ bez listów Twoich jest okrutn¹ mêczarni¹. Czemu mi j¹ zadajesz?53
Symbolika chleba i wody nie wyczerpuje ca³oœci interpretacyjnych znaczeñ przypisanych kategorii listu. Wspó³istnieje, uzupe³niaj¹c tak istotny dla korespondencji,
motyw œwiat³a: Pisuj, pisuj, najdro¿sza Dialy! – b³aga poeta w liœcie z Warszawy z 7-go paŸdziernika 1844 roku – myœl, ¿e tylko listy Twoje dobro mi przynosz¹ i œwiat³em s¹ moim w nocy tej bez Ciebie54 .
Œwiat³o w starotestamentowym jêzyku obrazowym le¿y u podstaw wszelkiego
¿ycia, oznacza bytowanie w szczêœciu i powodzeniu, zaœ w sensie nadprzyrodzonym – to oœwiecenie otrzymane dziêki ¿yczliwoœci i ³asce Boga, Jego kierownictwo w wype³nianiu Prawa. „Nie ma nikogo, kto nie zna³by œwiat³a, nikogo te¿ – kto
48
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D.Forstner Osb. Œwiat symboliki chrzeœcijañskiej, przek³. i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyñski, wybór ilustracji i komentarz T. £oziñska, Warszawa 1990, s.455.
Ibidem., list z 17 kwietnia 1844, s. 403.
Ibidem., list z 18 marca 1844, s. 366.
Ibidem, list 15-16 maja 1844, s. 442.
By zacytowaæ listy z Warszawy i Przeworska:„...Ka¿de s³owo Twoje albo skrzyd³a mi przypina, albo przywi¹zuje do nóg o³owiane kule, ciê¿kie jak œwiaty bolu!” czy te¿ „Listy dobre,
kochane odebra³em od Ciebie. Zaraz przemienia siê powietrzokr¹g mój! Zaraz elektrycznoœæ
¿ycia w ¿y³y mi sp³ywa, trup siê dŸwiga we mnie i na cz³owieka siê odradza”. Por. Ibidem., list
z 25 paŸdziernika 1844 i 17 listopada 1845, s. 540 i 308.
Ibidem., list z 6 listopada 1845, s. 800.
Ibidem., list z 7 paŸdziernika 1844, s. 515.
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je zna. Nie ma nikogo, kto nie zna³by jego cudownego dzia³ania, nikogo te¿ – kto
znal³by jego istotê” – podaj¹c za Œwiatem symboliki chrzeœcijañskiej55 .
Zachodzi œcis³y zwi¹zek miêdzy nim a ciep³em, które emanuje, st¹d te¿ listy
Delfiny s¹ tak dalece „pe³ne œwiatla i ciep³a”, ¿e w ich mocy jest ogrzanie zbolalego serca poety, uœmierzenie bólu powodowanego roz³¹k¹: Gdym dusz¹ wypi³ duszê Twoj¹ z tego listu, ucich³o p³acz¹ce dziecko piersi moich, ukolysa³o siê
pod tchnieniem Twoim, Consuelo56 – wyznaje adresat.
Niejednokrotnie posy³aæ on bêdzie swe b³ogos³awieñstwo owym „lekkim papieru kartkom”, rozlewaj¹cym po znêkanej duszy chwile œwiat³a i pokoju57 . W przypadku korespondencji Zygmunta Krasinskiego œwiat³o nabiera swej konkretyzacji.
Jawi sie pod postaci¹ lampy, obrazu ¿ycia i œmierci, wyobra¿enia ¿yciodajnej, stale
trawi¹cej siebie, ale w³asnie dziêki temu zawsze odnawiaj¹cej siê si³y natury. Œwiat³o
istnieje w opozycji do nocy. Lampa, oœwietlaj¹c pomieszczenia, rozœwietla jej mroki, rozprasza jej ciemnoœci. Jest symbolem radoœci i nadziei. £¹czona jest nieodzownie z grobem, gdzie zwyczaj podtrzymywania œwiat³a wyra¿a czeœæ
i uwielbienie58 . Podobne konotacje odnajdujemy w tej¿e epistolografii: Znowu min¹³
dzieñ wczorajszy bez lampy swojej, pisze poeta, bo dzieñ tu ka¿den jak grób
bez lampy, gdy list Twój go nie rozœwieci59 .
Niejednokrotnie sam list Delfiny to niczym grobowy kamien, uciskajacy dusze poety i przygniatajacy mu serce, na który nie zas³u¿y³ a który tak bardzo boli60 . Grobowe
stan¹ sie te¿ „myœli ducha” i przypuszczenia poety, które go osnuwaj¹ i mêcza61 .
Koniecznoœæ przesy³ania listowych przekazów, nieodzowna jak chleb i œwiat³o,
druzgoc¹ca jak ból i mêka, kreuje atmosferê duchow¹ korespondencji Krasiñskiego. Wszechmocny na³óg pisywania wspó³istnieje u poety z na³ogiem ci¹g³ego cierpienia, przemo¿nej troski i nieustannej obawy o cia³o i duszê Delfiny.
W tym kontekœcie motywy odsy³aj¹ce do œwiata biblijnych wyobra¿eñ, eschatologicznej koncepcji losu cz³owieka, nowotestamentowej wizji ukrzy¿owania, potêguj¹ epistolarny dramat roz³¹ki i oddalenia. W kr¹g metaforycznych prze¿yæ
wprowadzony zostaje w tym przypadku tak¿e nadawca i odbiorca listu. List, przybieraj¹cy niejednokrotnie kszta³t „d³ugich, trójk¹tnych sztyletów”62 , z którym postêpuje siê jak z Pismem Œwiêtym, opatruj¹c go komentarzem, traci charakter
typowego listu. Staje siê czymœ wiêcej, w tym wypadku: To wszystko testamenta
by³y – wyjaœnia poeta – Pisane w chwili, gdy stoisz sam na sam przed œmierci¹
i Bogiem, gdy krzyk serca jest prawdy krzykiem ostatecznej63 .
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D. Forstner Osb., op. cit., s. 92- 97.
Ibidem., list z 9 stycznia 1844, s. 246.
Ibidem., list z 14 grudnia 1843, s. 196.
D. Forstner Osb. op. cit., s. 408-411.
Z.Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej...., op. cit., list z 7 paŸdziernika 1844, s. 513.
Ibidem, list z 21 stycznia 1844, s. 259
Ibidem., list z 1 marca, s. 328.
Ibidem, list z.28-29 paŸdziernika 1845, s. 790
Ibidem., list z 22 listopada 1845, s. 813.
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Nie tylko sama sfera komunikacyjnego porozumiewania siê jest opleciona niæmi cierpienia, tak typowymi dla pasyjnych scen boleœci. Uczestniczy w niej tak¿e
ukochana poety: Dziêki Ci za list Twój prawdziwie anielski, pisany z krzy¿a,
na którym siê mêczysz, w chwili gdy Ci pio³un i ocet podano, a pe³en dobroci
i b³ogos³awieñstwa dla mnie64 . Wspó³uczestniczy i sam autor listu: Mnie zaœ
pisaæ do Ciebie jedynym ratunkiem – gdybym nie móg³, rozdar³aby mi siê
dusza wzd³u¿ jak zas³ona œwi¹tyni, gdy kona³ Chrystus – umar³bym!65 , b¹dŸ:
Dziêki Bogu – pisze poeta – i by³aœ odebra³a list mój z 29-go z Kodnia, list,
który by³ sercem moim, przebitym mieczami jak u Mater Dolorosa66 .
Epistolografia Krasiñskiego przynosi wiele cennych informacji, dotycz¹cych
roli czynników cywilizacyjnych i kulturowych w procesie ksztaltowania siê listu.
Kultura XVII-wiecznej Francji ze sw¹ instytucj¹ salonów, dopomaga w wyzwoleniu teorii listu spod w³adzy i sztywnoœci baroku. To z tego krêgu epistolarnych
doœwiadczeñ p³yn¹ informacje o kulcie listu, najpe³niej realizowanym w XVIII wieku.
Wszystko, co nie jest korespondencj¹ jest nieistotne, jest jedynie interruption. To
tam pisze sie od 5 do 6-ciu d³ugich listów dziennie, to tam pisze siê ci¹gle i wszêdzie, to tam, w koñcu, tworzy siê „nawet trzyarkuszowe” listy, a skar¿y siê na
„cienkoœæ” listów odbieranych67 . Czy takie zjawisko na gruncie polskim jest czymœ
obcym?
Dziœ odbierasz listów moich 7. L¹dem cztery, jeden z Mediolanu, drugi
z Genui, trzeci z Livurna, czwarty z Vecchi; morzem trzy pos³ane wczoraj
przez „Danta”68 – wyjaœnia Krasiñski w liœcie do Delfiny.
Listy, tylko do Delfiny, poeta ekspediuje jeden, dwa lub kilka razy dziennie.
Korespondowanie nie jest zamkniête w wyznaczonych godzinach i tym samym
poddane œcis³ej dyscyplinie czasowej. Listowe przekazy wychodz¹ spod pióra poety zarówno w godzinach rannych, wieczornych, jak i porze nocnej, mo¿e szczególnie preferowanej w okresie warszawskiego pobytu w 1843 roku. Czynnoœæ ta
bez reszty pochlania umys³ow¹ i psychiczn¹ sferê dzia³alnoœci nadawcy: wszystko
mi obmierz³o, niczegom nie ciekaw, prócz godzin pocztowych69 i zabiera, ze
wzglêdu na objetoœæ listowych przekazów, wieksz¹ czeœæ dnia: wczoraj jakem
o 12-ej siad³ pisaæ...tom wsta³ o 4-ej, dwa arkuszem zapisa³70 czy: chocia¿
nie ka¿esz piszê... zawsze kilka godzin list mi zabiera71 – wyznaje poeta.
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Ibidem., list z 17 grudnia 1843, s. 201.
Ibidem, list z 29 paŸdziernika 1843, s.119.
Ibidem., list z 22 listopada 1845, s. 813
Ibidem., s.264.
Poeta niejednokrotnie wykrzyknie na ³amach korespondencji: „...Arkusze zamiast kartek”, por.
Z.Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej...., op. cit., list z 10 lutego 1842, s. 540.
Ibidem., list z 27 grudnia 1843, s. 218.
Ibidem., list z 25 grudnia1839, s. 105.
Ibidem., list z 19 wrzeœnia 1845, s. 740.
Ibidem., list z 8 lipca 1845, s. 671.
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Krasiñski zapisuje arkusze niebieskiego papieru72 , tzw. „Makieta”73 . Podobnym te¿ materia³em pos³uguje siê Delfina. Nierzadko jest on ozdobiony, b¹dŸ akwarelowymi rysunkami74 , b¹dŸ „wielkim pisanym atramentem D na wszystkich
kartkach”75 . Ten z winiet¹ zamku Dumasa, sk³ania poetê do refleksji o upodobaniach jego w³aœciciela i podjêcia rozwa¿añ na temat ówczesnej literatury francuskiej. Ozdabiana bywa niejednokrotnie tak¿e sama koperta, nie tylko „pieczêciami
europejskich poczt,” ale tak¿e „grubymi mazañcami” pióra poety.
Korespondencja poety zachowuje sw¹ ciag³oœæ, rozleg³oœæ i cyklicznoœæ. A on
sam otacza listy iœcie sentymentaln¹ czu³oœci¹. Ich „skapoœæ” przed³u¿a ich wielokrotna lektura: odczyta³em list Twój po raz dziesi¹ty. Ty krótko piszesz, ale ja
umiem przed³u¿aæ Twe listy odczytuj¹c je76 – przyznaje. Owa lektura nak³ada
sie nierzadko na romantyczny pejza¿ opinogórskich ³¹k i pól: Je¿d¿ê na polowanie, a na polowaniu siadam gdzie w zbo¿u lub w krzakach i z torby Twoje te
listy wyci¹gam i odczytujê... – donosi 24-25 sierpnia 1843 roku77 .
Dyrektywy, co do niszczenia, konkretnie palenia, korespondencji pojawiaj¹ siê
rzadko. Jest ona z trosk¹ przechowywana. W tym wypadku ta, stanowi¹ca w³asnoœæ Delfiny, zosta³a przez poetê zamkniêta w ma³ej oliwkowej szkatu³eczce w willi
w Nicei, zgodnie z relacj¹ z 21 grudnia 1847 roku. Listowe zaœ przekazy ukochanej
znalaz³y swe miejsce pod obrazem, w rzymskim mieszkaniu poety. Samo zaœ porz¹dkowanie listów przynale¿y do kategorii nieustannej pamiêci i wiecznie ¿ywego
wspomnienia dla ich autora78 .
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Pojawia siê te¿ informacja o pisaniu na papierze hotelowym na skutek zaginiêcia „pularesu”
poety, por. Ibidem, list z 4 grudnia 1847, s. 472.
„Makieta z twojej ³aski mam dwa pakiety jeszcze. Jeœli chcesz, to trzeci mi przywieŸ takiego
samego formatu co ta kartka. A od Tekmana 150 Senatos, które najwiêcej kosztuj¹ 5 suos, jeœli nie
cztery, sztuka”- jak czytamy w liœcie z 17 sierpnia 1847, w: Ibidem., s.415.
Papier na którym pisany by³ list z Monachium z 21 grudnia 1841opatrzony zosta³ ozdobnym
widokiem mediolañskiego duomo: „ Niech Matka Bo¿a ze szczytu mediolañskiej katedry w dniu
narodzenia siê Syna rzuci na Ciebie promieniem opieki, obrony, czuwania!...Tymi s³owami
rozpocz¹³ poeta list do Delfiny, w: Ibidem, s. 432.
Por. list z Nicei z 10 lipca 1846, w: Ibidem., s. 55.
Ibidem., list z 23 lutego 1839, s. 36.
Listy przed ich ostatecznym zdeponowaniem, stwarzaj¹ „iluzjê bycia razem”. Spoczywaj¹ na
sercu adresata, s¹ niczym najdro¿sza pami¹tka, najcenniejszy skarb, niejednokrotnie bardzo
bolesny: „Gdym list Twój przeczyta³, ca³a krew serca skoczy³a mi jak lawa wulkanu do szyi i
g³owy-palê siê ¿arami, p³onê. Smutek mój z wêgli wrz¹cych, suche oko, nie ma ³ez temu smutkowi. Bijê siê sam z sob¹ i szarpiê siebie, i list Twój noszê na piersiach, a on jak gorycz, co
przetrawia a¿ do koœci i szpik w popió³ zamienia”- donosi adresat w liœcie z 18-go marca 1840
roku z Mola, w: Ibidem., s. 180.
Zgodnie z relacj¹ z 18 marca 1840 roku: „W tych dniach ostatnich ja Twojem listy wszystkie
uporz¹dkowa³ i przebieg³em od pierwszego bileciku, pytaj¹cego siê o zdrowie moje, od pierwszego listu ¿artuj¹cego z myœli porwania za pomoc¹ ma³p wios³uj¹cych, do ostatniej karteczki
przez D¹browskiego temu dni 6 z rana mi przys³anej. A w œrodku miêdzy tymi dwoma le¿¹
wszystkie skarby moje, zebrane w Frankfurcie, Freiburgu, Rzymie. Widzia³em na nowo napis:
„À Mr. Sig. De Grunenberg.” Odczyta³em wiersze francuskie jednego ranka mi przez Nanatê
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Korespondowanie ograniczane zostaje przez funkcjonowanie poczty, a œciœlej,
bywa podporz¹dkowane godzinom odjazdu dyli¿ansów pocztowych. Pojawiaj¹cym siê w listach informacjom o zbli¿aj¹cej siê porze przybycia kuriera towarzyszy
nie tylko nieunikniony poœpiech w zapisie, ale wiadomoœæ ta niejednokrotnie w sposób
drastyczny przerywa ci¹g listowych zwierzeñ. Zabawne sytuacje, które nierzadko
kreuje i w których uczestniczy poeta wskazuj¹ na wa¿noœæ korespondencji, ale i na
dyscyplinê samego urzêdu: Pobieg³em na pocztê z ka³amarzem, lakiem i piórem w kieszeni, by Ci zaraz odpisaæ, bo tak siê krzy¿uj¹ poczty rzymska i neapolitañska, ¿e ledwo kwadrans czasu mieæ mog³em na napisanie listu,
a poczta o milê w³osk¹ od Camposeli odleg³a. Przybywam, kiedym nogê na
progu poczty stawia³, od koñca ulicy przeciwnego przyje¿d¿a³ kurier neapolitañski list Twój mi wioz¹cy;... otworzy³em, a serce mi z oczekiwania kruszy³o siê jak lak piecz¹tki, którom rozdziera³79 .
Lak, a gdy go zabraknie, op³atki zwane „Delfinkami”, strzeg¹ tajemnicy korespondencyjnych przekazów Krasiñskiego. Specjalnie w tym celu sporz¹dzona pieczeæ: „Wiecznoœæ” czy „Bóg sêdzia mój” jest noœnikiem ukrytych znaczeñ,
czytelnych nierzadko jedynie dla nadawcy i odbiorcy. Szczególnie chêtnie swe
listowe konfesje poeta pieczêtuje zielonym szmaragdem, darem Delfiny.
Tradycja listowania podjeta przez królow¹ Marysienkê i Jana III Sobieskiego
w zakresie stosowania kryptogramów, literackich figur i szyfrowania tekstu, na
p³aszczyŸnie korespondencji poety, doczeka siê ciekawych realizacji.
I tak, na oznaczenie imion bohatera swej korespondencji Krasiñski przywo³uje
okreœlenia: Sizysa czy Œw. Teresy. Delfina wystepuje jako Dialy, Didysz, Dysz,
Consuelo, Anio³, Dusza i Siostra. Zaszyfrowaniu ulegaj¹, z obawy przed cenzur¹,
nierzadko ca³e partie listów poety, postaci ówczeœnie ¿yj¹ce i historyczne: Amor
oznacza cara, Krucyfiks to Konstanty Gaszyñski, Boreal, Fregata, Czó³enko to
rodzice i siostra Elizy Branickej, pod Topolin¹ skrywa sie Polska.
Niejednokrotnie korespondowanie ze wzgledu na utrudnienia zdrowotne80 czy
ograniczenia czasowe realizowane bywa na przestrzeni dwunastu godzin. Dzieje
sie tak, dla przyk³adu, podczas podró¿y nadawcy na Podole i na Litwê. Obserwujemy tam niedogodnoœci tak¿e innego rodzaju, a mianowicie te zwi¹zane z funkcjonowaniem samej poczty. To nie tylko odlegloœæ dwóch czy trzech mil od miejsca
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przyniesione w „Pfaunie”. Wszystko, wszystkom przebieg³, oca³owa³, sczyta³, op³aka³, wdziêcznoœci¹ zwi¹za³ i tam zostawi³, pod Twoim obrazem, na brzegach Tybru”, w: Ibidem., 18 marca
1840, s. 186.
Ibidem., list z 18 marca 1840, s. 178.
Niemal nieustannie natrafiamy w korespondencji poety na opisy stanu zdrowia. Listowanie
przeradza siê wówczas w rodzaj walki i strasznego wysi³ku: „...Przez dzieñ ca³y od rana a¿ do
dziesi¹tej w wieczór [list] pisany, to wi¹zan¹, to niewi¹zan¹ mow¹, a w wielkiej têsknocie ducha
i przy niema³ej s³aboœci cia³a, bo mi serce, œledziona, w¹troba i oczy wci¹¿ dokucza³y, jak
zbuntowane, podrzêdne duchy, nie chc¹ce mi daæ listu tego dokoñczyæ”, w: Ibidem., list z 25
grudnia 1841, s. 437.
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deponowania przesy³ek nie sprzyja czêstotliwoœci korespondowania, ale g³ównie sama
obawa, co do wiarygodnosci i pewnoœci w jej dorêczeniu: Bêdê na g³êbokiej Litwie,
tam gdzie nie warto sk³adaæ listów na poczte, bo nigdy nie dojd¹ – informuje
Krasiñski w korespondencyjnej relacji z Knyszyna z 7-10 paŸdziernika 1845 roku.
Kontynuuj¹c, poeta jest pe³en uznania dla organizacji poczty niemieckiej, gdzie informacje do nadawcy docieraj¹ dwa razy dziennie i tyle¿ samo razy istnieje mozliwoœæ ich
przesy³ania odbiorcy. Ze znacznym sceptycyzmem podchodzi natomiast do poczt w³oskich i francuskich, których funkcjonowanie nierzadko okazuje siê zawodne.
Podobnie sama organizacja poczty rzymskiej nie zyskuje aprobaty ze strony jej
u¿ytkownika81 : przeklêta poczta w niedzielê tu [w Rzymie]. Ani oddaje, ani
bierze listów. Ju¿ druga, a poczta jeszcze zamkniêta i kurier nie przyby³,
i listów Twoich nie ma – skar¿y siê poeta w listach z 1848 roku.
Czêœciowo pod tym wzglêdem wymagania poety s¹ realizowane w Nicei, gdzie
istnieje mo¿liwoœæ wysy³ania przesy³ek, ale nie odbierania, tak¿e w niedzielê. Podczas pobytu w Rzymie, szczególnie w okresie Wiosny Ludów82 , Krasiñski nie
ogranicza ekspediowania listowych przesy³ek dla Delfiny, przebywajacej w Pary¿u, jedynie do drogi l¹dowej, ale korzysta tak¿e z via mare: odbieram list Twój
przez Marsyliê z 14-go... Dziœ rano Twój morzem z 18-go, a dziœ wieczór
l¹dem Twe dwa listy z 15-go i 16-go – informuje Delfine w korespondencji z Rzymu z 25-26 stycznia.
Nadawca ucieka sie ponadto, szczególnie w tym burzliwym okresie dziejów, do
pomocy ministerium eks- profesorskiego i kupca wloskiego, Bucciego, gwarantuja¹cych nie tylko bezpieczeñstwo przesy³anym informacjom w formie ich oficjalnego utajniania, ale przede wszystkim wp³ywajacych na szybkoœæ dorêczania
przesy³ek – 7 dni.
Wszelkie zmiany miejsca pobytu adresatki listu rozpatrywane s¹ w kategorii
odlegloœci, dystansu dziel¹cego j¹ od nadawcy. Towarzysz¹ca im troska o mo¿liwe
wyd³u¿enie siê czasu listowych przesy³ek wp³ywa dezaprobujaco na projektowane
przedsiêwziêcia tego typu: Nie spiesz sie z Francji do Nicei – przekonuje z Warszawy poeta – bo dwa razy d³u¿ej zapewne listom Twoim do mnie z Nicei ni¿
z 3883 czy zostañ w Pary¿u... listy prêdzej dochodziæ bêd¹84 .
Korespondencja dostarcza informacji o szybkoœci i o czasie docierania przesy³ek. I tak, listy z Nicei do Pary¿a, podobnie jak do Rzymu, dochodz¹ w ci¹gu 7 dni.
By przebyæ odleg³oœæ morsk¹ czy l¹dow¹ z Rzymu do Pary¿a potrzebuj¹ 10 dni,
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Tj. dzieñ zamkniêcia w niedzielê, brak dorêczania przesy³ek w œrodê, godzina otwarcia wyznaczona na dwunast¹ t³umacz¹ niezadowolenie oczekuj¹cego. Pod tym wzglêdem wymagania
poety realizuje poczta nicejska, funkcjonuj¹ca tak¿e w niedzielê.
Krasiñski informuje o dezorganizacji poczty na skutek sytuacji politycznej 1848 roku, a mianowicie o zatrzymywaniu dyli¿ansów pod Moden¹ na skutek interwencji austriackiej. Sugeruje
tak¿e pisanie na adres ¿ony.
Ibidem., list z 15-16 listopada 1843, s. 146.
Ibidem, list z 16- 17 listopada 1843, s. 152.
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tyle¿ samo co z Drezna do Lille. Podobnie, listy z Pary¿a do Warszawy, docieraj¹
po up³ywie 10 czy 14 dni, kiedy odleg³oœæ z Poznania do Warszawy pokonywana
jest w 3, rzadko 4 dni. Listy w pocztowej skarbonie, poeta deponuje najczêœciej
sam, nierzadko powierza ich bezpoœrednie doreczênie zaufanym osobom, niejednokrotnie odwo³uje siê do pomocy s³u¿by czy oficjalistów. Stosuje ponadto specyficzn¹ terminologiê na okreœlenie swej korespondencji. To nie tylko listy „krótkie
i suche”, ale tak¿e „zielone”, „kwaœne”, „arcydziela niesprawiedliwoœci”, to „listy
kamienie”.
Krasinskiemu, mimo doceniania wartoœci s³owa, jako noœnika treœci, emocji,
nastroju, towarzyszy sta³a œwiadomoœæ jego ograniczenia85 . Nie bêdzie tu miejsca
na swoisty dramat poety-epistolografa, to¿samy z kryzysem romantycznej ars epistolandi, jak w przypadku Juliusza S³owackiego, gdzie list podniesiony do rangi
œwiêtoœci, okazuje sie niezdolny do przekazywania tak istotnych treœci.
Wyraz, jego waloryzacja, na skutek osobistych tragedii, „krzyku rozpaczy”, ujawnia sw¹ powierzchownoœæ, bezradnoœæ. Papier, pismo to niczym b³azeñstwo w podobnych momentach, wed³ug okreœleñ autora: S³ów na to nie ma, co siê
dzieje...w sercu moim – zawo³a hrabia – S³ów na to nie ma, chyba trzeba by
wyrywaæ serca z wielu piersi nieszczêœliwych i nimi sk³adaæ sylaby i wyrazy,
i krwawymi sercami pisaæ, a napisawszy taki frazes oblaæ go œwiat³em niebieskim! Wtedy dobrze by takie pismo wyrazi³o, co czujê86 .
Czes³aw Milosz pisz¹c o doœwiadczeniach utrwalonych w zwiazku z lektur¹
Nie-Boskiej komedii podkreœla „jak¹œ straszliw¹ si³ê”87 , która le¿y u podstaw
pojêcia geniuszu poety. Spostrze¿enie to wydaje sie byæ nader trafne, szczególnie
w kontekœcie analizowanej epistolografii, jako niekwestionowanego obszaru jej
dzia³ania. To owa si³a tym razem zadecyduje o genialnoœci tak¿e samej korespondencji.

Abstract
The correspondence of Zygmunt Krasiñski, particularly that addressed to Delfina
Potocka, is a totally unique phenomenon, in both Polish and European Romanticism.
The poet draws on the wealth of literary experience and tradition of the past periods,
creating at the same time a completely new, separate category of a letter.
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Wydaje siê, ¿e dla poety jedynie sfera muzyki pozbawiona zostaje wszelkich ograniczeñ, nie
bêd¹c obci¹¿ona brzemieniem s³ów. Por. Ibid., list z 25 lutego 1840, s. 173.
Ibidem., list z 9 lipca 1844, s. 485.
Podobnie list z 4 kwietnia 1843 z Genui wskazuje na ow¹ niemoc s³owa: „ Ile razy wezmê pióro,
zda mi siê, ¿e t¹ raz¹, pchniêty rozpacz¹, ca³¹ duszê zdo³am wyrwaæ, rzuciæ na papier, wypowiedzieæ Ci ca³¹ bezdennoœæ smutku mego – ale nie, on coraz g³êbszy we mnie, a na papierze
kilka tylko s³abych po nim znaczków zostaje...”, w: Ibidem., s. 730.
Cz. Mi³osz, Odwrót Krasiñskiego, „Pismo” 1981, nr 5-6, s. 67.
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Mitomania dziewiêtnastowiecznej idei
emancypacji kobiet – inne spojrzenie
Nie trzeba udowadniaæ wspó³czesnej powszechnej akceptacji dla idei szeroko
rozumianej emancypacji i równouprawnienia kobiet ani jej popularnoœci. Aktywnie,
nie rzadko wrêcz agresywnie propagowana, nie tylko przez feministki, czerpie z celów i osi¹gniêæ wczeœniejszych, siêgaj¹cych dziewiêtnastego stulecia, emancypacyjnych ruchów kobiecych, z ruchem sufra¿ystek na czele. Tymczasem, abstrahuj¹c
od s³usznoœci i nale¿noœci stawianych postulatów, umyka powszechnej uwadze, i¿
ju¿ wówczas – w dziewiêtnastym stuleciu – by³y one w istocie formu³owane w oparciu o g³êbok¹ mitologizacjê rzekomego braku równouprawnienia. Braku maj¹cego
upoœledzaæ kobiety w stosunku do mê¿czyzn. W niniejszym nieco przyczynkarskim tekœcie chcia³bym zwróciæ na tê okolicznoœæ uwagê podpieraj¹c to stanowisko uzasadnieniem.
Emancypantki dziewiêtnastowieczne stawia³y zasadniczo has³a równouprawnienia kobiet w trzech grupach spraw, w których nierównoœæ traktowania kobiet
i mê¿czyzn mia³a byæ szczególnie jaskrawa. By³y to: 1) ujednolicenie dostêpu obu
p³ci do oœwiaty, 2) równouprawnienie ekonomiczne kobiet, 3) równouprawnienie
polityczne i prawno-cywilne obu p³ci. Postulat pierwszy sprowadza³ siê zasadniczo
do has³a umo¿liwienia kobietom równego z mê¿czyznami dostêpu do kszta³cenia
i wychodzi³ ze stanowiska szczególnej dyskryminacji kobiet w tym wzglêdzie. Postulat drugi bra³ siê z przekonania, i¿ jedn¹ z zasadniczych przyczyn uzale¿nienia
kobiet od mê¿czyzn jest brak ich niezale¿noœci ekonomicznej. Ta zaœ wynika z faktu, i¿ kobietom, sprowadzonym do roli „kur domowych” uniemo¿liwia siê pracê
zarobkow¹ poza domem i nie daje siê im mo¿noœci samodzielnego dysponowania
zarobionymi pieniêdzmi. Postulat trzeci wreszcie g³osi³ powszechn¹ dyskryminacjê
kobiet w zakresie praw wyborczych i oczywist¹, uzasadnian¹ sprawiedliwoœci¹
i spo³eczn¹ uczciwoœci¹ potrzebê jej zniesienia. Poni¿ej wska¿ê na mitomaniê powy¿szych za³o¿eñ o rzekomej dyskryminacji, jak i na dotykaj¹ce kobiety szkody
jakim mity te da³y pocz¹tek. Zaznaczmy, dziewiêtnastowiecznowieczn¹ mitomaniê
– rodz¹c¹ dzisiejsz¹ mitologizacjê szczególnego upoœledzenia kobiet w okresie przed
emancypacj¹, czêsto bezkrytycznie tak¿e dziœ powtarzan¹ i rozpowszechnian¹.
Zanim przyst¹piê do analizy problemu, chcê zaznaczyæ, i¿ zasadnicz¹ kwesti¹,
któr¹ tu rozpatrujê nie jest zaprzeczenie nie podlegaj¹cym dyskusji, bêd¹cym udzia³em
kobiet trudnoœciom w dostêpie do edukacji, brak praw politycznych, czy odmien-
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nym ni¿ w przypadku mê¿czyzn stosunkom zatrudnienia. Celem zasadniczym niniejszego tekstu jest rozprawienie siê z dogmatem o rzekomej ca³kowitej dziewiêtnastowiecznej dyskryminacji kobiet na tych polach i ukazanie szkód jakie ówczesna
próba prze³amania jej mitu kobietom i spo³eczeñstwu przynios³a.

Mit pierwszy:
Mê¿czyzna ma lepsze mo¿liwoœci edukacyjne, ni¿ dyskryminowana
w tym wzglêdzie kobieta
Zacznijmy od zwrócenia uwagi, ¿e powszechny brak dostêpu do edukacji w dziewiêtnastowiecznym i wczeœniejszym œwiecie nie dotyka³ wy³¹cznie kobiet. Zdecydowana wiêkszoœæ mê¿czyzn te¿ by³a analfabetami, a linia podzia³u pomiêdzy
kszta³c¹cymi siê i nie kszta³c¹cymi nie pokrywa³a siê bynajmniej z lini¹ podzia³u na
p³cie. Stanowi³a j¹ linia podzia³u na zamo¿nych i biednych. Uczy³y siê dzieci rodziców, których by³o na to staæ. I to zarówno ch³opcy, jak i dziewczynki. Wszak ani
szkolnictwo podstawowe, ani gimnazjalne nie by³o zarezerwowane wy³¹cznie dla
ch³opców. Na poziomie edukacji podstawowej dostêp do szkó³ dla obu p³ci by³
podobny. A jeœli ju¿ mówiæ o edukacyjnej dyskryminacji, to zdecydowana wiêkszoœæ ch³opców (tych z ubo¿szych rodzin) by³a nie mniej dyskryminowana ni¿ dziewczynki. Podobnie te¿ funkcjonowa³y obok siebie gimnazja dla ch³opców i dziewcz¹t.
Jeœli ju¿, to problem korzystania przez dziewczêta z systemu oœwiaty tkwi³ nie
w regu³ach systemu, lecz wynika³ z postawy czêœci rodziców bagatelizuj¹cych –
mimo mo¿liwoœci – potrzebê wykszta³cenia córki.
Prawdy o zbli¿onych mo¿liwoœciach, dla dzieci rodziców mog¹cych (w sensie
finansowym) i chc¹cych edukowaæ dzieci niezale¿nie od p³ci nie podwa¿a te¿
wyraŸne uprofilowanie modelu kszta³cenia ch³opców i dziewczynek. To bowiem
œwiadczy³o nie tyle o braku mo¿liwoœci dostêpu do nauki w ogóle, ile o wynikaj¹cym z przyjmowanego rozumienia roli obu p³ci w spo³eczeñstwie dostosowywaniu
preferencji edukacyjnych do tych ról. Tak wiêc przyk³adowo ch³opiec czêœciej ni¿
dziewczynka edukowany by³ w kierunkach œcis³ych, dziewczynki z kolei powszechniej nabywa³y wiedzê humanistyczn¹. Zreszt¹ tego rodzaju uprofilowanie dostrzegalne jest i dzisiaj, i nie stanowi podstawy do oskar¿eñ o brak równouprawnienia
edukacyjnego.
Dodajmy, ¿e w nowoczeœniejszych pañstwach, gdzie w XIX wieku wprowadzono system powszechnej obowi¹zkowej podstawowej edukacji (pierwsze w sposób trwa³y i stabilny wprowadzi³y go Prusy), dyskryminacja dziewcz¹t na tym
poziomie kszta³cenia wyeliminowana by³a w ogóle. A system ten by³ stopniowo
upowszechniany przez inne pañstwa.
Trzeba siê zgodziæ, ¿e zaznacza³ siê wyraŸny rozdŸwiêk w formach dostêpnoœci edukacji dla obu p³ci na poziomie szkolnictwa wy¿szego. Mê¿czyŸni szli na
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uniwersytet lub politechnikê, zamkniête zasadniczo przed kobietami. Zwróæmy jednak uwagê, ¿e nie oznacza³o to automatycznego zamkniêcia kobiecie dostêpu do
wiedzy przekazywanej na wy¿szych uczelniach. Jeœli przejawia³a wolê kszta³cenia
w tym zakresie i dysponowa³a odpowiednimi œrodkami finansowymi, bez których
mê¿czyzna te¿ nie mia³ co liczyæ na studiowanie, mog³a, i nie jednokrotnie to czyni³a, studiowaæ w swoistym „indywidualnym trybie”. Po prostu wówczas profesor
akademicki, udziela³ jej indywidualnych lekcji, czy konsultacji prywatnych w domu.
Kobieta chc¹ca skorzystaæ z fachowej literatury stanowi¹cej wszak zasadnicze
Ÿród³o wiedzy, nie mia³a te¿ dostêpu do niej utrudnionego bardziej ni¿ mê¿czyzna.
Owszem, koniec edukacji wy¿szej mê¿czyzny, wieñczy³o uzyskanie dyplomu
umo¿liwiaj¹cego objêcie lukratywnych, podnosz¹cych status spo³eczny i presti¿
posad. Proces edukacyjny kobiety na tym poziomie nie by³ natomiast wieñczony
dyplomem. Nie oznacza³o to jednak braku dostêpu do wiedzy i mo¿liwoœci edukacyjnych, s³owem dyskryminacji oœwiatowej, kobiet, a dyskryminacjê na rynku elitarnych zawodów. A to ju¿ inny problem.

Mit drugi:
Kobieta nie mog¹c zarabiaæ w pozadomowej pracy zawodowej nie jest
finansowo samodzielna, co uzale¿nia j¹ materialnie od mê¿czyzny
prowadz¹c do jej dyskryminacji
Czasami spotyka siê sp³aszczenie niniejszego twierdzenia ujête w slogan, i¿
mê¿czyzna móg³ pracowaæ zarobkowo, a kobieta nie, czy jeszcze proœciej ¿e mê¿czyzna pracowa³, a kobieta nie. Pomijaj¹c kwestiê, jak pogodziæ takie twierdzenia
z na ogó³ równolegle formu³owanym zdaniem, i¿ kobieta by³a „urobiona po pachy”,
od razu zaznaczamy, i¿ rzecz nie w pracy w ogóle, lecz w pracy zarobkowej,
a œciœlej w d¹¿eniu emancypantek do dania kobietom mo¿noœci zarabiania w sposób analogiczny jak mê¿czyŸni. I tu zaczyna siê problem. Problem rozumienia równoœci jako jednakowoœci.
Wszak, wczeœniej kobiety nie tylko pracowa³y w gospodarstwie domowym,
lecz mia³y tak¿e swój wyraŸny wk³ad w kszta³towanie domowego bud¿etu. Pracowa³y bowiem nie tylko celem zaspokojenia potrzeb rodziny lecz tak¿e zarobkowo.
Tyle, ¿e wczeœniej podejmowane przez nie prace zarobkowe by³y œciœlej dostosowane do zasadniczych funkcji matki i prowadz¹cej gospodarstwo domowe, w mniejszym stopniu z nimi koliduj¹c. Kobiety wykonywa³y liczne prace zarobkowe w, lub
przy gospodarstwie domowym, wiêcej – pokrywa³y siê one w zasadzie z czynnoœciami nie zarobkowymi na rzecz rodziny i tego gospodarstwa. Kobiety zarobkowo, pra³y wiêc, haftowa³y, szy³y, zajmowa³y siê wreszcie produkcj¹ spo¿ywcz¹
i tym podobne. Robi³y to jednak w znacznej mierze w sposób, który dzisiaj nazwalibyœmy indywidualnie dobieranym czasem pracy i co wa¿niejsze, jako wykonywa-
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ne w domu, przy rodzinie, w mniejszym stopniu kolidowa³y one z tradycyjn¹ rol¹
kobiety w rodzinie.
Dodaæ nale¿y, ¿e ca³kowicie ja³ow¹ jest spotykana czasami wœród obroñców
pozadomowej pracy zarobkowej kobiet próba dyskursu o domniemanym braku
mo¿liwoœci dysponowania przez kobietê pieniêdzmi zarobionymi przez ni¹ prac¹
w gospodarstwie domowym. Innymi s³owy ja³owym jest zarzut o zaw³aszczaniu
przez mê¿czyznê tych œrodków. Jest to problem indywidualnych relacji wewn¹trzrodzinnych i nie daje siê udowodniæ ani definitywnoœæ, ani powszechnoœæ takich
praktyk. Równie dobrze, i zapewne nie rzadziej to kobieta przejmowa³a w gospodarstwie domowym kontrolê nad funduszami nie tylko wypracowanymi przez siebie, lecz tak¿e uzyskanymi przez mê¿czyznê. Podobnie jest i dzisiaj. A zauwa¿my,
¿e wyjœcie z prac¹ zawodow¹ poza dom, nie gwarantowa³o i nadal nie gwarantuje
uzurpowania przez drug¹ ze stron zwi¹zku kontroli nad ca³oœci¹ rodzinnych funduszy, w czym zreszt¹ nie trzeba z definicji dopatrywaæ siê niczego z³ego. Znowu
dotykamy tu zachowañ i stanowisk indywidualnych, mog¹cych zaistnieæ zawsze
i wszêdzie niezale¿nie od systemu i spo³ecznej pozycji kobiety.
Wróæmy do emancypacyjnego postulatu równouprawnienia kobiet poprzez danie im mo¿liwoœci podejmowania pracy poza domem na równi z mê¿czyznami –
w istocie has³a mo¿noœci pracowania tak jak mê¿czyŸni. Pierwsz¹ i zadziwiaj¹co
rych³¹ jego konsekwencj¹ by³o wykorzystanie go przez – mo¿na by tak rzec –
szowinistycznych mêskich kapitalistów. Ci bowiem skorzystali z niego szeroko
udostêpniaj¹c miejsca pracy kobietom, na których oszczêdzali, p³ac¹c im za tê
sam¹ pracê mniej ni¿ mê¿czyznom. Jaka by³a tego konsekwencja. Bynajmniej nie
oznacza³o to, ¿e nagle w cudowny sposób liczba miejsc pracy skokowo siê podwoi³a, o te które uzyska³y kobiety. Oznacza³o to tylko, ¿e wartoœæ tej pracy – upraszczaj¹c – dwukrotnie spad³a. Statystycznie bowiem dwukrotnie (o ¿eñsk¹ czêœæ
populacji) wzros³a poda¿ r¹k do pracy na rynku. Owszem, dziêki dynamicznemu
rozwojowi przemys³owemu wieku dziewiêtnastego ta nadwy¿ka pracowników szybko zosta³a przez rynek wch³oniêta. Nie spowodowa³o to jednak powrotu do wczeœniejszej wartoœci pracy. Efekt by³ taki, ¿e teraz mê¿czyzna i kobieta zarabiaj¹c
zawodow¹ prac¹ najemn¹ razem, dostarczali rodzinie œrodków finansowych zbli¿onych do tych jakie wczeœniej mê¿czyzna dostarcza³ sam.
Pójœcie kobiety do fabryki nie oznacza³o zatem zasadniczej poprawy kondycji
materialnej rodziny. Prze³o¿y³o siê natomiast na gwa³towny i drastyczny spadek jej
kondycji w ogóle. Zw³aszcza na kondycjê moraln¹ dzieci. W sytuacji bowiem, gdy
praca zawodowa trwa³a nie jak dziœ osiem, lecz dziesiêæ do szesnastu godzin dziennie,
dzieci pozbawione obecnoœci zarobkuj¹cej matki wychowywane by³y ju¿ nie przez
ni¹ lecz przez ulicê. A ta uczy³a brutalizacji walki o pozycjê i posiadanie. Nie jest
zupe³nym przypadkiem, i¿ to pokolenie dzieci kobiet, które masowo posz³y do fabryk i kopalñ, posz³o walczyæ o swoje na I wojnê œwiatow¹. Ono to bowiem, z powodu zaburzenia macierzyñskiego procesu wychowawczego predestynowane by³o
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do takiego rozwi¹zywania konfliktów. Dopiero wiek XX przyniós³ próby wprowadzenia spo³ecznych ekwiwalentów kobiecego rodzicielstwa, w postaci ochronek,
przedszkoli, organizacji m³odzie¿owych i ty, podobne. Te jednak okaza³y siê „ersatzami” niedostatecznymi. Jest coœ w czêsto s³yszanym twierdzeniu ludzi starszych
„za moich czasów m³odzie¿ by³a lepsza”. Mo¿e, formu³owane przez naszych pradziadków dziadkom, przez dziadków rodzicom, rodziców nam, nas naszym dzieciom odzwierciedla ono w istocie rzeczywisty, sukcesywnie postêpuj¹cy spadek
powszechnego i statystycznego morale spo³eczeñstwa, wyra¿ony w narastaniu
masowych i wci¹¿ z pokolenia na pokolenie upowszechniaj¹cych siê problemów
spo³ecznych jak alkoholizm, narkomania, prostytucja, wulgaryzacja obyczajowoœci, przestêpczoœæ itd. Mo¿liwe, i¿ zasadnoœæ tego twierdzenia wynika z zaburzenia wychowawczych funkcji rodzicielskich masowym pójœciem kobiet do pracy.
Upowszechnienie pracy kobiet w dziewiêtnastowiecznych przedsiêbiorstwach
pogorszy³o nie tylko sytuacjê ich rodzin lecz tak¿e ich samych. Po pierwsze bowiem, z racji potanienia pracy, kobieta stanê³a nie przed mo¿liwoœci¹ podjêcia pracy zarobkowej lecz przed koniecznoœci¹. Utrzymanie rodziny samodzielnie przez
mê¿czyznê by³o ju¿ znacznie trudniejsze. Ca³y proceder umasowienia zawodowego najemnego zarobkowania kobiet spowodowa³, ¿e wpad³y one w pu³apkê przymusu a nie prawa do pracy. Ile¿ kobiet wspó³czesnych chcia³oby móc zajmowaæ
siê jedynie domem. Jak to siê mówi „nie musieæ pracowaæ”. Niestety, zredukowana wartoœæ pracy, i id¹ca za ni¹ kondycja finansowa rodziny na to nie pozwala.
Kobieta niejednokrotnie nie „mo¿e” podj¹æ pracê, lecz jest do jej podjêcia zmuszona. Po drugie, w takiej sytuacji, pieni¹dze zarobione przez kobietê nie otwiera³y
przed ni¹ komfortu wyboru „co sobie za nie sprawiæ”, lecz utrwala³y przys³owiowy
dylemat „czy kupiæ pieluchy czy coœ do garnka”. Po trzecie, o czym dziœ niejednokrotnie siê zapomina, kobieta nie mia³a luksusu wyboru pracy odpowiedniej dla jej
kondycji i ograniczonych czynnikami p³ciowymi mo¿liwoœci. Tak wiêc nie tylko
przêd³a wiêkszoœæ doby na mechanicznych krosnach, lecz niejednokrotnie pracowa³a w kopalni na przodku z pneumatycznym m³otem – ówczesnym wariantem
fitness clabu, „poprawiaj¹cym” figurê, kondycjê i zdrowie. Po czwarte, kobieta
dopiero teraz by³a rzeczywiœcie dyskryminowana finansowo. Do tej pory bowiem,
wbrew stanowisku emancypantek, trudno by³o mówiæ o dyskryminacji zawodowej
czy zarobkowej kobiet, zestawiaj¹c ze sob¹ ró¿ne okolicznoœci – odmienne prace
wykonywane przez obie p³ci. Teraz natomiast, kobieta za tê sam¹ i tak¹ sam¹
pracê otrzymywa³a ni¿sze wynagrodzenie ni¿ mê¿czyzna. Zreszt¹ niesprawiedliwoœæ ta w znacznej, jeœli nie wiêkszej iloœci przypadków nie zosta³a wyeliminowana do dzisiaj.
To prawda, wymienione wy¿ej negatywne skutki umasowienia zarobkowej pracy
najemnej kobiet w przedsiêbiorstwach dotyka³y i kobiety i rodziny tak¿e w czasach
wczeœniejszych. Jednak owo dziewiêtnastowieczne „równouprawnienie” kobiet
na rynku pracy ich sytuacji nie poprawi³o. Id¹c zarobkowaæ do fabryk, kobiety nie
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zosta³y bowiem zwolnione z realizowania dotychczasowych domowych funkcji i zadañ. Dosz³y im jedynie nowe, trudno godzone z tymi funkcjami i zadaniami obowi¹zki zarobkowania na zewn¹trz. Role dotychczasowe by³o zaœ znacznie trudniej
wykonywaæ, ze szkod¹ dla ca³ej rodziny. Mo¿na by w tym miejscu z pe³ni¹ troski
o pozycjê kobiet spuentowaæ, i¿ z punktu widzenia bêd¹cych realizacj¹ hase³ emancypacyjnych dziewiêtnastowiecznych zmiany na rynku pracy i ich konsekwencji,
nic gorszego nie mog³o przydarzyæ siê ówczesnej kobiecie ni¿ emancypantka i jej
has³o równouprawnienie kobiet na rynku pracy.

Mit trzeci:
Brak równouprawnienia kobiet z mê¿czyznami w dostêpie do praw
politycznych
To has³o, wydaje siê najbardziej zasadne. Co prawda, podobnie jak to mia³o
miejsce z dostêpem do edukacji, w dziewiêtnastowiecznej i wczeœniejszej Europie
wiêkszoœæ mê¿czyzn tak¿e, podobnie jak kobiety, pozbawiona by³a praw politycznych, jednak w tej sferze nie dzia³a³ w sposób równo traktuj¹cy p³ci przywilej
pieni¹dza. O ile zamo¿ni mê¿czyŸni prawa polityczne zyskiwali, o tyle zamo¿ne
kobiety nie. I by³ to rzeczywisty, wyraŸny brak równouprawnienia. Dotyczy³ on
jednak jedynie stosunkowo w¹skiej elity. Szerokie masy spo³eczne by³y w zakresie
praw politycznych, niezale¿nie od p³ci, dotkniête jednakowym brakiem równouprawnienia. Postêpuj¹ce pogorszenie sytuacji kobiet w tym zestawieniu pojawi³o siê
i trwa³o stosunkowo nie d³ugo, w zasadzie jedynie na przestrzeni ostatniej æwierci
dziewiêtnastego wieku i pierwszych dwóch dekad dwudziestego. W tym okresie
bowiem, stopniowo w poszczególnych pañstwach pe³noletni mê¿czyŸni zyskiwali
powszechnoœæ praw wyborczych, nie zastrze¿onych statusem maj¹tkowym, a kobiety nie.
Zwraca jednak uwagê, i¿ uzyskanie równouprawnienia politycznego, zawdziêcza³y kobiety nie tyle emancypantkom, czy konkretniej sufra¿ystkom, ile mê¿czyznom, a œciœlej ich b³êdowi. Tak jak kobiety pope³ni³y brzemienny w negatywne
skutki b³¹d id¹c na lep emancypacyjnych postulatów odnoœcie zrównania w dostêpie do pracy z mê¿czyznami, tak mê¿czyŸni pope³nili b³¹d id¹c na pierwsz¹ wojnê
œwiatow¹. Mo¿na by z nut¹ pewnej z³oœliwoœci stwierdziæ, i¿ wojna ta by³a mimowoln¹ zemst¹ kobiet za pu³apkê równouprawnienia do pracy. „Nie wychowani”
przez pracuj¹ce kobiety mê¿czyŸni poszli bowiem mordowaæ siê na wojennych
frontach, a kobiety w tym czasie, na zapleczu, produkowa³y im narzêdzia do realizacji rzezi. Na koniec wreszcie, gdy si³y wojuj¹cych stron siê wyczerpywa³y, kobiety „postawi³y walcz¹cych mê¿czyzn przed groŸb¹” przerwania im dostarczania
tych narzêdzi (chocia¿by przez groŸbê rewolucji), jeœli nie otrzymaj¹ wp³ywu (wyborczego) na to, jak wytwarzany przez nie maj¹tek jest wykorzystywany. To ten
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swoisty spo³ecznie dostrzegalny, choæ formalnie nie zwerbalizowany szanta¿, pozwoli³ kobietom dobiæ siê do obywatelskiego wspó³decydowania. I by³ to niew¹tpliwie ich wielki, nale¿ny sukces, znosz¹cy narastaj¹cy brak równouprawnienia. Nie
jest wiêc przypadkiem, i¿ zarówno w wiêkszoœci pañstw europejskich jak i w Stanach Zjednoczonych, prawa wyborcze uzyska³y kobiety u schy³ku lub bezpoœrednio po I wojnie œwiatowej.

Paradoks metody:
Rzeczywista dyskryminacja nie wymagaj¹c mitu nie rodzi has³a
równouprawnienia
Zwraca uwagê, ¿e ruchy emancypacyjne, w najmniejszym stopniu dotyka³y
w³aœnie tych sfer ¿ycia kobiety, w której upoœledzona wydawa³a siê ona najbardziej. Marginalnie bowiem upomina³y siê emancypantki o zniesienie jawnej dyskryminacji jak¹ by³o ograniczanie wolnoœci osobistej kobiet poprzez powszechne,
nie licz¹ce siê z ich uczuciami i zdaniem, narzucanie im przez rodzinê wspó³ma³¿onka. Ciekawe, i¿ to co najbardziej, jaskrawo rzuca³o siê w oczy, jako wyraz
spo³ecznej dyskryminacji kobiet, spotka³o siê z marginalnym zaanga¿owaniem kobiecych bojowniczek o równouprawnienie. Oczywistoœæ tego upoœledzenia kobiet
nie rodzi³a nawet potrzeby tworzenia (dla uzasadnienia jego zniesienia) mitu. Jego
brak natomiast rodzi³ niemrawoœæ, czy niemal zaniechanie batalii o równouprawnienie p³ci w tej materii.

*

*

*

Zamykaj¹c powy¿sze rozwa¿ania, warto na moment odejœæ od rodz¹cego troskê ubolewania nad sytuacj¹ kobiet prze³omu dziewiêtnastego i dwudziestego stulecia spowodowan¹ pu³apk¹ mitów emancypacyjnych. Warto uzmys³owiæ sobie
jak wielk¹, pozytywn¹, drogê przesz³y kobiety osi¹gaj¹c obecny status spo³eczny
w wieku dwudziestym. Uzmys³owiæ to sobie pamiêtaj¹c jednak, jak ciê¿kie dla
kobiet i ca³ych spo³eczeñstw konsekwencje przynios³y zmitologizowane pocz¹tki
tej drogi i z jak nieadekwatnych do rzeczywistoœci postulatów siê wywodzi³y.
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Abstract
The text is dedicated to demythologise women’s main emancipation slogans
from the XIX century: the myth of women’s education discrimination, the myth of
women’s economic discrimination, and the myth of women’s political rights discrimination. The Author knocks the bottom out of the stereotype seeing above problems and raises up negative consequences of fighting against these myths by the
XIX century emancipated women, either for the women themselves or for all
society.
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Stanis³aw Bu³ak-Ba³achowicz w estoñskiej wojnie
narodowowyzwoleñczej w latach 1918-1919
Tak zainteresowanemu polskiemu czytelnikowi, jak i historykom problematyki
wojskowej pocz¹tków II Rzeczpospolitej postaæ genera³a Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza, jest ju¿ doœæ dobrze znana. Zarówno jego aktywnoœæ w wojnie polskobolszewickiej jak i podjêta przez niego przy wsparciu polskiego dowództwa po
polsko-radzieckim zawieszeniu broni próba stworzenia buforowego pañstwa bia³oruskiego doczeka³y siê ju¿ w polskiej historiografii kilku opracowañ. Wœród autorów polskich podejmuj¹cych tê problematykê wyró¿niaj¹ siê szczególnie Oleg
£atyszonek1 , Zbigniew Karpus2 oraz Janusz Cisek3 . Warte wymienienia s¹ tak¿e
przedwojenne opracowanie Pantalejmona Simanskiego4 o mozyrsko-rzeczyckiej
operacji armii bia³oruskiej Ba³achowicza oraz biografia genera³a autorstwa Marka
Cabanowskiego5 . Wszyscy ci autorzy, podobnie jak ca³y szereg innych monografii
i artyku³ów wzmiankuj¹cych o tym epizodycznie, na marginesie g³ównej tematyki,
skupiaj¹ siê jednak na militarnej dzia³alnoœci Bu³ak-Ba³achowicza w roku 1920, ju¿
po przejœciu jego oddzia³u na front polski. Precedensowo podjêli tematykê aktywnoœci Ba³achowicza w szeregach bia³ych antybolszewickich formacji rosyjskich
na froncie piotrogrodzko-pskowskim w latach 1918-1919 jedynie Oleg £atyszonek
i Marek Cabanowski6 . Tak¿e, podejmuj¹cy tê problematykê, oparty na krótkim
¿yciorysie autorstwa samego Ba³achowicza artyku³ Zbigniewa Karpusa i Olega
£atyszonka7 , dotyka tych kwestii marginalnie. Nie uœwiadamiana jest natomiast
1
2

3

4

5

6

7

Oleg £atyszonek, Bia³oruskie formacje wojskowe 1917-1923, Bia³ystok 1995, s. 147-190.
Zbigniew Karpus, Wschodni Sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddzia³y wojskowe ukraiñskie, rosyjskie, kozackie i bia³oruskie w Polsce w latach 1919-1920, Toruñ 1999, s. 65-108.
Janusz Cisek, Bia³oruskie oddzia³y gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza w polityce Józefa Pi³sudskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzec-grudzieñ 1920 r.). Rozprawa doktorska napisana w 1993 r. Instytucie Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego pod kierunkiem prof.
Wojciecha Wrzesiñskiego.
Pantalejmon Simanskij, Kampania bia³oruska Rosyjskiej Armii Ludowo-Ochotniczej gen. S. Bu³ak-Ba³achowicza w 1920 r., w: „Bellona”, t. XXXVII, 1931, z. 3-4, s. 196-232.
Marek Cabanowski, Genera³ Stanis³aw Bu³ak-Ba³achowicz: Zapomniany bohater, Warszawa
1993, ss. 204.
Oleg £atyszonek, Spod czerwonej gwiazdy pod bia³y krzy¿, w: „Zeszyty Naukowe Muzeum
Wojska”, nr 6, Bia³ystok 1992; Marek Cabanowski, op. cit., s. 16-21.
Zbigniew Karpus, Oleg £atyszonek, ¯yciorys gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza, w: „Bia³oruskie Zeszyty Historyczne” (Bia³ystok), 1995, nr 2 (4), s. 160-169.
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w Polsce aktywnoœæ Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza w latach 1918-1919 po stronie
Estonii w jej wojnie narodowowyzwoleñczej z sowieck¹ Rosj¹. Jej zarysowanie
niniejszy artyku³ ma te¿ na celu.
Pierwsze wojskowe zwi¹zki Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza z estoñskim pograniczem wi¹¿¹ siê z tworzeniem przez dowództwo niemieckich si³ okupacyjnych
rosyjskiej bia³ej „Pó³nocnej Ochotniczej Armii”. Dnia 10 paŸdziernika 1918 roku
Niemcy zawarli z rosyjskimi bia³ogwardzistami porozumienie, na mocy którego
zobowi¹zali siê dostarczyæ uzbrojenie i wyposa¿enie dla maj¹cej powstaæ w Pskowie 50 tysiêcznej rosyjskiej formacji8. Idea tworzenia przez Niemców antybolszewickich rosyjskich jednostek zrodzi³a siê wraz z zarysowywaniem siê klêski militarnej
Niemiec w wojnie œwiatowej. Powodowa³a nimi chêæ przeciwstawienia siê wp³ywom alianckim wœród bia³ych Rosjan i stworzenia na gruncie rywalizacji o nie
z zachodnimi Koalicjantami podstaw dla podtrzymania niemieckich wp³ywów na
wschodzie, tak¿e w przypadku klêski bolszewików w rosyjskiej wojnie domowej9.
Rz¹d niemiecki obieca³ wyasygnowaæ na jej organizacjê 100 milionów rubli.
Z tej sumy na pierwsze wydatki przekazano rosyjskiemu dowództwu 120 tys. marek. Dodatkowo Niemcy obiecali przekazaæ umundurowanie dla 50 tys. ¿o³nierzy,
36 lekkich i 24 ciê¿kie dzia³a i ró¿norodny inny sprzêt techniczny. Punkty werbunkowe do maj¹cej powstaæ rosyjskiej armii pó³nocnej dzia³a³y w Pskowie, Tartu,
Tallinnie, Narwie, Ostrowie, Rezekne, Dryssie, Rydze, Libawie i Mitawie. Tak
wiêc, mimo i¿ w myœl zawartego porozumienia obszarem tworzenia formacji mia³y
byæ zasadniczo okupowane przez Niemców ziemie etnicznie rosyjskie gubernii
pskowskiej i witebskiej oraz ³otewskie, faktycznie werbunek prowadzono tak¿e na
obszarze estoñskim. Na pocz¹tek planowano stworzyæ dywizjê piechoty w sk³adzie pu³ków: 1-ego pskowskiego, 2-ego ostrowskiego i 3-iego rezekneñskiego i artylerii w Pskowie. W Pskowie przy dowództwie stacjonuj¹cej tu niemieckiej 5 dywizji
utworzono rosyjsk¹ komendanturê. W praktyce, do koñca paŸdziernika 1918 roku
zdo³ano sformowaæ oddzia³y licz¹ce ³¹cznie oko³o 3,5 tys. ¿o³nierzy. 28 paŸdziernika szeregi dywizji zasili³a Flotylla Jeziora Pejpus pod dowództwem kpt. Nielidowa.
W koñcu tego miesi¹ca te¿, jednostki bia³ogwardyjskie rozpoczê³y pierwsze lokalne dzia³ania przeciw bolszewikom naruszaj¹c liniê frontu niemiecko-radzieckiego.
Zajête zosta³y wyspy Ta³obskie na jeziorze Pskowskim pozwalaj¹ce kontrolowaæ
drogê wodn¹ Psków-Gdów. Biali opanowali te¿ Elizarowo na wschodnim brzegu
tego¿ jeziora – 30 km na pó³nocny-wschód od Pskowa, na drodze l¹dowej do
Gdowa. Równolegle trwa³a dalsza rozbudowa Korpusu. 7 listopada na jego stronê
przesz³a od bolszewików czêœæ stacjonuj¹cego dot¹d w £udze 3 Piotrogrodzkiego
pu³ku kawalerii pod dowództwem rtm. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza. Odt¹d te¿
8

9

Tekst porozumienia w: A. L. Frajman, Krach germanskoj okkupacii na pskowszczinie. Sbornik
dokumientow, Leningrad 1939, s. 224-226.
Analogiczne dzia³ania zmierzaj¹ce do formowania antyradzieckich si³ rosyjskich podjêli Niemcy
w tym czasie we wschodniej Ukrainie wspieraj¹c tworzenie kozackich jednostek gen. Aleksego
Kaledina.
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datowa³ siê zwi¹zek Ba³achowicza z bia³ymi formacjami w Pribaltice” a w dalszej
konsekwencji jego udzia³ w estoñskiej wojnie narodowowyzwoleñczej10. Moment przejœcia od czerwonych do bia³ych nie by³ przypadkowy. Zawa¿y³y na nim dwie okolicznoœci. Z jednej strony docieraj¹ce do Ba³achowicza informacje o przygotowaniach w³adz
bolszewickich do jego aresztowania. Z drugiej – postêpuj¹cy wraz z wybuchem rewolucji w Niemczech rozk³ad si³ niemieckich na wschodzie i spodziewana ich ewakuacja
do Rzeszy. To z kolei rokowa³o na unikniêcie przez Ba³achowicza, za którego g³owê
Niemcy wczeœniej wyznaczyli nagrodê, k³opotów w przypadku kontaktu z Niemcami.
Szczególne zawziêcie Niemców na Ba³achowicza mia³o swe Ÿród³o w nêkaj¹cych ich
brawurowych partyzanckich operacjach jego oddzia³u w czasie I wojny œwiatowej,
gdy dzia³a³ w sk³adzie os³awionej jednostki Punina na froncie ryskim11.
Mimo rozbudowy rosyjska dywizja, nie maj¹c widoków na rozroœniêcie siê do
rozmiarów armii, przybra³a nazwê Rosyjski Korpus Pó³nocny. Historia samodzielnego funkcjonowania Korpusu Pó³nocnego nie by³a d³uga. Ju¿ 23 listopada, na
po³udnie od jez. Pskowskiego dosz³o do jego starcia z nacieraj¹cymi wojskami
bolszewickimi, zmierzaj¹cymi do obsadzenia obszarów nadba³tyckich ewakuowanych przez armiê niemieck¹. W konsekwencji ataku Korpus w wiêkszoœci wycofa³ siê w g³¹b terytorium Estonii w kierunku na Tartu,12 zostawiaj¹c obronê Pskowa
formowanej naprêdce od tego samego dnia samoobronie z p³k. Szteinem na czele.
Wspiera³a j¹ jedynie nieznaczna pozosta³a w mieœcie czêœæ si³ Korpusu Pó³nocnego. 24 listopada atak na miasto rozpoczê³y jednostki 2 i 6 dywizji 7 Armii bolszewickiej zagra¿aj¹c tym samym po³udniowo-wschodniej Estonii. Oddzia³y radzieckie
opanowa³y Psków w ciê¿kich walkach nastêpnego dnia. 26 listopada oddzia³y bol10

11

12

Obszernie o formowaniu Rosyjskiego Korpusu Pó³nocnego pisze w swych wspomnieniach
jeden z jego oficerów Pawe³ Bermondt-Awa³ow. Patrz: P. Bermondt-Awa³loff, Im Kampf gegen
den Bolschewismus, Hamburg 1925, s. 57-84. Patrz te¿ w: A. L. Frajman, op. cit., s. 223-233;
B. Budjakin, Krotkaja zapiska o woznikowienii Sewernogo Korpusa i dalnejszej jego bojewoj
dejatelnosti, b.d.; P. A. Niko³ajew, Interwencija Germanii, w: Interwencija na sewero-zapade
Rosii 1917-1920, red. W. A. Sziszkin, sankt-Peterburg 1995, s. 112-120, 134; M. Œwierzbiñski,
Martyrologia Inflant Polskich w: Archiwum PAN Warszawa, sygn. 57, s. 199-200; B. Waligóra,
Na prze³omie. Zdarzenia na ziemiach Bia³orusi i Litwy oraz w krajach ba³tyckich (1918-1919),
Warszawa 1934, s. 5; P. £ossowski, Miêdzy wojn¹ a pokojem. Niemieckie zamys³y wojenne na
wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec-kwiecieñ 1919, Warszawa 1976, s. 95-97;
N. A. Kornatowskij, Sowetskaja respublika w borbie s germañskimi okupantami na pskowszczinie, w: A. L. Frajman, op. cit., s. 43.
Marek Cabanowski, op. cit., s. 15; „Tygodnik Ilustrowany”, nr 31, 31 lipca 1920, s. 604-605;
A. Bielacki, Bandyta czy bohater narodowy?, w: Literatura na Œwiecie”, nr 8/9, 1991, s. 143-244;
S. Bu³ak-Ba³achowicz, Wojna bêdzie czy nie bêdzie (w mojej odpowiedzi komunistom i ¯ydom
z archiwum zebranych dokumentów i na podstawie stwierdzonych faktów), Warszawa 1931,
s. 61-63; Z Karpus, O. £atyszonek, ¯yciorys gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza…, s. 162-163.
M. Œwierzbiñski, op. cit. s. 57; J. Lewandowski, Estonia, Warszawa 2001, s. 71; T. Machalski,
Wyzwolenie pañstw ba³tyckich: Finlandii, Estonii i £otwy, w: „Bellona”, R. 20, z. 3, ss. 482-486,
Warszawa 1938, s. 490; S. Kamiñski, Wyparcie wojsk niemieckich Estonii i £otwy w latach
1918-1919, w: „Zapiski Historyczne”, t. XLIII, z. 1, s. 64; A. L. Frajman, op. cit., s. 256.
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szewickie opanowa³y Ostrów. 28 listopada zajête zosta³y Wyspy Ta³obskie, a 29
listopada Izborsk. Nie powiod³a siê natomiast podjêta przez bolszewików próba
osaczenia 200-osobowego wówczas, konnego oddzia³u bia³ych dowodzonego przez
rtm. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza, który tak¿e zdo³a³ ewakuowaæ siê na Tartu.
Z kolei wobec 300 osobowego oddzia³u niemieckiego, który nie zd¹¿y³ ewakuowaæ
siê z miasta podjêto decyzjê o odes³aniu go do Rze¿ycy pozostaj¹cej jeszcze pod
kontrol¹ niemieck¹. Opanowuj¹c region Psków-Ostrów-Izborsk bolszewickie
wojska zagrozi³y po³udniowo-wschodnim powiatom Estonii. Dnia 2 grudnia wojska
bolszewickie podesz³y pod estoñsk¹ granicê zajmuj¹c Pieczory13.
W rosyjskim korpusie oficerskim jeszcze przed upadkiem Pskowa pojawi³y siê
sprzecznoœci czy opieraæ siê na Niemczech czy na Entencie. Spowodowa³y one, i¿
Korpus uleg³ podczas odwrotu rozbiciu14. Wiêksza jego czêœæ skierowa³a siê do Estonii. Tu sta³a siê zal¹¿kiem tworzonej pod patronatem brytyjskim antyradzieckiej armii
rosyjskiej. Reszta Korpusu odst¹pi³a w kierunku Rygi, a nastêpnie na Libawê, stanowi¹c nastêpnie rosyjski batalion ba³tyckiej Landeswehry pod dowództwem ks. Anatola Lievena, który dopiero w po³owie 1919 roku zosta³ przetransportowany na front
piotrogrodzki i napowrót po³¹czony z g³ówn¹ czêœci¹ si³ rosyjskich w regionie15.
Tymczasem, w koñcu 1918 roku kierownictwo nad t¹ czêœci¹ Rosjan, która
ewakuowa³a siê w g³¹b Estonii, w tym tak¿e oddzia³em konnym Ba³achowicza
obj¹³ g³ównodowodz¹cy armi¹ estoñsk¹ gen. John Laidoner, gdy w dniu 6 grudnia
Korpus zosta³ podporz¹dkowany nowosformowanemu dowództwu armii estoñskiej. Dokona³o siê to w wyniku umowy podpisanej miêdzy estoñskim rz¹dem
Konstantina Pätsa, a dowództwem ewakuuj¹cej Estoniê niemieckiej 10 Armii. W tym
czasie przebywaj¹ce na terytorium Estonii jednostki rosyjskiego Korpusu Pó³nocnego liczy³y oko³o 3500 ludzi16.
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Odt¹d te¿ rozpoczê³a siê wyraŸna separatystyczna dzia³alnoœæ Ba³achowicza
w odniesieniu do reszty wielkorosyjskiego reakcyjnego korpusu oficerskiego bia³ych. Wyra¿a³a siê ona œcis³¹ wspó³prac¹ z Estoñczykami i staraniem o utrzymanie
pewnej odrêbnoœci i niezale¿noœci jego oddzia³u od dowództwa si³ rosyjskich w regionie. Dzia³ania te wynika³y z jednej strony ze wzglêdów ambicjonalnych odgrywania bardziej samodzielnej roli politycznej i s³abszego podporz¹dkowania
czyjejkolwiek zwierzchnoœci. Z drugiej opiera³y siê na stanowisku politycznym Ba³achowicza aprobuj¹cego w przeciwieñstwie do reszty rosyjskich dowódców niezale¿noœæ pañstwow¹ narodów nierosyjskich by³ego imperium Romanowów od
Rosji. Takie stanowisko, szybko dostrze¿one przez Estoñczyków, uczyni³o z Ba³achowicza promowanego przez nich faworyta w relacjach z bia³ymi Rosjanami.
Trudno ostatecznie rozstrzygn¹æ o Ÿród³ach takiej postawy Ba³achowicza. Z jednej
strony gra³y tu zapewne rolê wspomniane wy¿ej ambicje, z drugiej po czêœci tak¿e
demokratyczne przekonania. Te ostatnie wyra¿a³y siê zreszt¹ swego rodzaju lewackoœci¹ podkreœlan¹ nieustannym odwo³ywaniem siê do ludu i jego woli. Nie
zale¿nie od przyczyn, i jedne i drugie czyni³y go na tle reszty rosyjskich dowódców
postaci¹ wyj¹tkow¹ i nietuzinkow¹. Estoñskie kierownictwo pragn¹ce wykorzystaæ go w swej polityce rosyjskiej w relacjach z Rosj¹ antybolszewick¹, szybko
wyodrêbni³o jego oddzia³ z Korpusu Pó³nocnego wspieraj¹c jego rozbudowê, a sam
Ba³achowicz zosta³ awansowany ze stopnia rotmistrza na podpó³kownika.
Tymczasem, szybkie postêpy wojsk bolszewickich nacieraj¹cych równoczeœnie na zachód spod Narwy wzd³u¿ po³udniowego wybrze¿a zatoki Fiñskiej oraz
z rejonu Pskowa wzd³u¿ granicy estoñsko-³otewskiej spowodowa³y, i¿ w wyj¹tkowo trudnym strategicznie po³o¿eniu znalaz³ siê jeden z g³ównych estoñskich oœrodków os³aniany wczeœniej przez jez. Pejpus – Tartu. Teraz, oprócz dotychczasowych
dzia³añ z pó³nocnego i po³udniowego wschodu zagra¿a³ mu tak¿e koncentryczny
bolszewicki atak od ty³u – z pó³nocnego i z po³udniowego zachodu. Estoñczycy
zgromadzili w Tartu powa¿ne si³y wojskowe. Rozlokowano tu: 2 pu³k piechoty (111
oficerów i 710 ¿o³nierzy) oraz bia³ogwardyjski oddzia³ kawalerii pp³k. Stanis³awa
Bu³ak-Ba³achowicza licz¹cy wówczas ju¿ 650 ludzi, 13 k.m., 5 dzia³. Ponadto znajdowa³o siê tu 2 tys. cz³onków samoobrony. W rejonie Tartu operowa³ te¿ pó³toratysiêczny oddzia³ Niemców ba³tyckich (Balten-Batalion). Estoñczycy posiadali tu
wiêc przewagê nad nacieraj¹cym w kierunku miasta 49 pu³kiem strzelców radzieckich licz¹cym 2760 bagnetów, 300 szabel, 3 dzia³a, 17 k.m. Jeszcze przed
uderzeniem na Tartu si³y bolszewickie rozbi³y jednak Balten-Batalion, co os³abi³o
morale obrony. Armia Czerwona zagrozi³a miastu natarciem z trzech stron: od
po³udniowego-zachodu z rejonu Valga oskrzydla³y je jednostki nowogrodzkiej dywizji strzelców operuj¹cej z obszaru pó³nocnej £otwy ku po³udniowej Estonii, z pó³nocy zagra¿a³a operuj¹ce wzd³u¿ pó³nocnego brzegu jez. Pejpus 2 brygada 6 dywizji
strzelców, z po³udniowego-wschodu z rejonu Pieczor naciera³ wprost na miasto
49 pu³k strzelców. W obliczu koncentrycznego ataku, wzniecenia 20 grudnia w mie-
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œcie bolszewickiego powstania i odmowy walki przez 6 rotê 2 estoñskiego pu³ku,
która po prostu siê rozesz³a, w szeregi obroñców wdar³ siê nieporz¹dek. Nastêpnego dnia przerodzi³ siê on w paniczn¹ ewakuacjê miasta, spotêgowan¹ odmow¹
wykonywania rozkazów przez uleg³¹ bolszewickiej propagandzie czêœæ jednostek,
które przyst¹pi³y do grabie¿y sk³adów wojskowych i majàtku cywilnego. W sumie
w wyniku dokonanej w Tartu dezercji 2 pu³k straci³ ¾ swojego osobowego sk³adu.
Ewakuacja zakoñczy³a siê w nocy z 21 na 22, a 22 grudnia do miasta bez walki
wkroczy³ bolszewicki 49 pu³k17. Istotny wk³ad w tartusk¹ katastrofê mia³ niestety
tak¿e oddzia³ Ba³achowicza, skupiony g³ównie na grabie¿y okolic, co demoralizowa³o tak¿e jednostki estoñskie, a co póŸniej niejednokrotnie towarzyszy³o mu we
wszystkich rejonach dzia³añ militarnych w jakich siê znalaz³18. Tak wiêc w pierwszym powa¿niejszym epizodzie militarnego zaanga¿owania w obronê Estonii nie
zapisali siê Ba³achowscy najchlubniej, a etykieta bandyckiej watahy przylgnê³a do
nich podobnie jak epitet wata¿ki toleruj¹cego terror i gwa³ty swych podkomendnych do samego Ba³achowicza.
Pozytywniej zacz¹³ siê zapisywaæ Bu³ak-Ba³achowicz i jego formacja w niepodleg³oœciow¹ wojnê Estoñczyków wraz z odzyskaniem przez nich inicjatywy na
przeciwbolszewickim froncie na prze³omie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku. Powa¿niej wykaza³ siê ponownie w walkach o Tartu.
Genera³ J. Laidoner wyda³ rozkaz ataku na miasto 11 stycznia. Przed jego podjêciem operuj¹ce tu si³y estoñskie wzmocniono miêdzy innymi tysi¹cstuosobowym
ju¿ oddzia³em Bu³ak-Ba³achowicza. Tartu zosta³o wyzwolone przy wspó³dzia³aniu
oddzia³ów partyzanckich p³k. K. Kuperjanowa i dowodzonego przez kpt. K. Partsa estoñskiego poci¹gu pancernego 14 stycznia. Nastêpnie kawaleryjski oddzia³
Ba³achowicza wraz z oddzia³em fiñskich ochotników p³k. Hansa Kalmy operowa³
z Tartu ku po³udniowemu zachodowi wzd³u¿ linii kolejowej ku Valga – strategicznemu wêz³owi kolejowemu w regionie. Estoñska ofensywa na odcinku miêdzy
Vlga i Pieczorami doprowadzi³a do wyparcia Armii Czerwonej z Estonii do pocz¹tku lutego19.
17
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Rewoljucija, gra¿danskaja wojna i inostrannaja interwencija w Estonii (1917-1920), red. K. Silivask, A. Libman, H. Arumäe, E. Kaup, A. Kjojorna, W. Maamjagi, E. Matizen, X. Saarniti,
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Na prze³omie lutego i marca Armia Czerwona skupi³a swe wysi³ki na prze³amaniu po³udniowo-wschodniego odcinka frontu estoñskiego miêdzy jez. Pskowskim a Valka, bronionego przez I Brygadê 2 dywizji estoñskiej. Pocz¹wszy od 24
lutego si³y radzieckie podjê³y ponown¹ próbê opanowania Pieczor. Po uporczywych walkach, prowadzonych przez grupê pskowsk¹ z 2 i 7 pu³kami armii estoñskiej, uda³o siê to dopiero po blisko trzech tygodniach – 12 marca. Podjêty nastêpnie
g³êboki rajd czerwonej kawalerii na pó³noc od Pieczor w rejon Voopsu na wschodnim brzegu jez. Pskowskiego doprowadzi³ do rozbicia jednego z oddzia³ów Bu³akBa³achowicza i przejœciowego opanowania w trzeciej dekadzie miesi¹ca Räpina.
Marsz grupy pskowskiej na zachód zosta³ zahamowaniu miêdzy 6 a 14 marca
w zaciêtych walkach na zachód od Pieczor, dziêki wzmocnieniu estoñskiej obrony
przez œwie¿o przyby³y na ten odcinek 11 marca fiñski pu³k Kalmy20.
Tymczasem dosz³o do przetasowañ w strukturze zale¿noœci podleg³ych estoñskiemu dowództwu jednostek rosyjskich. Oszo³omione zimowymi sukcesami na
przeciwbolszewickim froncie dowództwo estoñskie zapragnê³o ugruntowaæ estoñskie wp³ywy w regionie wspieraj¹c uderzenie bia³ych na bastion bolszewizmu Piotrogród. O wierze w powodzenie takiej operacji œwiadczy³ przed³o¿ony w dniu 24
lutego przez Johna Laidonera przewodnicz¹cemu fiñskiego Centralnego Komitetu
Pomocy Estonii O. W. Louhivuori projekt wspólnego uderzenia armii estoñskiej
i fiñskiej na Piotrogród. Na prze³omie lutego i marca plany te by³y rozwijane. Kierownictwo estoñskie z premierem Pätsem i g³ównodowodz¹cym gen. Laidonerem
na czele uzna³o za realne opanowanie Piotrogrodu do czerwca. Wed³ug sformu³owanego przez nich planu operacjê tê mia³y przeprowadziæ wspólnie si³y estoñskie
i fiñskie. Laidoner zak³ada³, i¿ wystarczy do tego jednoczesne uderzenie dwóch
dywizji fiñskich i jednej estoñskiej, w ³¹cznej sile 60 tys. ¿o³nierzy. Zasadnicz¹ rolê
w operacji mia³ odegraæ pozostaj¹cy pod estoñskim dowództwem bia³y rosyjski
Korpus Pó³nocny. Autorem konkretnych planów operacyjnych uderzenia na Piotrogród by³ oficer Korpusu Pó³nocnego gen. Aleksy Rodzianko, który obj¹³ kierownictwo nad nadal podporz¹dkowanym dowództwu estoñskiemu Korpusem
Pó³nocnym. Przewidywa³ on wspó³dzia³anie Korpusu z si³ami estoñskimi. Korpus
mia³ nacieraæ z rejonu Narwy wzd³u¿ linii kolejowej Narwa-Jamburg-GatczinaPiotrogród. Jednostki estoñskie, natomiast mia³y operowaæ na pó³noc od niego
wzd³u¿ po³udniowego wybrze¿a Zatoki Fiñskiej. Zarazem estoñskie desanty morskie mia³y zagra¿aæ ty³om Armii Czerwonej, podobnie jak w wojnie o wyzwolenie
Estonii. G³ównym celem zaanga¿owania estoñskiego w operacjê piotrogrodzk¹
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by³o uzyskanie przez Tallinn t¹ drog¹ wp³ywu na formowanie siê przysz³ego rz¹du
rosyjskiego. Sz³o o to by uzna³ on niezale¿noœæ Estonii od Rosji. Kierownictwo
fiñskie z marsza³kiem Karlem Gustawem Mannerheimem, premierem Lauri Ingmanem i ministrem wojny R. Waldenem odnios³o siê jednak do tych planów z rezerw¹. Finowie stwierdzili, i¿ takiej akcji nie mo¿na z powodzeniem zrealizowaæ
bez wsparcia Ententy. Na takie stanowisko Finów wp³yw mia³y zreszt¹ tak¿e postulaty formu³owane przez bia³ych Rosjan. Genera³ Rodzianko skierowa³ w tej
sprawie do Mannerheima list, w którym apelowa³ by Finowie nie podejmowali
dzia³añ zaczepnych na Piotrogród, co mog³oby wywo³aæ z³e wra¿enie wœród rosyjskiej ludnoœci, a przy identyfikacji ataku fiñskiego z polityk¹ bia³ych zagroziæ ich
sprawie. Wielkoruska postawa bia³ych spowodowa³a, i¿ dosz³o wrêcz do tego, ¿e
Aleksander Ko³czak zakaza³ promowanemu na g³ównodowodz¹cego wszystkich
bia³ych si³ rosyjskich w Pribaltice gen. Niko³ajowi Judeniczowi jakichkolwiek uk³adów w sprawie akcji piotrogrodzkiej z Finlandi¹, a dowodz¹cymi bia³ogwardyjskimi si³ami na po³udniu Rosji gen. Anton Denikin wystosowa³ protest przeciw
mieszaniu siê Finlandii w wewnêtrzne sprawy Rosji. Tak¿e demokracje zachodnie
bez entuzjazmu odnios³y siê do estoñskiego pomys³u. Informacjê o takim stanowisku zachodu, zw³aszcza Wielkiej Brytanii, przekaza³ 1 kwietnia do Tallinna z Pary¿a estoñski minister spraw zagranicznych Jaan Poska21. Nie mniej w ramach
przygotowañ do operacji piotrogrodzkiej oddzia³ Bu³ak-Ba³achowicza zosta³ ponownie w³¹czony przez estoñskie dowództwo do Korpusu Pó³nocnego, a on podporz¹dkowany 2 marca gen. A. Rodziance22. Podejmuj¹c tê decyzjê Laidoner
pragn¹³ stworzyæ proestoñskie stronnictwo w wielkoruskim Korpusie Pó³nocnym,
którego oficerowie mimo wojskowej zale¿noœci i militarnej wspó³pracy z Estoñczykami nieprzychylnie odnosili siê do idei niezale¿noœci nadba³tyckich republik od
Rosji. Efekt by³ taki, i¿ rych³o dosz³o na tle rozbie¿noœci stanowisk do ostrego
konfliktu pomiêdzy Ba³achowiczem i Rodziank¹ – osobistym zaprzysiêg³ym wrogiem Bu³aka. To na powrót postawi³o kwestiê wspierania oddzia³u tego ostatniego
jako formacji odrêbnej i zaowocowa³o nowymi estoñskimi planami co do jego osoby. Planami wi¹¿¹cymi siê z now¹, oryginaln¹ koncepcj¹ polityki rosyjskiej Tallinna.
Sprowadza³a siê ona do próby realizacji pomys³u stworzenia dwóch zaprzyjaŸnionych buforowych pañstw na wschodniej granicy Estonii. Pañstw maj¹cych oddzielaæ j¹ od przysz³ej nieprzychylnej samodzielnoœci Estoñczyków Rosji, nie wa¿ne
czy czerwonej, czy bia³ej. Mia³y to byæ na wschód od rzeki Narwy ku Piotrogrodo21
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wi Ingria23 oraz na wschód od jez. Pskowskiego – siêgaj¹ca œredniowiecznych
tradycji Republika Pskowska. Co do Republiki Ingrid to Estoñczycy wsparli Ingrów, którzy d¹¿¹c do uzyskania niezale¿noœci od Rosji bolszewickiej powo³ali
Komitet Narodowy pod kierownictwem P. Tapanainena. Komitet ten zawar³
26 marca z rz¹dem estoñskim umowê, na mocy której estoñskie Naczelnego Dowództwo rozpoczê³o organizacjê ochotniczego batalionu ingerskiego (Batalion Ingermanlandzki). Po wkroczeniu si³ estoñskich i rosyjskich do Ingrii, mia³ on rozwin¹æ
siê w pu³k i stanowiæ g³ówn¹ si³ê realizuj¹cy cel jakim by³a jej niezale¿noœæ. Dowódc¹ pozostaj¹cego pod zwierzchnictwem estoñskim batalionu zosta³ kpt. E. Pekkanen24. Z kolei budowê Republiki Pskowskiej prowadzi³ Tallinn opieraj¹c siê pod
wzglêdem wojskowym na Ba³achowiczu, a pod politycznym na rosyjskim polityku
Niko³aju Iwanowie. Obie te idee mia³y w po³owie roku spowodowaæ ostry konflikt
Estonii z kierownictwem bia³ych formacji dzia³aj¹cych przeciw bolszewikom na
pograniczu estoñsko-rosyjskim. Konflikt sfinalizowany nieudanymi próbami rozwi¹zania przez dowództwo bia³ych Batalionu Ingermanlandzkiego oraz aresztowania Bu³ak-Ba³achowicza.
Na razie jednak oddzia³ Ba³achowicza nadal operowa³ na froncie estoñskoradzieckim. W kwietniu odznaczy³ siê niespodziewanym rajdem na g³êbokie bolszewickie ty³y, zwieñczonym wtargniêciem 5 kwietnia do Gdowa, z którego
wyprowadzi³ znacz¹c¹ zdobycz wojenn¹, 2,5 mln rubli oraz gdzie uwolni³ 500 zak³adników25.
Wiosn¹ ogólne kierownictwo nad przygotowaniami do operacji piotrogrodzkiej
wyraŸnie przejê³y w swe rêce mocarstwa zachodnie, zw³aszcza Wielka Brytania.
Pos³uszne jej dyrektywom dowództwo estoñskie zeœrodkowa³o w kwietniu podleg³y sobie Korpus Pó³nocny w rejonie Narwy, a w rejonie Vasknarwy, na pó³nocnym krañcu jez. Pejpus oddzia³ kawaleryjski Bu³ak-Ba³achowicza maj¹cy z pó³nocy
nacieraæ w kierunku Pskowa (który z zachodu mia³a zaatakowaæ armia estoñska)
oraz tak¿e oddany pod rozkazy Korpusu Pó³nocnego niemiecki Batalion Ba³tycki
z armii estoñskiej26.
Pierwsze uderzenie na Piotrogród, które rozpoczê³o siê 13 maja przeprowadzono z udzia³em si³ estoñskich ze sk³adu 1 Dywizji estoñskiej dowodzonej przez gen.
Aleksandra Tõnnissona27 Szczególnie szybko posuwa³o siê natarcie lewego skrzyd³a
operuj¹cego miêdzy rzekami £uga i Pliusa. Pierwsza faza prowadzonej przez nie
operacji zakoñczy³a siê opanowaniem 17 maja Jamburga. W toku operacji si³y
estoñskie wysadzi³y rankiem 15 maja desant w ujœciu rzeki £uga, a dwa dni póŸniej
23

24
25
26
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Ingria (Ingermanlandia, I¿ora) – kraina historyczna pomiêdzy rzekami Narw¹ i W³ochow, na
po³udniowo-wschodnim pobrze¿u Zatoki Fiñskiej i po³udniowo-zachodnim jeziora £adoga,
zamieszkiwana przez Ingrów – lud z rodziny narodów fiñskich.
Patrz: J. Soots, op. cit., s. 84-85; Eesti vabadussoda…, t. 2; s. 84, 217.
O. £atyszonek, Spod czerwonej gwiazdy...
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kolejny pod os³on¹ dzia³ okrêtów brytyjskich w Zatoce Koporskiej, wysadzony
z angielskich stawiaczy min. Szczególnie ten ostatni desant powa¿nie zagrozi³ prawemu skrzyd³u radzieckiej 6 dywizji strzelców. Zmusi³o j¹ to do odwrotu. Oba
desanty przeprowadzono si³ami Batalionu Morskiego oraz Batalionu Ingermanlandzkiego. W tym czasie 2,5 tysiêczny oddzia³ Bu³ak-Ba³achowicza wraz z Baltenregimentem natar³ z rejonu Vaksnarwy na po³udnie wzd³u¿ wschodniego brzegu
jeziora Pejpus. Ich natarcie doprowadzi³o w toku ciê¿kich walk do dwukrotnego
brawurowego zajêcia 13 i 17 maja Gdowa na wschodnim brzegu jeziora Pejpus
oraz zagro¿enia od pó³nocy bolszewickiej 10 dywizji strzelców broni¹cej Pskowa.
W dzia³aniach ofensywnych na Gdów wspomog³o Ba³achowicza powstanie ch³opskie na bolszewickich ty³ach. Za operacjê Gdowsk¹ Ba³achowicz zosta³ awansowany przez Judenicza do stopnia pu³kownika. W Gdowie wraz z Niko³ajem
Iwanowem zorganizowa³ Ba³achowicz Spo³eczny Zarz¹d Obywatelski miasta
Gdowa, który regulowa³ stosunki spo³eczno-polityczne na kontrolowanym przez
niego obszarze, wprowadzaj¹c tu faktycznie jego dyktaturê. Dnia 16 maja gen.
Laidoner wyda³ rozkaz ogólnego natarcia na ca³ej d³ugoœci frontu przeciwbolszewickiego. Korpus Pó³nocy mia³ kontynuowaæ natarcie na wschód celem opanowania stacji kolejowej Wruda, 2 i 3 estoñskie dywizje otrzyma³y rozkaz uderzenia
na kierunku po³udniowo-wschodnim z zadaniem zajêcia rosyjskiego Pskowa oraz
³otewskich Aluksne (Marienburga) i Valmiera (Wolmaru), a dzia³aj¹ce wzd³u¿
wybrze¿a Zatoki Fiñskiej na lewym skrzydle frontu Korpusu Pó³nocnego bataliony
Ingermanlandzki i Morski ataku na Krasnaj¹ Gorkê i Ust-Ruditso. Oddzia³y Korpusu Pó³nocnego wykona³y zadanie zdobywaj¹c do 20 maja stacje Wruda i Wo³osowo na linii kolejowej biegn¹cej ku Gatczinie. W tym czasie Batalion Ba³tycki
posuwaj¹c siê na po³udnie wzd³u¿ wschodniego brzegu jeziora Pejpus, przy wsparciu estoñskiej flotylli wojennej jeziora pejpuskiego dotar³ do ujœcia rzeki ¯e³cza.
Obronê radzieck¹ w rejonie jeziora dodatkowo os³abi³o przejœcie bolszewickiej flotylli jeziornej na stronê estoñsk¹. Dzia³aj¹ce z Gdowa ku po³udniowemu-wschodowi formacje Ba³achowicza dotar³y do Nowsielija zdobywaj¹c s¹siaduj¹c¹ z nim
stacjê kolejow¹ Strugi-Belaja. Jej opanowanie spowodowa³o przeciêcie linii kolejowej Psków-£uga-Piotrogród. Po tym sukcesie Laidoner nakaza³ 22 maja powstrzymanie przez Korpus Pó³nocny oraz formacje armii estoñskiej marszu i zajêcie
przez nie pozycji obronnych na linii od wsi Peniki nad Zatok¹ Fiñsk¹ (35 km od
Piotrogrodu) przez Djatlitsy, na wschód od stacji Wo³osowo, dalej do stacji Mszynskaja, st¹d szerokim ³ukiem omijaj¹cym od zachodu £ugê do Nowosielja i dalej
mijaj¹c od wschodu i po³udnia Psków ku Ostrowowi (w rêkach bolszewickich).
Chodzi³o o uporz¹dkowanie i uzupe³nienie nacieraj¹cych oddzia³ów zw³aszcza ich
g³ównej czêœci – Korpusu Pó³nocnego. Ale jego upojone sukcesem dowództwo
ignorowa³o te rozkazy i kontynuowa³o natarcie. Dnia 10 czerwca dzia³ania zaczepne na kierunku piotrogrodzkim z pó³nocy rozpoczê³y tak¿e wojska fiñskie. Operacja by³a prowadzona na odcinku miêdzy jeziorami Onega i £adoga. Jednak podjête
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tu w drugiej po³owie czerwca radzieckie kontrnatarcie doprowadzi³o do odparcia
fiñskiego ataku28.
Kontynuacja natarcia przez Korpus Pó³nocny na Piotrogród grozi³a stworzeniem
przez niego zbyt g³êbokiego, ods³oniêtego od po³udnia klina wbijaj¹cego siê w obszar
Rosji. Pojawia³a siê groŸba uderzenia Armii czerwonej na ty³y Korpusu z po³udniowego wschodu z rejonu Pskowa. By zlikwidowaæ tê groŸbê Laidoner chc¹c nie chc¹c
podj¹³ decyzjê o kontynuowaniu ataku przez si³y estoñskie celem opanowania miasta i wyrównania frontu. Chodzi³o o zabezpieczenie po³udniowego skrzyd³a bia³ych
przed radzieck¹ kontrakcj¹. Natarcie na Psków przeprowadzi³a wydzielona grupa
wojsk estoñskich ze sk³adu 2 Dywizji dowodzonej przez p³k. Bilema Puskara dysponuj¹ca 4 poci¹gami pancernymi. Rozpocz¹³ je noc¹ na 24 maja stanowi¹cy oddzia³ uderzeniowy 7 pu³k wspierany przez poci¹g pancerny. Przerwawszy radzieck¹
obronê rankiem zaj¹³ on Izborsk. Wymownym sukcesem Estoñczyków bezpoœrednio poprzedzaj¹cym natarcie, by³o przejœcie na ich stronê ¿o³nierzy dwóch rot 1-go
talliñskiego pu³ku radzieckiego (oko³o 1.000 ludzi) z dowódc¹ estoñskiej dywizji
z Armii Czerwonej L. Rittem i oficerami jej sztabu na czele. Jednak 2 i 3 pu³ki
dywizji stawi³y zaciêty opór atakuj¹cym unikaj¹c okr¹¿enia. W dniu 25 maja Laidoner wyda³ rozkaz dalszego natarcia na kierunku pskowskim do linii rzeki Wielikaja. Tego samego dnia wieczorem uderzeniowa grupa wojsk estoñskich w sk³adzie
7 i 5 pu³ku, przy wsparciu poci¹gu pancernego opanowa³a lewobrze¿n¹ czêœæ Pskowa, a nastêpnego dnia prawobrze¿n¹ czêœæ miasta, uzyskuj¹c tym dogodny przyczó³ek na wschodnim brzegu rzeki Wielkiej. 29 maja od pó³nocy dotar³ do miasta
rosyjski oddzia³ kawalerii S. Bu³ak-Ba³achowicza. Jemu te¿ 31 maja Laidoner uroczyœcie przekaza³ formalnie jako przedstawicielowi Korpusu Pó³nocnego miasto.
Do dyspozycji Ba³achowicza Estoñczycy przekazali w Pskowie dywizjon poci¹gów pancernych29. Przeprowadzka do Pskowa spowodowa³a jednak zarazem, ¿e
Ba³achowicz utraci³ na rzecz gen. Rodzianki wp³ywy w Gdowie30.
28
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Oddanie Pskowa bia³ym mia³o podkreœlaæ fakt, i¿ Estoñczycy nie prowadz¹
dzia³añ zbrojnych na obszarze Rosji celem zaw³aszczenia jej terytoriów. Przekazanie miasta w³aœnie Ba³achowiczowi by³o zarazem dla Estoñczyków okolicznoœci¹
nader korzystn¹ i nie przypadkow¹, zwa¿ywszy, i¿ spoœród rosyjskich dowódców
najbardziej sprzyja³ on sprawie estoñskiej. Dodatkow¹ sprzyjaj¹c¹ okolicznoœci¹
by³o, i¿ jako komendanta Pskowa zatwierdzi³ go tak¿e Judenicz. Ten pierwotnie
wyznaczy³ na tê funkcjê gen. Arseniewa. Gdy jednak wobec tego ostatniego pojawi³y siê zarzuty o zbytnie sprzyjanie Niemcom, zosta³ on przez dowództwo rosyjskie odwo³any i zast¹piony w³aœnie Ba³achowiczem31.
Wraz z objêciem przez Ba³achowicza wojskowego zarz¹du nad Pskowem, szybko ukonstytuowa³y siê w mieœcie cywilne w³adze rosyjskie z przyby³ym z Gdowa
Niko³ajem Iwanowem na czele. Podj¹³ on z Ba³achowiczem pe³n¹ wspó³pracê.
Wobec ignorowania przez nich rozkazów dowództwa rosyjskiego, wœród bia³ych
pojawi³o siê podejrzenie, i¿ w istocie dzia³aj¹ oni w zmowie z Estoñczykami na
rzecz ustanowienia zale¿nej od Tallinna odrêbnej Republiki Pskowskiej, co znamionowa³o, i¿ Estoñczycy d¹¿¹ w istocie do os³abienia bia³ych poprzez rozbicie ich
jednoœci. Podejrzenia te potwierdza³o zorganizowanie przez Ba³achowicza i Iwanowa demokratycznych wyborów do pskowskiej dumy, charakteryzuj¹cej siê orientacj¹ liberalno-socjalistyczn¹ i odpornej na próby manipulacji i podporz¹dkowania
przez dowództwo rosyjskie. Obawy te spotêgowa³y konflikt Ba³achowicza i Iwanowa z rosyjskim korpusem oficerskim owocuj¹c skierowanym przez Rodziankê
do Ba³achowicza 14 czerwca rozkazem aresztowania Iwanowa, którego ten nie
wykona³32.
Gdy 19 czerwca dowództwo estoñskie zrezygnowa³o ze zwierzchnoœci nad
operuj¹cym ju¿ na terytorium Rosji Korpusem Pó³nocnym biali proklamowali go
Armi¹ Pó³nocn¹, której dowódc¹ zosta³ mianowany w koñcu czerwca gen. Niko³aj
Judenicz. Korpus Pó³nocny przemianowany zosta³ na 1 Korpus Armii, a jego dowódc¹ nadal pozostawa³ Rodzianko. Pocz¹tkowo, gdy separatyzm i ci¹gotki do
usamodzielnienia siê Ba³achowicza nie by³y jeszcze dostatecznie zarysowane ani
przez dowództwo armii dostrzegane, Judenicz legalizuj¹c z rosyjskiego nadania
jego status i pozycjê podj¹³ dzia³ania maj¹ce zrównowa¿yæ wzmocnieniem go pozycjê genera³a Rodzianki. Korzystaj¹c z pozycji i mobilizacyjnej aktywnoœci Ba³achowicza oddelegowano do niego ze sztabu przemianowanej 1 lipca na
Pó³nocno-Zachodni¹ Armiê gen. Arseniewa. Arseniew przyby³y do Pskowa 12
lipca maj¹c wspomóc Ba³achowicza w reorganizacji jego partyzanckich i ch³op31
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skich oddzia³ów w regularn¹ armiê. Z nich oraz z pu³ków bolszewickich, które
przesz³y na jego stronê sformowano z³o¿ony z dwóch dywizji 2 Korpus. Zaraz te¿
pojawi³ siê miêdzy Ba³achowiczem i Arseniewem konflikt o dowództwo nad nim.
O ile bezpoœredni zwierzchnik Ba³achowicza, wrogi mu Rodzianko wspar³ kandydaturê Arseniewa pozostawiaj¹c Ba³achowiczowi jedynie dowództwo jednej z dywizji, Judenicz sk³ania³ siê na razie do oddania dowództwa nad Korpusem
Ba³achowiczowi, awansowanemu w tym czasie do stopnia genera³a-majora 33.
Tymczasem Ba³achowicz podj¹³ w Pskowie dzia³ania godz¹ce w pozycjê wielkoruskiego, reakcyjnego otoczenia Judenicza, w duchu wspomnianych ju¿ intencji
w³adz estoñskich utworzenia tu niezale¿nego organizmu pañstwowego izoluj¹cego
po³udniowo-wschodni¹ Estoniê od Rosji. Od reakcyjnego otoczenia Judenicza
wyró¿nia³a go ponadto wspomniana ju¿ akceptacja dla separatystycznych pañstwowotwórczych aspiracji narodów nierosyjskich rosyjskiego imperium oraz deklaratywny demokratyzm, wspólnie owocuj¹ce teraz dzia³aniami o charakterze
administracyjno i pañstwowotwórczym. Ju¿ w pierwszym rozkazie po objêciu w³adzy we Pskowie Ba³achowicz stwierdzi³: „Maj¹c na uwadze brak mo¿liwoœci
przejêcia przez w³adze wojskowe troski o organizacjê tutejszego ¿ycia, oraz
niemo¿noœæ objêcia miejscowej administracji – prawo i obowi¹zki lokalnej
w³adzy obywatelskiej powierzam czasowo utworzonemu z ciesz¹cych siê ogólnym szacunkiem osób Spo³ecznemu Obywatelskiemu Zarz¹dowi Pskowa i powiatu, decyzje i postanowienia którego, kontrolowane przez wojskowego
komendanta, bêd¹ obowi¹zuj¹ce dla wszystkich obywateli. Powierzeniem
funkcji obywatelskich miejscowym si³om spo³ecznym Bia³e Ludowe Wojsko
udowadnia szczeroœæ g³oszonych przez siebie demokratycznych hase³. Niech
wszyscy wiedz¹, ¿e przynosimy pokój, organizacjê i ³ad. Ludnoœci polecam
zachowaæ spokój. Moje wojska zwyciêsko kontynuuj¹ swoje natarcie. Wszystkim usi³owaniom przeciwnika okazaæ odpór, a szybko zostan¹ zlikwidowane. Ataman ch³opskich i partyzanckich oddzia³ów i dowodz¹cy wojskami
Pskowskiego i Gdowskiego rejonu podpu³kownik Bu³ak-Ba³achowicz.” 34 .
Niezale¿nie od tych demokratycznych deklaracji Ba³achowicz wprowadzi³ na Podleg³ym sobie obszarze dyscyplinê i porz¹dek uciekaj¹c siê nie rzadko do drakoñskich kar i publicznych egzekucji, których ofiar¹ pad³o ponad stu zwolenników
w³adzy bolszewickiej powieszonych na ulicznych latarniach. Ponadto mia³ Ba³achowicz tolerowaæ mordy gwa³ty i rabunki dokonywane przez jego podkomendnych na ludnoœci cywilnej, zw³aszcza ¿ydowskiej. Liczne oskar¿enia o tego typu
przypadki wysuwane przez œrodowiska ¿ydowskie, i nie tylko35 , by³y jednak po
33
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wojnie przez Ba³achowicza odrzucane, a rozstrzygaj¹ca kwestiê, zwieñczona skazuj¹cym wyrokiem rozprawa s¹dowa w tej sprawie nie odby³a siê.
Piêciomiesiêczny pskowski okres w karierze Ba³achowicza, jak i w ogóle jego
aktywnoœæ w ramach bia³ej rosyjskiej Armii Pó³nocno-Zachodniej wykraczaj¹ poza
ramy merytoryczne niniejszego artyku³u, zas³uguj¹c na odrêbne szersze opracowanie. Niniejszym te¿ ich omówienie ograniczymy do niezbêdnego dla zrozumienia dalszego biegu wypadków minimum.
Na odcinku pskowskim Armia Czerwona podjêla kontrnatarcie 8 lipca. Trzymaj¹ce tu front rosyjskie oddzia³y Bu³ak-Ba³achowicza odst¹pi³y na zachód ku
Pskowowi. Wobec bolszewickiego ataku broni¹ce go si³y by³y sukcesywnie uzupe³niane przez kolejne odzia³y estoñskie. Rozgorza³a zaciêta dziesiêciodniowa bitwa o miasto, która zakoñczy³a siê sukcesem broni¹cych go si³ estoñsko-rosyjskich.
Bolszewicka próba odzyskania Pskowa tym razem nie powiod³a siê36. Przeprowadzona miêdzy 18 lipca i 2 sierpnia kontrofensywa estoñskich 6 i 7 pu³ku wspieranych przez rosyjskie pu³ki ostrowski i wozniesieñski odrzuci³a bolszewików 35
km na po³udnie od Pskowa pod Ostrów i 55 km na wschód pod Porohów37.
Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej wyda³o 2 sierpnia ponowny rozkaz
kontrnatarcia na odcinku pskowskim celem odbicia Pskowa38. Dnia 16 sierpnia
Armia Czerwona rozpoczê³a kolejne uderzenie na miasto. G³ówne natarcie skierowano ku pó³nocy spod Ostrowa z zamiarem odciêcia od zaplecza jednostek estoñskich stoj¹cych pod Porohowem. Zadanie to powierzono Estoñskiej Brygadzie ze
sk³adu Armii Czerwonej oraz dzia³aj¹cej na lewym skrzydle frontu pskowskiego
2 Dywizji strzelców operuj¹cej na Pieczory. Po zaciêtych tocz¹cych siê do 20
sierpnia walkach 15 armia radziecka podesz³a do Pskowa z trzech stron na odleg³oœæ 15-20 kilometrów. 22 sierpnia po zbudowaniu pontonowego mostu na rzece
Czerech 2 i 5 estoñskie pu³ki radzieckie po walce na bagnety przeprawi³y siê przez
rzekê w rejonie wsi Budnik i Priborsk mimo artyleryjskiego ostrza³u przeprawy
przez obroñców Pskowa. Tu rozgorza³y najciê¿sze walki. Wsie przechodzi³y kilkakrotni z r¹k do r¹k. Ostatecznie jednak po ciê¿kiej walce na bagnety wojska bolszewickie zajê³y je uzyskuj¹c przyczó³ek na lewym brzegu rzeki dla rozwiniêcia
dalszego natarcia. Najbardziej zagra¿a³ miastu oskrzydlaj¹cy manewr si³ bolszewickich z po³udniowego-zachodu. Niepowodzenia na froncie oraz rozbie¿noœci
pomiêdzy kieruj¹cym obron¹ miasta Bu³ak-Ba³achowiczem i Judeniczem spowodowa³y pozbawienie tego pierwszego dowództwa w dniu 23 sierpnia. Wp³yw na
dymisjê i w ogóle „wyklêcie” Ba³achowicza z szeregów wojsk rosyjskich mia³y te¿
wyraŸne ju¿ sympatie proestoñskie i dzia³ania separatystyczne. Jedn¹ z g³ównych
przyczyn konfliktu pomiêdzy Ba³achowiczem, a reszt¹ rosyjskiego korpusu oficer36
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skiego by³o poparcie przez niego grupy polityków rosyjskich dzia³aj¹cych na wschodzie Ba³tyku, g³osz¹cych potrzebê rezygnacji z idei wielkiej i niepodzielnej Rosji na
rzecz uznanie niepodleg³oœci republik nadba³tyckich, w tym Estonii, celem pozyskania ich do aktywniejszego wsparcia bia³ych w walce z bolszewikami. Do grupy
tej nale¿eli emigranci rosyjscy w Rewlu, kadeci: Niko³aj Iwanow oraz Gieorgij
Kirdiecow i Michai³ Margulies, którzy jeszcze w kwietniu 1919 roku pozyskali dla
tej idei tak eksponowan¹ postaæ rosyjskiej sceny politycznej jak Borys Sawinkow39.
Bia³ych genera³ów dra¿ni³y te¿ formu³owane przez Ba³achowicza deklaracje odnoœnie prawa ch³opów do ziemi, prawa ca³ego narodu do chleba i ochrony praw
ludzi pracy40. I tak np. w wywiadzie udzielonym rosyjskojêzycznemu „Nowemu
Ryskiemu S³owu” 20 sierpnia deklarowa³ Ba³achowicz: „Ktoœ puœci³ plotkê, ¿e
zwracamy ziemiê obszarnikom. To wierutne k³amstwo. Ziemia pozostaje przy
tych, którzy na niej pracuj¹. Naszym podstawowym has³em jest: kto sieje ten
i zbiera.”41. Szalê przewa¿y³a wreszcie obawa, i¿ wspieraj¹ce Armiê Pó³nocnoZachodni¹ mocarstwa Koalicji po niepowodzeniu pierwszego uderzenia na Piotrogród i utracie przez bia³ych Jamburga postanowi³y zast¹piæ jej dowódców Judenicza
i Rodziankê Ba³achowiczem, co mia³o zaowocowaæ szerszym zaanga¿owaniem
Estonii w dzia³ania przy boku Rosjan. Wyrazem takich tendencji mia³o staæ siê
uroczyste przyjêcie wydane przez szefa alianckiej misji w pañstwach ba³tyckich
gen. Huberta Gougha, na kr¹¿owniku brytyjskim, na które zaproszono jedynie gen.
Laidonera, gen. Ba³achowicza i Iwanowa, z pominiêciem Judenicza i Rodzianki.
Rozkaz o aresztowaniu Ba³achowicza by³ wiêc swoist¹ prób¹ uprzedzenia spodziewanych wypadków42.
Dowództwo Armii Pó³nocno-Zachodniej próbuj¹c pozbyæ siê Bu³ak-Ba³achowicza czyni³o mu ju¿ w tym czasie ró¿ne przeszkody, jak nie dostarczanie zaopatrzenia oraz ¿ywnoœci przysy³anej przez mocarstwa koalicyjne. Gdy to nie da³o
rezultatu do Pskowa zosta³a skierowana przeciw Ba³achowiczowi kolej¹ z Narwy
przez Gdów karna ekspedycja pod dowództwem p³k. Borysa Peremikina. W nocy
23 sierpnia przyby³ on do Pskowa na czele 3 pu³ków piechoty, pu³ku kawalerii,
3 poci¹gów pancernych, 2 samochodów pancernych oraz 2 baterii dzia³ z zadaniem aresztowania go. Przejêcie kontroli nad Pskowem nie by³o trudne zwa¿ywszy i¿ w chwili przybycia ekspedycji znajdowa³ siê w nim jedynie sztab
Ma³achowicza, a podleg³e mu jednostki operowa³y na froncie. Wed³ug dominuj¹cej
w Ÿród³ach wersji aresztowanego Ba³achowicza uwolnili oddani mu ¿o³nierze, z którymi przedosta³ siê do sztabu 2 Dywizji estoñskiej. Pojawia siê jednak tak¿e relacja
g³osz¹ca, i¿ wcale nie zosta³ aresztowany przeje¿d¿aj¹c swobodnie przez rozstê39
40
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Szerzej na ten temat patrz w: A. Nowak, op. cit., s. 129-131.
M. Cabanowski, op. cit., s. 19; A. Bielecki, bandyta czy bohater narodowy?, w: „Literatura na
œwiecie”, nr 8/9, 1991, s. 244.
Cyt. za: „Warszawskaja Riecz”, nr 113, 3 wrzeœnia 1919, Pietriograd budiet wzjat w oktjabrie
(biesiada z gen. Bu³ak-Ba³achowiczem).
O. £atyszonek, Spod czerwonej gwiazdy…, s. 45.
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puj¹ce siê przed nim szeregi ¿o³nierzy Peremikina. Istotnie, mo¿liwe i¿ do aresztowania nie dosz³o za spraw¹ samego Peremykina, który nie wykonuj¹c w pe³ni
rozkazu dowództwa pozwoli³ pozbawionemu komendy Ba³achowiczowi uciec do
Estoñczyków. Potwierdza³yby tak¹ ewentualnoœæ zarówno wczeœniejsze przyjazne stosunki obu oficerów, gdy wspólnie przechodzili od Bolszewików na stronê
Bia³ych, jak i póŸniejsza za¿y³oœæ, gdy w 1920 roku razem walczyli przy boku armii
polskiej43.
Dowództwo estoñskie uzna³o zdymisjonowanie Ba³achowicza za krok wrogi
wobec interesów estoñskich w regionie i wycofa³o swe wojskowe poparcie dla
Rosjan w rejonie Pskowa. Zarz¹dzona zosta³a ewakuacja si³ estoñskich na obszar
Estonii. Na decyzjê tê wp³ynê³a ponadto groŸba osaczenia wojsk estoñskich przez
Armiê Czerwon¹ oskrzydlaj¹cym manewrem z kierunku po³udniowo-wschodniego. Tymczasem sforsowanie rzeki Czerech przez jednostki bolszewickie spowodowa³o, ¿e opuszczona przez estoñskich sojuszników zdemoralizowana rosyjska
za³oga miasta dowodzona teraz przez p³k. Peremikina nie by³a w stanie sama utrzymaæ Pskowa i po krótkiej walce odda³a go bolszewikom, wycofuj¹c siê ku pó³nocy
na Gdów. 26 sierpnia oddzia³y radzieckie z 2 i 5 estoñskimi komunistycznymi pu³kami na czele wkroczy³y do miasta. W Pskowie bolszewicy wziêli do niewoli 200
bia³ogwardzistów, zdobywaj¹c znaczne iloœci materia³u wojennego. Tymczasem
ewakuuj¹ce siê z Pskowa oddzia³y estoñskie wycofywa³y siê szos¹ rysk¹ ku granicy Estonii, rosyjskie natomiast szos¹ gdowsk¹ za rzekê ¯e³cza44.
Po utracie Pskowa konflikt gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza z Judeniczem,
Rodziank¹, Aleksiejewem i innymi wy¿szymi oficerami Armii Pó³nocno-Zachodniej zaostrzy³ siê jeszcze bardziej. Jednym z g³ównych przedmiotów sporu by³a
sprawa stosunku Bia³ych do Estonii. Ba³achowicz wyraŸnie wypowiada³ siê za
pe³nym uznaniem Estonii przez Rosjê, co wœród wielkoruskiej generalicji nie cieszy³o siê sympati¹. W efekcie sporów i oskar¿eñ pod adresem Ba³achowicza o niesubordynacjê i bandytyzm jego formacji, zerwa³ on ostatecznie wspó³pracê
z rosyjskim dowództwem i na powrót podda³ sw¹ jednostkê przemianowan¹ na
wydzielony oddzia³ bia³oruski dowództwu estoñskiemu, sam przywdziewaj¹c estoñski mundur, a jego od nowa formowany oddzia³ zosta³ rozlokowany w Voru
(Werro) i poddany komendzie dowództwa 2 estoñskiej dywizji45.
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Patrz: J. Soots, op. cit., s. 97; O. £atyszonek, Spod czerwonej gwiazdy…, s. 45; A. Nowak, op.
cit…, s. 128.
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Jeszcze jedn¹ próbê odzyskania wp³ywów w Armii Pó³nocno-Zachodniej podj¹³
Ba³achowicz 26 wrzeœnia, kiedy si³y Armii Pó³nocno-Zachodniej znalaz³y siê na
pozycjach wyjœciowych do ponownej ofensywy na Piotrogród. Z 300 swoimi ¿o³nierzami wyruszy³ poci¹giem z rejonu Ostrowa na Narwê zamierzaj¹c przeprowadziæ tu przewrót maj¹cy obaliæ Judenicza i oddaæ mu w³adzê. Inicjatywa ta zosta³a
jednak powstrzymana przez Estoñczyków, którzy wys³awszy mu naprzeciw poci¹g pancerny sk³onili genera³a do rezygnacji z tych planów46. Taka postawa estoñskiego dowództwa mia³a swe Ÿród³o w obawach przed komplikacj¹ stosunków
Tallinna z mocarstwami sprzymierzonymi, mog¹cymi identyfikowaæ podkopuj¹cy
jednoœæ si³ rosyjskich w przeddzieñ natarcia pucz proestoñskiego Ba³achowicza
z antyrosyjsk¹ dywersj¹ Estoñczyków. To zaœ mog³o Estonii przynieœæ fatalne skutki
w zabiegach o wsparcie przez Ententê zabiegów o uznanie ich pañstwa przez
bia³ych.
Aczkolwiek osobiœcie Ba³achowicz przetrwa³ najwiêkszy kryzys i utrzyma³ siê
jako dowódca podtrzymywanej przez Estoñczyków stosunkowo nie wielkiej formacji, fina³ rywalizacji wewn¹trz Armii Pó³nocno-Zachodniej zakoñczy³ siê jego
dotkliw¹ pora¿k¹. By³ on te¿ pora¿k¹ wizji bia³ej, demokratycznej Rosji akceptuj¹cej odrêbnoœæ narodów „okrainnych” imperium.
Niespe³na trzy tygodnie po rozpoczêciu przez Armiê Pó³nocno-Zachodni¹ drugiej, jesiennej operacji piotrogrodzkiej podjête zosta³o ponowne natarcie 2 estoñskiego pu³ku wspartego oddzia³em Bu³ak-Ba³achowicza na Psków. Rozpoczê³o siê
ono w nocy z 11 na 12 paŸdziernika. Mimo zajêcia na samym pocz¹tku operacji
stacji Moglino, ju¿ 12 paŸdziernika wojska radzieckie wsparte przez œwie¿e posi³ki
odrzuci³y Estoñczyków na pozycje wyjœciowe. Jeszcze raz w kierunku Pskowa
uderzyli w dniach 17 i 18 paŸdziernika „Ba³achowcy”. Dzia³ania te wspar³y dwa
bataliony 3 estoñskiej dywizji, które 16 paŸdziernika natar³y na Katlesze i Diatnowo oraz estoñska Flotylla Jeziora Pejpus, która ju¿ 13 paŸdziernika wysadzi³a desant u ujœcia rzeki Wielikaja do jez. Pskowskiego oraz ostrzela³a pozycje bolszewickie
na jego brzegu. Chocia¿ tym razem Estoñczycy osi¹gnêli liniê rzeki Wielikaja, i tym
razem zostali odrzuceni. Tak¿e oddzia³owi Bu³ak-Ba³achowicza nie uda³o siê wykonaæ powierzonego zadania opanowania Ostrowa. W nocy 20 paŸdziernika nacieraj¹cy rozpoczêli odwrót na pozycje wyjœciowe, które zajêli 24 paŸdziernika47.
Rozbudowywany kawaleryjski oddzia³ bia³oruski Ba³achowicza planowano jako
du¿¹ 10-cio tysiêczn¹ formacjê. Zdo³ano jednak powiêkszyæ go jedynie do liczby
oko³o 600 ludzi. Ostatni¹ spektakularn¹ akcj¹ Ba³achowców w wojnie estoñskoradzieckiej by³ s³ynny rajd z dnia 5 listopada 1919 roku w rejonie Psków-Ostrów.
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Doprowadzi³ on do przerwania a¿ trzech bolszewickich linii kolejowych oraz rozbicia znacznych si³ Armii Czerwonej.
Gdy po pogromie Armii Pó³nocno-Zachodniej i ciê¿kiej grudniowej obronie Narwy,
2 stycznia 1920 roku Estonia podpisa³a z radzieck¹ Rosj¹ zawieszenie broni, Ba³achowicz zacz¹³ rozgl¹daæ siê za nowym protektorem. Jeszcze w listopadzie usi³owaæ porozumieæ siê co do przejœcia pod dowództwo bia³oruskie a nastêpnie w grudniu
pod kuratelê ³otewsk¹ z przedstawicielami £otwy. £otysze jednak po dopiero co
zakoñczonej wojnie z bia³orosyjsk¹ armi¹ Paw³a Bermondt-Awa³owa nie kwapili
siê zbytnio do wpuszczenia na swe terytorium zal¹¿ka nowej, bia³ej, rosyjskiej w istocie formacji48. Niepowodzeniem zakoñczy³y siê te¿ próby uzyskania od £otyszy
zgody na rekrutacjê na terytorium ich pañstwa bia³oruskich ochotników do oddzia³u, o co zabiega³ przedstawiciel rz¹du bia³oruskiego w Rydze i Tallinnie p³k. Konstanty Jezowitow49.
Tymczasem wraz z koñcem wojny estoñsko-radzieckiej, zgodnie z podpisanym
pokojem strona estoñska zobowi¹za³a siê do rozwi¹zania wszystkich nieestoñskich
antyradzieckich formacji wojskowych i politycznych na swoim terytorium. W konsekwencji Estoñczycy rozlokowali oddzia³ Ba³achowicza w kontrolowanym przez
siebie pó³nocno-wschodnim naro¿niku £otwy w Aluksne (Marienbergu) i zaprzestali jego utrzymywania. Zbli¿aj¹ca siê perspektywa przekazania kontroli nad regionem £otyszom tym bardziej zmusza³a Ba³achowicza do szukania nowego
mecenasa i teatru dzia³añ wojennych dla swej formacji. Tak¹ rolê doskonale zdawa³a siê spe³niaæ przygotowuj¹ca wyprawê kijowsk¹ Polska, promuj¹ca formowanie sojuszniczych struktur polityczno-wojskowych narodów ¿yj¹cych miêdzy
Polsk¹ i Rosj¹.
Przed opuszczeniem Estonii Ba³achowicz ws³awi³ siê jeszcze jedn¹ akcj¹. By³o
ni¹ spektakularne aresztowanie w nocy z 27 na 28 stycznia przebywaj¹cego w jednym z talliñskich hoteli gen. Niko³aja Judenicza, przy którym znalezione zosta³y
gigantyczne kwoty pieniêdzy przeznaczone na utrzymanie internowanej przez Estoñczyków Armii Pó³nocno-Zachodniej. Judenicz podejrzany o zamiar ucieczki z kas¹
Armii zosta³ aresztowany przez Ba³achowicza przy wspó³udziale prokuratora Pó³nocno-Zachodniej Armii. Przejête fundusze rozdysponowa³ Ba³achowicz pomiêdzy internowane rosyjskie jednostki50. Ich czêœæ umo¿liwi³a tak¿e czasowe
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utrzymanie jego oddzia³u na ziemiach ³otewskich, gdzie by nie naraziæ siê ³otewskim gospodarzom jego jednostka zachowywa³a siê, co zaskakiwa³o, wzorowo,
a podkreœlali to sami oficerowie ³otewscy.51
W pierwszej po³owie lutego 1920 roku wszed³ Ba³achowicz w kontakt z polskim attache wojskowym w Rydze kpt. Aleksandrem Myszkowskim52 , negocjacje
z którym doprowadzi³y do przeprowadzenia w marcu 1920 roku oddzia³u Ba³achowicza z Aluksne do kontrolowanego przez wojska polskie ³otewskiego Daugavpilsa (Dyneburga), a nastêpnie do Brzeœcia nad Bugiem gdzie podjêto pod patronatem
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich rozbudowê formacji, która z licznymi sukcesami odznaczy³a siê w polsko-bolszewickiej wojnie roku 192053. Ostatecznie
wiêc, z perspektywy losów ca³oœci bia³ych rosyjskich formacji i ich dowódców
operuj¹cych na wschodnim pobrze¿u Ba³tyku to Ba³achowicz unikn¹³ ostatecznej
pora¿ki wi¹¿¹c siê i swój oddzia³ z Polakami.

Abstract
The text is dedicated to the contribution of General Stanislaw Bulak-Balachowics in the Estonian liberation war 1918-19 (which is not mentioned by Polish
historiography). He is famous for his part in the Polish-Bolshevist 1920 war, and
his activity in detachments of the “White” Russian on the Pskow front during the
Russian civil war.
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Pod okupacj¹ bolszewick¹ w roku 1920
Podejmuj¹c problematykê wojny polsko-sowieckiej historycy, w szczególnoœci
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, najwiêcej uwagi skupiali na jej w¹tkach militarnych znacznie mniej miejsca poœwiêcaj¹c obszarom nie zwi¹zanym
bezpoœrednio z dzia³aniami wojennymi.
W przedstawionym poni¿ej artykule autor stawia sobie za cel przybli¿enia obrazu postaw spo³eczeñstwa Polski wobec najeŸdŸcy na zajêtych przez niego czêœci
ziem polskich, a œciœlej by³ego Królestwa Kongresowego. Choæ obecnoœæ wojsk
sowieckich nie trwa³a d³u¿ej ni¿ trzy tygodnie mia³y miejsce bardzo interesuj¹ce
zjawiska wi¹¿¹ce siê ze stosunkiem miejscowej ludnoœci do okupantów i wprowadzanych przezeñ porz¹dków. W oparciu o liczne Ÿród³a mo¿na mówiæ o doœæ
zró¿nicowanych zachowaniach. Wiêkszoœæ, przede wszystkim zamo¿niejsze a tak¿e
cechuj¹ce siê g³êbokim patriotyzmem jak i obywatelskim wyrobieniem grupy ludnoœci zdecydowanie wrogo przyjê³y wejœcie „czerwonoarmistów”, traktuj¹c ten
fakt jako kolejna ods³onê narodowego dramatu. Wœród pozosta³ych, szczególnie
przed nadejœciem oddzia³ów sowieckich i w pierwszym okresie ich obecnoœci skala zachowañ, mówi¹c najogólniej, rozpina³a siê od rezerwy do daleko posuniêtej
akceptacji wobec zapowiadanej propagandê sowieck¹ budowy „nowej rzeczywistoœci”, jej fundamentem mia³ byæ „pokojowy” i „sprawiedliwy” ³ad, gwarantowany przez rz¹dy sprawowane przez reprezentacjê robotników i ch³opów1 .
W archiwach mo¿na znaleŸæ bardzo wiele dokumentów z których w odniesieniu do znacznego odsetka pewnych grup i kategorii ludnoœci wy³ania siê obraz nie
maj¹cy nic wspólnego z po¿¹danymi wówczas postawami ofiarnoœci i patriotyzmu.
Wed³ug niektórych meldunków z powiatu siedleckiego w miarê zbli¿ania siê
„armii robotniczo-ch³opskich” wskaŸnik przychylnoœci do hase³ bolszewickich wzrasta³2 . W podobnym tonie brzmia³y doniesienia z wschodnich powiatów Lubelszczyzny, przede wszystkim powiatu che³mskiego. Najczêœciej reakcje tamtejszego
proletariatu, przede wszystkim wiejskiego formu³owano jako wyczekuj¹ce3 . Choæ
wiele z tych ocen generalizuje fakty rzeczywistoœæ, nie ulega w¹tpliwoœci, ze spory
1
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T. Teslar, Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, Warszawa
1938.
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odsetek najbiedniejszej ludnoœci, a tak¿e pozbawionej elementarnej wiedzy na temat rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ i zupe³nie opacznie czytaj¹cych „misjê dziejow¹” bolszewizmu, przychylnie odnosi³ siê do towarzysz¹cych mu hase³4 .
Otwarte jak i przychylne postawy wobec bolszewizmu rodzi³y siê w najwiêkszej mierze na gruncie g³êbokiej nêdzy materialnej, ciemnoty, bardzo ostrych kontrastów spo³ecznych, brak wyraŸnych perspektyw na zmianê takiego stany rzeczy
oraz jak mo¿na przypuszczaæ, w niektórych przypadkach g³êbok¹ w¹tpliwoœæ w pokonanie Rosji bolszewickiej.
Ró¿nic materialnych, zw³aszcza na LubelszczyŸnie nie sposób nie zauwa¿yæ.
Ich skala( inaczej ni¿ np. w Wielkopolsce i Pomorzu)by³a kolosalna. Na tym obszarze obok licz¹cej tysi¹ce hektarów ordynacji zamojskich istnia³y pozostaj¹ce w skrajnej nêdzy gospodarstwa ch³opskie. Taka rzeczywistoœæ sprawia³a, ¿e tendencje
radykalne w szczególnoœci w odniesieniu do robotników rolnych wystêpowa³y tam
z du¿ym nasileniem 5 .
Œrodowiska nie mog¹c doczekaæ siê poprawy swego po³o¿enia (m.in. drog¹
zapowiadanej reformy rolnej) poprzez rozwi¹zania podejmowane przez w³asne
pañstwo liczy³o na realizacje swych oczekiwañ ze strony mieni¹cej siê „pañstwem
proletariatu” Rosji. Tym bardziej, ¿e Moskwa nieustannie g³osi³a likwidacje niesprawiedliwego starego œwiata i oddanie w³adzy w rêce „uciœnionych”. Nie bez
znaczenia by³ tu fakt przybieraj¹cej gigantyczne rozmiary i przejawiaj¹cej siê w ró¿nych formach propagandy bolszewickiej. Zgodnie ze strategi¹ wodzów rewolucji,
poci¹g agitacyjny by³ tak samo wa¿ny jak amunicyjny. Na tysi¹cach ulotek i plakatów eksponowano przede wszystkim przyjazne uczucia wobec polskiego proletariatu. Najczêœciej szermowano takim i has³ami jak: „precz z kapitalizmem, precz
z wojn¹, niech ¿yje rz¹d robotniczo-w³oœciañski”6 . Obok ulotkowo-plakatowej organizowano tak¿e propagandê wiecow¹.
Wiece, przede wszystkim w miastach urz¹dza³o dowództwo wojskowe. Szczególne znaczenie przywi¹zywano do rozpropagowania za³o¿eñ Manifestu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Jego tekst bardzo szybko (m.in. dziêki
zaanga¿owaniu lotnictwa) znalaz³ siê na ca³ym obszarze zajêtym przez najeŸdŸcê.
Wœród czêœci s³u¿by folwarcznej, bezrolnych i ma³orolnych ch³opów, oczekiwano przede wszystkim du¿ych nadañ ziemi, lasów – w pierwszej kolejnoœci kosztem maj¹tków obszarniczych oraz umorzenia wszelkich d³ugów. Zwa¿aj¹c na taki
rozwój wypadków trudno kwestionowaæ konstatacje jednego z wójtów powiatu
krasnystawskiego, ¿e „w czasie najazdu bolszewików s³u¿ba dworska im sympatyzowa³a a do chlebodawców odnosi³a siê wrogo”7 .
4

5
6
7

Ibidem; J. Gmitruk, Ch³opi i ludowcy na Podlasiu w walce o niepodleg³oœæ i wolnoœæ Polski, (w:)
Rok 1920 na Podlasiu, Bia³a Podlaska s. 85.
E. Maj, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918-1928, Lublin, s. 218-220.
S. Kawczak, Milkn¹ce echa, Wspomnienia z wojny 1914-1920, 1991, s. 360-361.
AAN TSK, t. 260, l. 64.
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Podczas gdy zradykalizowana biedota wiejska oczekiwa³a ziemi, proletariat
miejski spodziewa³ siê rozwiania problemu ogromnego bezrobocia, a tak¿e poszerzenia dotychczasowej bazy demokracji8 . Na ten ostatni fakt warto zwróciæ szczególna uwagê jako przyk³ad œwiadcz¹cy o skali nieœwiadomoœci rzeczywistego oblicza
bolszewizmu.
Czynnikiem sprzyjaj¹cym, jak siê wydaje, na rzecz poparcia nowych porz¹dków w odniesieniu do niektórych grup spo³ecznych by³ równie¿ obraz „armii czerwonej” wkraczaj¹cej do poszczególnych wsi i miasteczek. Obliczona na poka¿
dyscyplina przemieszczaj¹cych jej oddzia³ów wywo³ywa³a uznanie czêœci najbiedniejszych wieœniaków. Konstatowano m.in. z uznaniem poszanowanie mienia
w ch³opskich chatach i na polach. Po prostu nie kradli9 , jak podkreœlano, co zdarza³o siê niektórym cofaj¹cym siê oddzia³om polskim. Wieœ odnotowywa³a tak¿e
inny „pozytywny „fakt zwi¹zany z pierwszymi dniami pobytu Rosjan w Polsce;
rekwizycje mia³y miejsce tylko w dworach i zagrodach najbogatszych ch³opów
(u tych ostatnich „za pokwitowaniem”) natomiast za towar p³acono gotówk¹ –
najczêœciej œrodkiem p³atniczym by³y bezwartoœciowe sowieckie ruble10 .
Wœród czêœci najbiedniejszych grup ludnoœci wiarê w szybkie i korzystne siebie
zmiany podtrzymywa³ manifest og³oszony 30 lipca przez Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski11 (organ maj¹cy pe³niæ funkcje rz¹du na zajêtych obszarach
Polski).
W manifeœcie tym, obok utworzenia nowego rz¹du który mia³ zostaæ wybrany
przez Zjazd delegatów Robotniczych i Ch³opskich zapowiadano m.in. nacjonalizacjê ziemi, przydzielanie bezrolnym i ma³orolnym gruntów folwarcznych, oraz umorzenie wszelkich d³ugów ch³opskich. Wydaje siê, ¿e za spraw¹ tego typu dzia³añ
propagandowych bolszewicy pozyskiwali niema³o zwolenników (najczêœciej rekrutuj¹cych siê z szeregów s³u¿by folwarcznej zupe³nie nie znaj¹cych przyczyn
wojny a tym bardziej planów Moskwy wobec ziem polskich).
Wspó³praca niektórych grup spo³eczeñstwa z bolszewikami odbywa³a siê najczêœciej poprzez ich udzia³ w tworzonych przez nich ró¿nego typu organach polityczno administracyjnych. By³y to g³ównie komitety rewolucyjne (rewkomy)
i formacje policji. Liczba rewkomów by³a doœæ znaczna. Funkcjonowa³y komitety
8
9

10
11

AAN Instytucje Wojskowe (dalej IW), sygn. 296 /I-44. k. 43.
Ibidem, k. 191. Rzeczywiœcie, bolszewicy chc¹c pozyskaæ sobie ludnoœæ wiejsk¹ wchodz¹c na
rdzenne ziemie Polski pocz¹tkowo na ogó³ nie ³upili gospodarstw ch³opskich. Zupe³nie inaczej
sytuacja przedstawia³a siê w miastach. jak podkreœla J. Szczepañski:” •le odziane i Ÿle wyekwipowane bolszewickie wojsko grabi³o wszêdzie odzie¿, bieliznê i obuwie (...) Komisarze oraz
rozmaici funkcjonariusze sowieccy skwapliwie rekwirowali garderobê, z³oto i wszelkie cenne
przedmioty”. J. Szczepañski, Spo³eczeñstwo.., s. 349.
Ibidem, k. 127.
S. Gregorowicz, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski -ocena koncepcji i dzia³alnoœci, (w:)
Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i t³o miêdzynarodowe. Materia³y sesji naukowej
w Instytucie Historii PAN 1-2 paŸdziernika 1990, pod red. A. Koryna, Warszawa 1991.
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powiatowe, miejskie, gminne, wiejskie, fabryczne; na folwarkach zak³adano komitety folwarczne -batrackije komitety („batkomy”). przekazuj¹c w ich rêce wszelkie w³asnoœci prawne12 .
Buduj¹c gêst¹ sieæ ró¿nego typu komitetom, organizatorzy stanêli przed problemem ich w³aœciwej obsady personalnej, dbano bowiem, by obok sympatyzuj¹cej
z nowymi w³adzami znaczna czêœci¹ ludnoœci ¿ydowskiej 13 byli te¿ Polacy; ich
obecnoœæ mia³a niew¹tpliwie w jakiejœ mierze uwiarygodniæ reprezentatywnoœæ
komitetów w oczach polskiego spo³eczeñstwa.
£atwiej i szybciej mo¿na by³o tworzyæ rewkomy w miastach, przede wszystkim na
wzglêdu na obfitoœæ kandydatów rekrutuj¹cych siê przede wszystkim spoœród ludnoœci
¿ydowskiej, oraz na folwarkach, gdzie nie brak³o podatnych na idee komunistyczne
zradykalizowanej s³u¿by folwarcznej (m.in. fornali, kowali i stangretów). Na wsiach
natomiast, wœród ch³opów na propozycje wst¹pienia do tej instytucji najczêœciej reagowano negatywnie14 . W tej sytuacji w³adze czêsto ucieka³y siê do nacisków i gróŸb
g³ównie wobec wójtów i so³tysów; czêsto z pozytywnym skutkiem. Niektóre polskie
raporty wywiadowcze mówi¹ o braniu ludzi do rewkomów gwa³tem15.
Jednak¿e do komitetów rewolucyjnych trafiali tak¿e Polacy drog¹ dobrowolnoœci, i nie byli to wy³¹cznie komuniœci i ich sympatycy. Jedni decydowali siê na taki
krok zdesperowani skrajnie trudnymi warunkami bytowymi, lub ciê¿kimi chorobami najbli¿szych licz¹c na skuteczna pomoc inni przyjmowali propozycje pod presj¹
rodzin, s¹siadów czy towarzyszy pracy d¹¿¹cych do zapewnienia sobie wzglêdnej
ochrony przede wszystkim jak siê wydaje przed ewentualnymi rekwizycjami czy
nawet represjami. Choæ nie brak³o te¿ takich, którzy znaleŸli siê tam motywowani
niskimi pobudkami, m.in. wy³¹cznie d¹¿eniem do okreœlonych korzyœci a tak¿e
dokonania osobistych porachunków z pracodawc¹ lub s¹siadem16 .
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w³aœnie te czynniki w najwiêkszej mierze decydowa³y
o pozytywnych odpowiedziach na zaproszenia do wspó³pracy.
Wœród wspó³pracowników w³adz okupacyjnych byli te¿ – co zdaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoœci – tak¿e patrioci i zdecydowani wrogowie systemu sowieckiego17 .
Mo¿na s¹dziæ, ¿e najwiêkszej mierze wykonywali oni polecenia czy rozkazy
swych mocodawców, np. wywiadu wojskowego czy organizacji politycznej.
W œwietle ró¿nego pochodzenia sprawozdañ i meldunków na udzia³ Polaków
w pracach rewkomów wp³yn¹³ tak¿e fakt szerokiego udzia³u ludnoœci ¿ydowskiej
12

13

14
15
16
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H. Lisiak, Spo³eczeñstwo odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej wobec wojny z Rosj¹ Sowieck¹
w latach 1919-1920, Poznañ 1998, s. 196-197.
Szerzej na ten temat zob. J. Szczepañski, Spo³eczeñstwo Polski w walce z najazdem bolszewickim w roku 1920s. 386-391; H. Lisiak, op. cit., s. 220-228.
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Ibidem, k. 67.
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z okupantem. Poniewa¿ trudno by³o okreœliæ czas trwania rz¹dów bolszewickich,
obecnoœæ Polaków w rewkomach mia³a zapobiec jak mówiono „monopolowi w³adzy rosyjsko-¿ydowskiej”18 .
Ws³uchuj¹c siê w niektóre glosy – szczególnie ch³opstwa- mo¿na wnioskowaæ,
¿e Polakom o wiele ³atwiej by³o pogodziæ siê z „rz¹dami Moskali” niŸli ¯ydów. Jak
siê wydaje obok ekonomicznego decyduj¹c¹ role odgrywa³ tu aspekt ambicjonalny; prawdopodobnie ewentualna dominacjê polityczn¹ przedstawicieli ¯ydów nad
narodem polskim odbierano hañbê.
Przypatruj¹c siê strukturze spo³eczno zawodowej cz³onków rewkomu, obok
wymienionych obok wymienionych ju¿ pracowników folwarcznych, znajdowali siê
tak¿e robotnicy fabryczni, rzemieœlnicy, kolejarze, urzêdnicy, a tak¿e nauczyciele.
Nie brak³o równie¿ dezerterów z wojska polskiego. W Suchowoli, w tamtejszym
rewkomie wœród siedmiu jego cz³onków dwóch by³o dezerterami (narodowoœæ
nieznana), piêciu pozosta³ych to: „Przewodnicz¹cym by³ nauczyciel Berson – ¯yd,
zastêpc¹ szewc Toper – ¯yd. Ponadto Abramowicz katolik i przyjezdny wieœniak”19 .
Tak charakteryzowa³ suchowolski Komitet Rewolucyjny prowadz¹cy tam wywiad
cz³onek Towarzystwa Stra¿y Kresowej. Równie¿ w £om¿y nadrzêdne stanowiska
zajmowali ¯ydzi, choæ spory procent jego sk³adu stanowili Polacy:” Jarmuszkiewiczowa – nauczycielka, cz³onek PSL «Wyzwolenie», Franciszek Hryniewicz – cz³onek PPS, Bauer – PPS – robotnik, Szpic- urzêdnik Policji Pañstwowej, Gawryœ –
szewc (komunista)20 .
Cz³onkowie rewkomów nie prowadzili samodzielnej dzia³alnoœci realizuj¹c wy³¹cznie odpowiednie dyrektywy ró¿nych organów zwierzchnich. Najczêœciej sprowadza³y siê one do dostarczania spisów magazynów miejskich, hurtowni, sklepów,
lokali handlowych, udziale w przeprowadzaniu rekwizycji, rozpowszechniania dokumentów urzêdowych, materia³ów propagandowych, przemianowaniu nazw niektórych ulic itp. Jednak¿e mia³y miejsce czyny o wiele bardziej naganne np.
wskazywanie w³adzom osób manifestuj¹cych wczeœniej negatywne stanowisko
wobec idei komunistycznych czy Rosji bolszewickiej, jak i poszukiwanych przez
policjê niektórych dzia³aczy spo³ecznych, politycznych, ksiê¿y katolickich, a tak¿e
wiêkszych w³aœcicieli ziemskich, rodzin ochotników czy ukrywaj¹cych siê ¿o³nierzy21 .
Lektura dokumentów wskazuje, ¿e najaktywniej z wkraczaj¹ca na ziemie polskie „armia czerwon¹” wspó³pracowa³a s³u¿ba dworska. W niektórych folwarkach na powitanie armii „wyzwolicielki ludu robotniczo-ch³opskiego spod w³adzy
panów- gnêbicieli narodu” (takie treœci widnia³y na wielu transparentach) przygotowano bramy triumfalne przybrane zieleni¹, kwiatami i czerwonymi flagami. O bol18
19
20
21
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szewikach mówiono „nasi id¹”22 . Jak podkreœla badacz tej problematyki J. Szczepañski, w miejscowoœci Szetal pod W³oc³awkiem gdy wojska sowieckie wkracza³y
do wsi niektórzy mieszkañcy klaskali, zaœ dziewczêta przywdzia³y odœwiêtne stroje23 . Ten sam autor podkreœla tak¿e: „S³u¿ba dworska na Mazowszu i Podlasiu
wskazywa³a bolszewikom miejsca, gdzie zosta³y zakopane srebra i kosztownoœci,
gdzie ukryto konie i byd³o. Sama te¿ bra³a czynny udzia³ w rabunku maj¹tków
ziemskich. Robotnicy rolni chêtnie ofiarowali sowieckim ¿o³nierzom ¿ywnoœæ,
uczestniczyli w wykopkach ziemniaków i m³ócce zbo¿a na potrzeby Armii Czerwonej oraz wszystkich wiecach organizowanych przez sowieckich komisarzy. Brali
udzia³ w budowie sowieckiego aparatu w³adzy”24 .
W Siedlcach delegaci s³u¿by folwarcznej podejmowali rezolucje domagaj¹ce
wprowadzenia w Polsce rewolucyjnych porz¹dków m.in.: oddania folwarków na
w³asnoœæ „ ludu pracuj¹cego”. W powiecie radzyñskim jedna z odezw Zwi¹zku
Zawodowego Robotników Rolnych g³osi³a, ¿e „folwark, dom, sprzêty inwentarz
¿ywy i narzêdzia gospodarcze „stanowi¹ wspólna w³asnoœæ pracuj¹cych25 . Niejednokrotnie nie koñczy³o siê na wznios³ych uchwa³ach dochodzi³o tak¿e do grabie¿y maj¹tków ziemskich.
Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e zjawiska takie nie by³y czymœ powszechnym.
W wielu przypadkach dziêki s³u¿bie dworskiej i folwarcznej wiele maj¹tków ziemskich nie uleg³o zniszczeniu i dewastacji. Odnotowano te¿ przypadki obrony swych
pracodawców przed bolszewikami. Postawy takie potwierdza jeden z raportów
TSK z zamojskiego w którym pisano: „S³u¿ba dworska zachowuje siê przyzwoicie,
tylko w pojedynczych przypadkach dzieli³a miedzy siebie zbo¿e”26. Nale¿y podkreœliæ ¿e dziêki s³u¿bie dworskiej zosta³o uratowanych wiele dworów i maj¹tków
ziemskich. W maj¹tku Che³mica w pow. lipnowskim nale¿¹cym do Pauliny Kleszczyñskiej, dziêki postawie fornali ocala³a cenna biblioteka27 .
Z up³ywem czasu i g³êbszymi doœwiadczeniami okupacji stosunek wielu tych,
którzy pocz¹tkowo przychylnie odnosili siê do „awangardy œwiatowej rewolucji
„zacz¹³ siê gwa³townie zmieniaæ. Rodzi³a siê wrogoœæ do „czerwonej armii”. Zapowiadana wyraŸna poprawa bytu „ludu pracuj¹cego” nie nastêpowa³a. Wprowadzane przez rewkomy ró¿nego typu „ustawy” (m.in. rolne i leœne) sprowadzaj¹ce
siê w najwiêkszej mierze do zablokowania parcelacji maj¹tków ziemskich si³a rzeczy nikogo nie zadawala³y. Konstatowano natomiast bardzo wyraŸny spadek poziomu ¿ycia przede wszystkim wskutek rosn¹cej liczby rekwizycji, które obok
folwarków i zagród bogatych ch³opów niejednokrotnie dotyka³y tak¿e biedniejszych
mieszkañców wsi. Obok podwód, oddzia³y rekwizycyjne zabiera³y znaczne iloœci
22
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na ogó³ deficytowych produktów, m.in. ziemniaków, zbo¿a, siana, byd³a i koni. Podobnie sytuacja przedstawia³a siê w miastach sk¹d obok produktów przemys³owych wywo¿ono w pierwszej kolejnoœci ¿ywnoœæ. Czara goryczy przepe³ni³a siê
w okresie odwrotu wojsk bolszewickich. W jednym z raportów TSK czytamy:
„Wobec rozprzê¿enia jakie ogarnê³o operuj¹ce pod Warszaw¹ armie bolszewickie
stosunki zmieni³y siê znacznie. Rozpoczê³y siê bezkarne grabie¿e i nadu¿ycia. Przede
wszystkim przeci¹¿enia ludnoœci powinnoœci¹ podwodow¹. Bez ³adu zabierano konie
wraz z gospodarzami lub te¿ bez nich, a przy najmniejszym oporze dokonywano
samowolnych egzekucji. Rezultatem tego jest brak do dziœ dnia 5020 koni w bialskiem i konstantynowskim...Wielu gospodarzy nie wróci³o, wielu wraca bez koni”28 .
Wrogoœæ i niechêæ do okupanta wzbudza³ te¿ stosowany przezeñ terror. Jego
ofiarami byli najczêœciej przedstawiciele inteligencji, cz³onkowie organizacji politycznych, duchowieñstwa katolickiego, przedsiêbiorców w³aœcicieli ziemskich i zarz¹dców folwarków. Wœród tego grona „wrogów ludu” zamordowano kilkaset osób.
Szczególn¹ dezaprobatê ludnoœci wywo³ywa³ stosunek bolszewizmu do kwestii
religijnych owocuj¹cy m.in. utrudnianiem wype³niania niektórych obrzêdów jak np.
œluby koœcielne, chrzty czy pochówki. W konsekwencji podczas kontrofensywy
polskiej wielu niedawnych sympatyków, a tak¿e jak mo¿na przypuszczaæ wspó³pracowników bolszewizmu nie tylko entuzjastycznie witali maszeruj¹cych na wschód
zwyciêskich ¿o³nierzy polskich lecz czêsto wspierali ich w walce29 .
Mo¿na by³o zaobserwowaæ te¿ inne zjawisko, a mianowicie zmianê postaw
wielu ch³opów. Podczas gdy dot¹d wieœniacy doœæ opornie stawiali siê w szeregach armii ochotniczej wspieraj¹cej bêd¹c¹ w odwrocie regularn¹ armiê po doœwiadczeniach z „realnym” komunizmem z chwila odwrotu „proletariackiej armii”
ch³opstwo w sposób spontaniczny w³¹cza³o siê do walki. Na obszarze Mazowsza
i Podlasia operowa³y ch³opskie oddzia³y partyzanckie. Szczególn¹ aktywnoœæ w atakowaniu oddzia³ów nieprzyjacielskich wykazywa³y oddzia³y ch³opskie woj. p³ockim: „W rejonie Ligowa ch³opski oddzia³ uzbrojony w karabiny i siekiery wyci¹³
oddzia³ bolszewików wycofuj¹cych siê spod W³oc³awka( wsie Karolinów i Tryców) zagarniali nieprzyjacielskie tabory, kosami i wid³ami w rêku rozbrajali mniejsze oddzia³y wroga”30 . Wiêkszoœæ z nich zosta³a ujêta i uprowadzona przez jednostki
sowieckie31 .
Jeden z dzia³aczy Stra¿y Kresowej z satysfakcj¹ konstatowa³: „nastrój zmieni³
siê radykalnie... zagro¿ona w swym bycie i stanie posiadania ludnoœæ wiejska,
nêkana grabie¿¹, gwa³townie rzuci³a siê do rozbrajania band bolszewickich. W ten
sposób biernoœæ mas prys³a i zaczê³o siê wspó³dzia³anie z naszymi wojskami”32 .
28
29
30
31
32

AAN TSK sygn. 262, k. 132.
„Obrona” 1920, nr 6.
Cyt. za J. Szczepañski, Spo³eczeñstwo.., s. 379.
Ibidem.
AAN TSK, sygn. 261, k. 11.
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„Obrona” (pismo wydawane w czasie najazdu bolszewickiego i prowadz¹ce przede
wszystkim propagandê obronn¹) zwraca³a uwagê na bardzo znamienny fakt, ¿e
„Polacy”, którzy kilka tygodni wczeœniej niechêtnie odnosili siê do swych cofaj¹cych siê wojsk w „zmienionej sytuacji” (jako wyzwolicieli) goœcili ich jak najserdeczniej”33 . Wed³ug niektórych meldunków tak¿e niedawni komisarze rewkomów,
Polacy, rzucili siê zbrojnie na bolszewików”34 . Te ostatnie zjawiska wiêkszoœci
przypadków podyktowane by³y jak mo¿na przypuszczaæ d¹¿eniem do rehabilitacji
w obawie przed spodziewanymi konsekwencjami udzia³ w tworz¹cym siê sowieckim aparacie w³adzy. Nale¿y bowiem podkreœliæ, i¿ dniach zwyciêskiej ofensywy
sierpniowej, gniew i wszelkie frustracje ludnoœci zwi¹zane z doœwiadczeniami najazdu objawia³y siê nie tylko wobec uchodz¹cego nieprzyjaciela; tak¿e w stosunku
do rzeczywistych i rzekomych kolaborantów. Najbardziej krewkie jednostki nie
czekaj¹c na podjêcie oficjalnego dochodzenia w tych jak¿e czêsto z³o¿onych sprawach wymierza³y sprawiedliwoœæ na w³asn¹ rêkê. Na przyk³ad w ¯elechowie,
cz³onek Komitetu rewolucyjnego Stefan Lipski (Polak) wraz z dwoma ¯ydami
ponieœli œmieræ z r¹k wspó³mieszkañców w chwili wkraczania do miasta wojsk
polskich 35 . Podobny los spotka³ innego przedstawiciela rewkomu, Polaka, w Garwolinie. Lakoniczny meldunek mówi¹cy o przebiegu tego dramatu zas³uguje na
przytoczenie gdy¿ poza rejestracj¹ konkretnego faktu niezwykle wyraziœcie obrazuje skalê napiêæ spo³ecznych jakie mia³y miejsce na okupowanych ziemiach Królestwa po krótkim obcowaniu z praktykami organizowanego „pañstwa robotników
i ch³opów”: „Gdy wchodzi³y do miasta wojska polskie, ktoœ pozna³ go, krzyczano,
bolszewik – zastrzeliæ go, pad³ strza³, upad³, a wiejska kobieta dor¿nê³a go kos¹36 .
W kontekœcie tych¿e samos¹dów nale¿y podkreœliæ, ¿e nie by³y one zjawiskiem
powszechnym, zazwyczaj wyroki zapada³y w majestacie prawa, choæ czêsto bez
wnikliwego œledztwa i przy w¹tpliwych dowodach winy. W konsekwencji niejednokrotnie dochodzi³o do tragicznych pomy³ek, jedna z najwiêkszych to rozstrzelanie w M³awie 30 robotników rolnych37 .
Odnosz¹c siê do bardzo licznych przejawów wspó³pracy niektórych grup spo³ecznych i zawodowych z najeŸdŸc¹ nie sposób postrzegaæ takie postawy w kategoriach zbrodni stany jaka to zasada przyœwieca³a s¹dom wojskowym. Istnienie
odrodzonego pañstwa polskiego by³o zbyt krótkie jeszcze by wytworzy³y siê wystarczaj¹co silne zwi¹zki miêdzy Rzeczpospolit¹ a jej wszystkimi mieszkañcami.
By³y to wiêc konsekwencje ponad stuletniej nieobecnoœci w³asnego pañstwa i zasadzie dziel i rz¹dŸ jaka nieustannie przyœwieca³a zaborcom w stosunku do narodu
polskiego Jej tragiczne nastêpstwa by³y szczególnie widoczne podczas rabacji ga33
34
35
36
37

„Obrona” 1920,nr 6.
AAN TSK, sygn. 225, k. 8.
Ibidem, sygn. 385, k. 121.
„Naprzód” z 11 XI 1920.
„Niedola ch³opska” z 15 XI 1920.
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licyjskiej i Powstania Styczniowego. Nie sposób tak¿e abstrahowaæ od takich czynników jak ostre podzia³y spo³eczne, skrajna nêdza, a tak¿e brak elementarnej wiedzy na temat aktualnej rzeczywistoœci w tym tak¿e Ÿróde³ wojny Rosja Lenina jak
i rzeczywistych przyczyn obecnoœci „czerwonej armii” nad Wis³¹.

Abstract
Under the bolshewik occupancy
This article presents bolshevik occupation of polish territoty bettwen Bug and
Vistula.
In summer 1920, the red army was accepted enthusiastically not only by adherents of communism but also by groups of municipal and rural proletariate. Many
of them began to colaborate with invader by participating in authorities.
There were some cases of denunciation. In effect many people became victims of sovietic regime.
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Niektóre grupy i kategorie spo³eczne wobec najazdu
Rosji Sowieckiej na Polskê w roku 1920
Rok 1920 to data prze³omowa historii Polski doby miêdzywojennej. Polacy odparli najazd wojsk Lenina utrzymuj¹c uzyskan¹ dopiero co niepodleg³oœæ. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e najwiêkszy udzia³ w tym zwyciêstwie zapisa³a armia polska,
zdaj¹c tym samym ¿o³nierski egzamin. Trudno jednak powiedzieæ jaki by³by wynik
polsko- rosyjskiej konfrontacji gdyby nie patriotyczny zryw kraju owocuj¹cy powstaniem „frontu wewnêtrznego”.
Pocz¹tkowy okres rozstrzygaj¹cej fazy wojny, to jest od czerwca 1920 r. nie
zapowiada³ tak przekonywuj¹cego zwyciêstwa. Oddzia³y polskie cofa³y siê na ca³ej linii frontu, ponosz¹c ciê¿kie straty. Spad³o morale, szerzy³a siê dezercja. W tej
sytuacji w sukurs armii pospieszy³o spo³eczeñstwo, dot¹d w bardzo niewielkim
stopniu œledz¹ce rozwój wydarzeñ na froncie. Zagro¿enie rdzennych ziem Rzeczypospolitej i groŸba ponownej utraty niepodleg³oœci zasadniczo zmieni³a jego postawê. W nastêpstwie uruchomienia potê¿nego aparatu propagandy obronnej
gwa³townie wzrós³ wskaŸnik nastrojów patriotycznych. Powsta³y Komitety Obrony Pañstwa ró¿nego szczebla1 . Rodzi³y siê ró¿ne formy ofiarnoœci. W szybkim
tempie organizowa³ siê coraz bardziej zwarty front wewnêtrzny. Jego najbardziej
spektakularnym przejawem by³ zbrojny ruch ochotniczy. Od lipca do sierpnia w szeregach tworz¹cej siê „Armii Ochotniczej”, wspieraj¹cej na polu walki regularn¹
armiê, znalaz³o siê ponad sto tysiêcy wolontariuszy. Oddzia³y te nie odegra³y wiêkszej roli w dzia³aniach wojennych. Niemniej jednak ruch ochotniczy jako wyraz
determinacji spo³eczeñstwa w walce z najazdem rosyjskim, a nade wszystko patriotyzmu odegra³, czego dowodzi wiele œwiadectw, istotn¹ rolê w odrodzeniu morale armii co mia³o zaowocowaæ w prze³omowej dla wyniku wojny bitwie
warszawskiej.
Aktywny udzia³ spo³eczeñstwa w batalii 1920 roku to dobry pretekst do naszkicowania postaw niektórych grup i kategorii spo³ecznych, najbardziej reprezentatywnych dla obrazu powstawania i funkcjonowania frontu wewnêtrznego: ch³opów,
ziemian, inteligencji i duchowieñstwa.
1

Obrona Pañstwa w 1920 roku. Ksiêga Sprawozdawczo-Pami¹tkowa Generalnego Inspektora
Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Pañstwa pod red. R. Œcibora -Rylskiego, Warszawa 1923.
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Ch³opi
Na postawê ch³opstwa( przede wszystkim w odniesieniu do Kongresówki i Galicji)w tym okresie patrzeæ nale¿y z dwóch perspektyw. Rola tej grupy w trakcie
zmagañ wojennych by³a pierwszoplanowa, gdy bêdziemy braæ pod uwagê fakt, ¿e
w³aœnie wieœ by³a g³ównym Ÿród³em rekruta, zaprowiantowania wojska i œrodków
transportu (konie, wozy). Mo¿na powiedzieæ, ¿e ciê¿ar prowadzenia wojny spoczywa³ w najwiêkszej mierze na barkach wsi. Jednak¿e, wysi³ek ten wynika³ z obci¹¿eñ administracyjnych, jakie pañstwo na³o¿y³o na swych obywateli, ch³op rozumia³
go wiêc jako przymus, którego ignorowanie grozi³o dotkliwymi sankcjami, na jakie
nie chcia³ siê nara¿aæ. Mia³ te¿ œwiadomoœæ, i¿ podobne obowi¹zki spoczywaj¹ na
wszystkich mieszkañcach kraju. Zupe³nie inaczej rzecz siê przedstawia³a, gdy przysz³o spe³niæ powinnoœci wobec pañstwa wynikaj¹ce nie z nakazów administracyjnych, lecz moralnych – tu bardzo czêsto brak³o motywacji dla po¿¹danych
zachowañ.
Mimo mnogoœci apeli i próœb o wsparcie dla walcz¹cej armii, poza nielicznymi
wyj¹tkami, nie mo¿na by³o dostrzec w masie ch³opskiej przejawów spontanicznych odruchów ofiarnoœci. Na ogó³ wieœ pozostawa³a obojêtna na patriotyczne
wo³ania. Zdarza³o siê, i¿ wobec wezwañ do wst¹pienia w szeregi ochotnicze, ch³op
wskazywa³ w pierwszej kolejnoœci na „panów” (warstwy posiadaj¹ce), którzywed³ug niego – tej wojny chcieli2 .
W lipcu, gdy wojska Tuchaczewskiego zbli¿a³y siê do Bugu, na wskutek niezmiennie biernej postawy w³oœciañstwa prasa zaczê³a biæ na alarm: „...wieœ niemal zupe³nie g³ucha (...). Po¿yczkê Obrony Narodowej nazywaj¹ grabie¿¹, ¿adnego
dostêpu do nich nie ma (...). Z powiatu m³awskiego jecha³o 203 ochotników, z tego
nie wiêcej jak 25 w³oœcian. Wsie licz¹ce 3 i 4 tysi¹ce ludzi dawa³y 1-2 ochotników”3 . Ta sytuacja z biegiem czasu poprawia³a siê, jednak¿e nie zmienia³o to ogólnego obrazu wsi w dobie zmagañ z inwazj¹ bolszewick¹. W³aœnie w statystykach
ochotniczych wieœ wypad³a szczególnie niekorzystnie. Nie dysponujemy w wiêkszoœci przypadków wykazem procentowym poszczególnych grup spo³ecznych
w „Armii Ochotniczej”, dane wycinkowe wskazuj¹ jednak, ¿e udzia³ przedstawicieli wsi poœród rzeszy ochotników w oœmiu Okrêgach Generalnych waha³a siê od
kilku do dwudziestu kilku procent. Mo¿emy bez ryzyka powiedzieæ, ¿e reprezentacja wsi w ponad stutysiêcznej „Armii Ochotniczej” stanowi³a wielkoœæ oko³o dwudziestoprocentow¹.

2
3

Archiwum Akt Nowych Towarzystwo Stra¿y Kresowej ( dalej : AAN TSK), sygn. 661, k. 67.
„Gazeta Lwowska” z 29 VII 1920.By rozbudziæ w po¿¹danej skali ch³opski patriotyzm, który
zaowocowa³by szerokim udzia³em wsi w ruchu obronnym potrzebna by³a o wiele d³u¿sza
przestrzeñ czasowa. Tymczasem kampania o pozyskanie potencja³u wsi dla zagro¿onego pañstwa rozwinê³a siê dopiero w lipcu i sierpniu.

Niektóre grupy i kategorie spo³eczne wobec najazdu Rosji Sowieckiej... 113
Bardzo skromny udzia³ ch³opstwa w tworzeniu frontu obronnego, szczególnie
w formacjach ochotniczych, wywo³ywa³ w kraju wiele nerwowych, a jednoczeœnie nieprzychylnych wsi reakcji. Rozlega³y siê g³osy, i¿ spo³ecznoœæ wiejska do
spontanicznych ofiar na rzecz ojczyzny nie doros³a, tote¿ ch³opa traktowaæ nale¿y
inaczej ni¿ inne grupy spo³eczne, nak³adaj¹c na niego drog¹ administracyjn¹ stosowne ciê¿ary wojenne. Wed³ug tych opinii, z ch³opa nie nale¿a³o zdejmowaæ „ciê¿kiej rêki” pañstwa: „...czuæ siê w rêku pañstwa – to nie tylko psychologia strachu,
to w duszy naszego ch³opa uczucie powagi i dumy, ¿e siê jest obywatelem potrzebnym pañstwu (...). Ch³op czeka rozkazu... nie ma takiej praktyki, by ch³op narzuca³
siê pañstwu. W podstawie ch³opa o œwiadczeniach jest zasada: nic za darmo –
sam nie bierze od nikogo nic za darmo, ani posady...modlitwy, ofiarê daje tak¿e
¿ebrakom, ale i to jest op³ata za ich mod³y. (...) Z jakiego tytu³u pañstwa liczy na
ofiarê? Któ¿ ma okreœliæ potrzebê œwiadczenia. Co warta jest i czy potrzebna jest
³aska. To nie jest dla ch³opa doœæ jasne. Przymus pañstwowy jest dla ch³opa realnym dowodem potrzeby œwiadczenia, a zarazem niezbêdnym dowodem istnienia
pañstwa (!!!) Rozumie w³adzê siln¹ i wiele za ni¹ da. On potrzebuje ³adu opieki...wymiaru sprawiedliwoœci i mierzy po sobie, ¿e ta w³adza to wszystko zapewni,
która ma si³ê powinnoœci œci¹gaæ. Ch³op nie zna ofiary dobrowolnej w stosunkach
œwieckich w ogóle, a w stosunku do pañstwa wystarczaj¹cym tytu³em œwiadczenia jest przymus prawny... Wszystko co mo¿na by³o zostawiæ dobrowolnoœci i ochocie
obywateli ju¿ wyczerpane. Na co staæ by³o ofiarnoœæ inteligencji to ona da³a...
Pañstwo jeœli ma istnieæ musi siê uciec do przymusu bezwzglêdnego. W ci¹gu 6 lat
wojennej dro¿yzny, ludnoœæ obraca³a niemal wszystkie dochody na ¿ywnoœæ. Pieni¹dze ci¹gnê³y na wieœ... i tam miliardami zaleg³y bez u¿ytku w ch³opskich schowkach. (...) Obywatele musz¹ podzieliæ siê zyskami z lat wojny. Musi to byæ podatek
du¿y i ch³op musi go daæ...”4 .
Gdyby wojna przeci¹ga³a siê, a wieœ pozostawa³a niezmiennie na uboczu zmagañ o byt pañstwa, byæ mo¿e siêgniêto by do takiej ewentualnoœci, jednak¿e bieg
wypadków sprawi³, i¿ œrodków takich nie podjêto.
Pewien wzrost postaw patriotycznych na wsi mo¿na by³o zaobserwowaæ dopiero w sierpniu 1920 roku. Wraz z potê¿niej¹c¹ z dnia na dzieñ propagand¹ wojenn¹ i zrywem obronnym setek tysiêcy Polaków, równie¿ i w wiejskich chatach
pojawi³y siê iskierki ducha oporu i wola bezpoœredniej walki z najeŸdŸc¹. Znakiem
dokonuj¹cego siê przebudzenia wsi by³o coraz t³umniejsze uczestnictwo jej mieszkañców w setkach wieców i innych patriotycznych zgromadzeñ oraz pierwsze
symboliczne ofiary „na obronê pañstwa”. Ten szczegó³ œwiadczy³ znacz¹co, ¿e
mimo ci¹gle widocznej jeszcze biernoœci, losy ojczyzny nie by³y ch³opu obojêtne.
Inny wskaŸnik wzrostu aktywnoœci obronnej wsi to coraz bardziej s³yszalny jej g³os
w sprawach pañstwa; wœród ch³opów mówiono nie tylko o interesuj¹cej ich reformie rolnej, lecz tak¿e koniecznoœci uzdrowienia struktur pañstwa, armii, by w kon4

„Gazeta Warszawska” z 3 VII 1920.
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sekwencji odnieœæ zwyciêstwo i obroniæ niepodleg³oœæ. Na wiecach najczêœciej
domagano siê skierowania na front pospolitego ruszenia i wykorzenienia trawi¹cej
pañstwo korupcji, pozwalaj¹cej m.in. na bezkarne unikanie s³u¿by wojskowej5 .
Pocz¹wszy od trzeciej dekady lipca ros³a ofiarnoœæ materialna wsi, przysz³a te¿
kolej na bardziej dobitne dowody jej patriotyzmu; ch³opi zaczêli wysy³aæ swych
synów na front. Co prawda, by³o to zjawisko o niewielkiej skali, tym niemniej dowodz¹ce wychodzenia ch³opstwa poza granice w³asnych zagród i co istotniejsze,
anga¿owania siê w sprawy pañstwa bez rz¹dowych dyrektyw. Faktem o du¿ym
ciê¿arze gatunkowym – mimo epizodycznego wymiaru – w kwestii przemian mentalnych wieœniaka (tak gospodarza jak i bezrobotnego wyrobnika), by³a jego czynna wspó³praca z wojskiem polskim w chwili kontrofensywy sierpniowej. Raporty
donosi³y o atakowaniu przez ch³opstwo mniejszych oddzia³ów nieprzyjaciela, a tak¿e samorzutnego organizowania ob³aw na pojedynczych ¿o³nierzy rozbitych jednostek nieprzyjaciela, jak i dezerterów z polskiej armii, których odprowadzano na
posterunek policji lub ¿andarmerii wojskowej6.
Dla wielu obserwatorów aktywniejsza postawa wsi w koñcowej fazie wojny
by³a bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Wszelkie propañstwowe poczynania ch³opów – nie koniecznie te, które zakwalifikowaæ mo¿na jako patriotyczne, lecz i rodz¹ce siê z odruchów humanitarnych czy obywatelskich – doœæ skrzêtnie
odnotowywa³a prasa nie tylko ch³opska. „Gazeta Warszawska” nawi¹zuj¹c do
walk o £om¿ê podczas kontrnatarcia polskiego, pisa³a: „Z tych walk nale¿y odnotowaæ fakt niezmiernie pocieszaj¹cy, czynna pomoc ze strony okolicznego w³oœciañstwa, które pospieszy³o z pomoc¹ w ¿ywnoœci zarówno dla rannych, jak i dla
¿o³nierzy, dostarcza³a podwód itd. (...)”7 .
Doœæ wyraŸne rozbudzenie patriotyzmu na wsi wla³o otuchê w spo³eczeñstwo:
przede wszystkim by³ to sygna³ znamionuj¹cy proces rzeczywistego jednoczenia
siê Polaków, a co za tym idzie, umocnienia nadziei w ostateczne zwyciêstwo.
Z wielk¹ radoœci¹ a tak¿e ulg¹, obwieszcza³a „Gazeta Warszawska” o „poruszeniu siê” w obronie ojczyzny „ludu w³oœciañskiego”, konstatuj¹c, ¿e ochotnicy ze
wsi to fakt wiele mówi¹cy8 .
Choæ ch³opa polskiego nie zabrak³o wœród odpieraj¹cych najazd, udzia³ ten nie
by proporcjonalny do jego materialnych i demograficznych mo¿liwoœci. Spróbujmy
zatem wymieniæ kilka najwa¿niejszych – jak siê wydaje – uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na postawê wsi.
Nale¿y zacz¹æ od stwierdzenia, ¿e dla licznych rzesz ch³opskich idea pañstwa,
którego mieli broniæ, nie bardzo jeszcze by³a zrozumia³a. Wynika³o to z elementar5

6
7
8

Centralne Archiwum Wojskowe, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, sygn. I. 300.1065. Wycinki prasowe.
AAN TSK, sygn. 260, k. 255.
„Gazeta Warszawska” z 3 VII 1920.
„Gazeta Warszawska” z 16 VII 1929.
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nej niewiedzy ogólnej, jak i braku jakichkolwiek doœwiadczeñ w obcowaniu z w³asnym pañstwem. Nie na miejscu by³y czynione w niektórych publikacjach porównania postaw i zachowañ spo³eczeñstwa francuskiego podczas I wojny œwiatowej
i Polaków roku 1919/1920.
Najs³abiej zjawisko uto¿samiania siê spo³ecznoœci wsi z w³asn¹ pañstwowoœci¹
wystêpowa³o na wielu obszarach Kongresówki i Galicji9 . Znacznie lepiej natomiast sytuacja przedstawia³a siê w Poznañskiem i na Górnym Œl¹sku. W Kongresówce mia³y miejsce przypadki kojarzenia przez ch³opów pojêcia pañstwa, nie
z narodowym rz¹dem czy sejmem, lecz uprzywilejowanymi grupami spo³ecznymi,
reprezentowanymi najczêœciej przez obszarnictwo z s¹siedztwa. Innymi s³owy,
w rozumieniu najs³abiej wyedukowanych wieœniaków instytucja pañstwa identyfikowana by³a z historycznym ju¿ pojêciem szlachty. Zwa¿aj¹c na te przekonania
trudno by³o ch³opa sk³oniæ do poœwiêcenia ¿ycia i posiadanych zasobów dla ratowania tak pojêtego bytu.
Nale¿y s¹dziæ, i¿ przypadków takich nie by³o wiele, jednak¿e samo ich wystêpowanie przybli¿a ówczesny obraz mentalnoœci pewnego odsetka ch³opów u progu niepodleg³oœci.
Inna bardzo wa¿na przyczyna tkwi³a w tym, ¿e ch³opi nie byli podmiotem polityki w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej, ani te¿ w okresie zaborowym. Brak³o
œwiadomoœci, ¿e niepodleg³oœæ oznacza nie tylko suwerenne rz¹dy, lecz ³¹czy siê
z takimi m.in. wartoœciami jak mo¿noœæ wypowiadania siê i uczenia w narodowym
jêzyku, pielêgnowanie w³asnej kultury, religii, noszenia polskiego munduru, u¿ywania symboli narodowych czy wreszcie odczuwania dumy z mo¿liwoœci oddania
¿ycia na polu bitwy za ojczyznê. W wielkiej mierze by³o to polskiemu ch³opu obce.
Czêœæ wieœniaków, przede wszystkim wyrobnicy i biedniejsi ch³opi, ¿ywili ci¹gle
nieufnoœæ do elit rz¹dz¹cych Rzeczpospolit¹; domagali siê Polski ludowej, zapewniaj¹c, ze z takim ustrojem gotowi siê uto¿samiaæ i stawaæ w jego obronie.
Wieœ, mimo posiadania w sejmie szerokiej reprezentacji, nie czu³a siê upodmiotowiona; czêsto podkreœlano, ¿e rz¹dzi szlachta10 . Najczêœciej tezê tak¹ próbowano udowodniæ blokowaniem przez sejm reformy rolnej. Gorycz rz¹dami odrodzonej
Polski, z wisz¹cym nad ni¹ mieczem zag³ady, ilustruj¹ s³owa jednego z ch³opów,
reaguj¹cego na wezwania do szeregów ochotniczych: „panowie i ksiê¿a chcieli
wojny to niech na ni¹ id¹11 .
Jak ju¿ podkreœlano, zaci¹g ochotniczy nie cieszy³ siê na wsi znaczniejszym
poparciem. W zrozumieniu ch³opa taki sposób budowania armii umo¿liwia³ unika9

10
11

Ówczesny premier W. Witos na podstawie w³asnych obserwacji ch³opstwa z terenów zachodniej Ma³opolski konstatowa³: „Ch³opi w swej masie bali siê Polski nies³ychanie, wierz¹c ¿e z jej
powrotem przyjdzie pañszczyzna i najgorsza szlachecka niewola...”. W. Witos, Dzie³a wybrane, czêœæ II, t. II.. Warszawa 1988, s. 134-135.
Por. W. Witos Moje wspomnienia, czêœæ II, t. II, Warszawa 1998, s. 334.
„Gazeta Warszawska” z 29 VII 1920.

116

Henryk Lisiak

nie s³u¿by wojskowej „panom”, „bur¿ujom” i ¯ydom, którzy – ich zdaniem – ofiarê
patriotyzmu biedniejszych, mogliby wykorzystaæ dla umocnienia swej pozycji materialnej. Ch³op opowiada³ siê za poborem przymusowym, gwarantuj¹cym w jego
rozumieniu równy udzia³ wszystkich w obronie niepodleg³oœci.
Bardzo d³ugo na tym polu nie zdawa³a egzaminu stosunkowo najbardziej wp³ywowa na wsi instytucja –Koœció³. Ma³o skuteczne by³y te¿ funkcjonuj¹ce tam
organizacje spo³eczne. Do wiejskich chat nie dociera³y równie¿ w wystarczaj¹cym stopniu grupy agitatorów – brakowa³o takiego nasycenia œrodkami propagandowymi, jakie organizowano w miastach. Przede wszystkim zabrak³o najbardziej
oddzia³uj¹cych na psychikê wieœniaka patriotycznych manifestacji, np. Wyposa¿onych w stosowne rekwizyty pochodów czy procesji. Bardzo czêsto zatem nie by³o
komu wzruszaæ i porywaæ do czynu. Ch³op zanim podj¹³ ostateczn¹ decyzjê uczestnictwa w dziele ochrony pañstwa – w jakiejkolwiek formie – uwa¿nie obserwowa³
zachowanie na zewn¹trz wsi, przede wszystkim grup stoj¹cych wy¿ej w hierarchii
spo³ecznej – w pierwszym rzêdzie ziemiañstwa i inteligencji. Dopiero, gdy przekona³ siê, ¿e reprezentanci tych grup dla ratowania pañstwa nie szczêdzili pieniêdzy
i dóbr materialnych, równie¿ w³¹cza³ siê w nurt ruchu obronnego. Mo¿emy powiedzieæ, i¿ w przypadku ludu wiejskiego, przyk³ad „z góry” przynosi³ korzystne rezultaty.
W porównaniu z innymi grupami spo³ecznymi, ch³op – za spraw¹ wielu z³o¿onych uwarunkowañ – niew¹tpliwie najwolniej i z najwiêkszymi oporami w³¹cza³
siê w dzia³ania obronne. Generalnie jednak, w miarê potê¿niej¹cej propagandy
obronnej, narastania niebezpieczeñstwa podboju kraju, a w odniesieniu do czêœci
ziem Królestwa, obcowanie z w³adz¹ bolszewick¹ i tworzon¹ przez ni¹ rewolucyjn¹ rzeczywistoœci¹, postawa ch³opa szybko zmienia³a siê. Patriotyczne zachowania stawa³y siê coraz wyraŸniejsze, zaœ reprezentacja wsi w szeregach obroñców
pañstwa wykazywa³a tendencje wzrostowe. Wolno przypuszczaæ, i¿ w miarê trwania wojny udzia³ wsi w tworzeniu frontu antybolszewickiego by³ dominuj¹cy.

Ziemianie
W przeciwieñstwie do ch³opstwa, bardzo aktywnie i ofiarnie, poza niewielkimi
wyj¹tkami, uczestniczy³a w ruchu obronnym warstwa ziemiañska, która tak¿e
i wczeœniej nie szczêdzi³a œrodków na cele odradzaj¹cej siê pañstwowoœci.
Polskie ziemiañstwo na Kresach Wschodnich ju¿ w roku 1918 i 1919 by³o
w pierwszym szeregu walcz¹cych z posuwaj¹cymi siê na zachód oddzia³ami bolszewickimi. M³odzie¿ ziemiañska bi³a siê nie tylko w formacjach Samoobrony, lecz
równie¿ w szeregach regularnego wojska, jakimi by³y trzy polskie korpusy na wschodzie; jazdê tych jednostek tworzy³ w zdecydowanej wiêkszoœci element ziemiañski.
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W tych latach, tamtejsi ziemianie nie poprzestawali na ofierze krwi, ich udzia³em by³ równie¿ bardzo znaczny wysi³ek materialny dla utrzymania walcz¹cych
oddzia³ów; niektórzy z nich przeznaczyli na ten cel wiêkszoœæ posiadanych œrodków finansowych12 . W³aœnie dziêki takiej pomocy, funkcjonowa³ i odnosi³ spektakularne sukcesy w starciach z bolszewikami, s³awny nie tylko na kresach oddzia³
partyzancki Jerzego D¹mbrowskiego13 .
Na prze³omie lat 1918/1919, po zajêciu wiêkszoœci ziem kresowych przez wojska „czerwone” ( obszary Litwy i Bia³orusi ), ziemianie prowadz¹c kampanie na
rzecz ich odzyskania, uchwalili znaczne œrodki materialne dla wsparcia rodz¹cego
siê z wielkim trudem wojska polskiego, a ponadto bezp³atne przydzia³y ziemi pod
przysz³¹ kolonizacjê. Ziemiê w pierwszej kolejnoœci otrzymaæ mieli „¿o³nierze Polacy” bior¹cy udzia³ w „oswobodzeniu Kresów z niewoli rosyjskiej”14 .
Zabiegi takie nie by³y wszak¿e wœród ziemian kresowych zjawiskiem stale towarzysz¹cym niezmiernie trudnym i wymagaj¹cym najwy¿szych ofiar narodzinom
II Rzeczypospolitej. Ju¿ w po³owie 1919 roku, to jest w trakcie stopniowego wypierania wojsk sowieckich z ziem litewsko-bia³oruskich, a tym samym odzyskiwania przez ziemiañstwo swych posiad³oœci, ich dotychczasowa ofiarnoœæ znacznie
siê skurczy³a15 . Odmawiano m.in. wyznaczonych przez wojsko podwód i kontyngentów lub unikania p³acenia we w³aœciwej wysokoœci podatków, zrzucaj¹c ca³y
ciê¿ar utrzymania na barki ch³opstwa. Przyk³ady takie bardzo negatywnie oddzia³ywa³y na stosunek do obowi¹zków pañstwowych ze strony biedniejszych grup
spo³eczeñstwa, w pierwszym rzêdzie w³aœnie ch³opów16 . Z tego powodu, na Kresach podnosi³y siê g³osy, ¿e dwory nie ponosz¹ ciê¿arów dla ojczyzny. Konsekwencjê na tym odcinku wykaza³o ziemiañstwo na rdzennych ziemiach
Rzeczypospolitej, choæ nie wszêdzie zrozumienie dla ogromnych potrzeb odbudowuj¹cego siê i tocz¹cego wojnê pañstwa by³o jednakowe. Odnotowano wiele zachowañ – szczególnie na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego – bêd¹cych
zupe³nym zaprzeczeniem patriotyzmu. Czêœæ tamtejszych posiadaczy ziemskich –
podobnie jak na Kresach – przez wiele miesiêcy pierwszego okresu niepodleg³oœci
sabotowa³o ci¹¿¹ce na nich obowi¹zki aprowizacyjne wzglêdem wyniszczonego
kraju. Zdarza³o siê nawet podczas inwazji bolszewickiej – ¿e odmawiano pomocy
12

13

14
15

16

Wed³ug Waleriana Meysztowicza, Zdzis³aw Grocholski z Pietniczan, odda³ „wszystko co posiada³” na korpus Dowbora-Muœnickiego. W. Meysztowicz, Posz³o z dymem. Gawêdy o czasach i ludziach. Warszawa 1989, s. 110.
Charakterystykê oddzia³u D¹mbrowskiego, a tak¿e sylwetke jego dowódcy barwnie nakreœli³
jeden z jego partyzantów, wspomniany wy¿ej W. Meysztowicz. Ibidem, s. 109-111, 128-134.
AAN TSK, sygn. 651, k.16.
Ibidem, sygn. 318, k. 34.Nie mówiono ju¿ o planach kolonizacji ziem kresowych i umacnianiu
tam ¿ywio³u polskiego. Wrêcz przeciwnie czêœæ obszarników stara³a siê wyrugowaæ polskich
dzier¿awców, a tak¿e w³aœcicieli (czêsto zubo¿a³¹ szlachtê), a tak¿e wyzyskaæ swych pracobiorców w ramach powetowania sobie „strat wojennych”. Ibidem, sygn. 328, k. 11.
Ibidem, sygn. 319, k.2.
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finansowej, a tak¿e innych œrodków niezbêdnych do prowadzenia wojny. Niejednokrotnie konieczne by³o stosowanie przemocy wobec nie wype³niaj¹cych swych
obywatelskich i patriotycznych powinnoœci ziemian17 .
Powa¿nym wykroczeniem przeciwko pañstwu warstwy ziemiañskiej by³o blokowanie reformy rolnej, która przez sw¹ treœæ mia³a mocno zwi¹zaæ pañstwo z klas¹
ch³opsk¹, a tym samym przysporzyæ mu obroñców. Wiêkszoœæ ziemian by³a zdeklarowanymi przeciwnikami reformy i robili wszystko, by nie dopuœciæ do jej urzeczywistnienia. Nawet w czasie najazdu, kiedy akt o realizacji reformy sejm zdo³a³ przeforsowaæ,
czêœæ ziemian nie bacz¹c na skutki, wezwa³a do jej bojkotu; ustawê o reformie okreœlano jako wyw³aszczenie. W jednej z odezw wydanych przez organizacje ziemskie
mówiono o nie jako o „gwa³cie i bezprawiu dokonanym przez sejm polski”18 .
Bardzo krytycznie o egoistycznym zaœlepieniu ziemian w kwestii reformy rolnej, mog¹cym staæ siê silnym czynnikiem integruj¹cym Polaków w walce z najeŸdŸc¹, pisa³ kilka lat póŸniej W³adys³aw Grabski: „Ze strony ziemian polskich,
w odró¿nieniu na przyk³ad od rumuñskich, nie by³o prawie ¿adnej gotowoœci do
ustêpstw. Gdy ksi¹¿ê Seweryn Czetwertyñski, postaæ dla ziemiañstwa naczelna,
o wyrobionym autorytecie zaj¹³ stanowisko kompromisowe wobec idei reformy...
wykluczono go ze Zwi¹zku Ziemian. Zacz¹³ siê ruch reakcyjny. Zosta³ on na razie
przez nawa³nicê bolszewick¹ roku 1920 sparali¿owany. Pod groz¹ utraty wszystkiego zgodzono siê na pewne ustêpstwa i ustawê o reformie rolnej uchwalono
znaczn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ale gdy niebezpieczeñstwo bolszewickie minê³o, zaczê³a siê obrona krok za krokiem przeciwko mo¿noœci wprowadzenia w ¿ycie ustawy o reformie”19 .
Chocia¿ zachowanie ziemian wobec reformy rolnej zas³uguje na g³êbokie potêpienie, na innych odcinkach ich postawê oceniæ nale¿y bardzo wysoko: na apel
Rady Obrony Pañstwa ziemiañstwo polskie stanê³o na wysokoœci zadania, bêd¹c
w pierwszym szeregu walcz¹cych, jak i wspomagaj¹cych pañstwo materialnie.
W pierwszym rzêdzie nale¿y odnotowaæ, i¿ zgodnie z uchwa³ami Zwi¹zku Ziemiañskiego w Warszawie (10 lipca 1920), zarz¹dzono militaryzacjê oddzia³ów terenowych Zwi¹zku, przeprowadzaj¹c w konsekwencji w swym œrodowisku zaci¹g
do s³u¿by wojskowej wszystkich zdolnych do noszenia broni20 . Stosowano przy
17

18
19
20

Nie bez satysfakcji „Gazeta Sieradzka” informowa³a, ¿e gdy jeden z kaliskich ziemian odmówi³
s³omy dla koni i „grubiañsko”siê zachowa³, s³omê zarekwirowano, a „pana bratka rozci¹gniêto na
ganku i wobec zgromadzonej s³u¿by wsypano mu 25 batów”. „Gazeta Sieradzka” 1920, nr 32.
„Gazeta Polska” 1920, nr 312.
W. Grabski, Idea Polski. Warszawa 1935, s. 96.
F. Swiêcicki T. Wybult, Mazowsze i P³ockie w czasach I wojny œwiatowej i powstania pañstwa
polskiego,, Toruñ 1932, s. 338. Zadania jakie w obliczu zagro¿enia pañstwa na³o¿yli na siebie
ziemianie by³y nastêpuj¹ce: 1. Dostarczanie wojsku koni; 2.Zapewnienie opieki rannym i rekonwalescentom oraz organizowanie szpitali; 3. Werbowanie ochotników;4. Dostarczanie wojsku
potrzebnych informacji; 5. Opiekowanie siê gospodarstwami ¿o³nierzy; 6. Zaoferowanie skarbowi pañstwa hipoteki maj¹tków ziemskich. Ponadto Zwi¹zek Ziemian zawar³ umowê ze Zwi¹zkiem zawodowym Robotników Rolnych zobowi¹zuj¹c siê m.in. do utrzymania rodzin robotników
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tym zasadê, ¿e ka¿dy wstêpuj¹cy do wojska ziemianin winien zwerbowaæ dwóch
ochotników z warstw ludowych. Ze swymi pracodawcami stawali pod broñ najczêœciej ci z s³u¿by folwarcznej, którzy mieli bezpoœredni¹ stycznoœæ z dworem jak
m.in. lokaje, kucharze, ogrodnicy i rzemieœlnicy 21 .
Ziemiañstwo wyró¿nia³o siê najszerzej pojêt¹ ofiarnoœci¹. By³ to fakt istotny nie
tylko ze wzglêdów zasadniczych, lecz tak¿e wychowawczo-propagandowych: wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa szczególnie uwa¿nie przygl¹da³a siê tzw. warstwom
uprzywilejowanym. Szczególnie wieœ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w aspekcie militarnym i materialnym postawa ziemian
w czasie najazdu uros³a do rangi wzorca. To œrodowisko zdecydowanie dominowa³o wœród subskrybentów po¿yczki wojennej, dziêki temu, w niektórych powiatach z³o¿one na ten cel kwoty by³y wy¿sze ni¿ przewidywa³y administracyjnie
ustalone kontyngenty.
Znaczny odsetek sum pieniê¿nych zebranych na cele wojenne przez Komitety
Obywatelskie stanowi³y ofiary ziemian, w niektórych przypadkach przekracza³y
nawet 50 %. Bra³o siê to najczêœciej st¹d, ¿e najprê¿niejsze organizacje ziemiañskie opodatkowa³y siê na cele obrony pañstwa. W powiecie Hrubieszowskim na
przyk³ad Zwi¹zek Ziemian uchwali³ podatek w wysokoœci miliona marek na wyekwipowanie oddzia³u jazdy majora Jaworskiego. Warstwa ziemiañska mia³a tak¿e bardzo znaczny udzia³ w utrzymywaniu gospód ¿o³nierskich, tzn. herbaciarni
i innych punktów ¿ywieniowych na ¿o³nierskich szlakach drogowych i kolejowych.
Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ jej dominacji w akcji ofiarowywania koni dla armii;
przekazano ich ponad tysi¹c sztuk.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguje gremialny niemal udzia³ cz³onków Zwi¹zku
Ziemian w Armii Ochotniczej; na oko³o 2,5 tys. ziemian nale¿¹cych do Zwi¹zku,
771 jego reprezentantów (lub ich synów) wst¹pi³o w szeregi ochotnicze22 . Tu trzeba dodaæ, ¿e ochotniczo do armii wst¹pi³o równie¿ wielu ziemian uchodŸców z terenów zajêtych przez nieprzyjaciela.

Inteligencja
Nie ka¿demu pokoleniu polskiej inteligencji dane by³o walczyæ orê¿nie o woln¹
ojczyznê. Ostatnia jej generacja przed I wojn¹ œwiatow¹ bi³a siê w Powstaniu
Styczniowym, okreœlanym zreszt¹ jako insurekcja inteligencka. Na to, by znów
ruszyæ do walki, trzeba by³o czekaæ z gór¹ pó³ wieku.

21

22

rolnych powo³anych do wojska je¿eli byli oni jedynymi ¿ywicielami. W. Mich, Etos ziemiañski
w dzia³alnoœci ziemian, (w:) „Dzieje Najnowsze”, 1987, z.4, s. 30
Obrona Pañstwa w roku 1920. Ksiêga Sprawozdawczo-Pami¹tkowa Generalnego Inspektora
Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Pañstwa, pod red. R. Œcibor-Rylskiego,
Warszawa 1923, s. 482.
W. Mich, Etos ziemiañski.., s. 30.
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Zmienia³y siê funkcje inteligencji, jej postawy, lecz nie ulega³o zmianie jej spo³eczne zaanga¿owanie oraz poczucie s³u¿by spo³ecznej23 . Wyci¹gaj¹c wnioski z klêski Powstania Styczniowego, inteligencja zaczê³a nawi¹zywaæ coraz bardziej czêste
wiêzi z warstwami ch³opsk¹ i robotnicza. Podejmowa³a pracê „dla ludu i z ludem”,
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e bez jego udzia³u nie mo¿na prowadziæ skutecznej walki
z zaborcami. Prowadzi³a te¿ tajn¹ oœwiatê, oœwiatê narodow¹, czytelnictwo ludowe, lecznictwo, opiekê spo³eczn¹, prace gospodarcze u podstaw, wreszcie dzia³alnoœæ rewolucyjn¹ i niepodleg³oœciow¹. Polscy inteligenci stali siê wspó³twórcami
polskiego ruchu ludowego i robotniczego, wnieœli do tych ruchów œwiadomoœæ narodow¹, przywi¹zanie do wolnoœci, a tak¿e ducha opozycji wobec w³adzy.
Nie mo¿na tu nie powiedzieæ o wyj¹tkowej randze poety i pisarza -wychowawcy, inspiratora, przewodnika spo³eczeñstwa i narodu. W ostatnim okresie przed
odzyskaniem niepodleg³oœci ogromn¹ rolê w kszta³towaniu œwiadomoœci narodowej i kszta³towaniu postaw patriotycznych Polaków odegra³o pisarstwo historyczne, przede wszystkim dzie³a Henryka Sienkiewicza pisane „ku pokrzepieniu serc”.
Wieszczowie narodu, wielcy pisarze i ludzie pióra w ogóle, spe³niali rolê ogromnie
wa¿n¹, podtrzymuj¹c nieustannie wiarê w przetrwanie i ostateczne zwyciêstwo. Przez
wiele ³at od nich w³aœnie nale¿a³ rz¹d dusz w narodzie. Na prze³omie wieków do tego
grona do³¹czyli politycy, przede wszystkim dwaj najwybitniejsi: Pi³sudski i Dmowski.
Owocem wytrwa³ych i wielop³aszczyznowych dzia³añ polskiej inteligencji by³a
coraz szersza samowiedza spo³eczeñstwa, g³êbsza œwiadomoœæ narodowa, ale tak¿e
i bogatsza myœl polityczna, a co za tym idzie – mocniejsze umocowanie polityczne
u progu historycznych wydarzeñ.
Wraz z wybuchem I wojny œwiatowej Polacy mieli nie tylko sprawn¹ dyplomacjê i zal¹¿ki narodowego wojska, ale tak¿e ró¿norodne koncepcje ustrojowe, terytorialne, a nade wszystko stale powiêkszaj¹c¹ siê rzesz¹ rodaków gotowych do
pracy i poœwiêceñ na rzecz ojczyzny.
Niepodleg³oœæ i narodziny II Rzeczypospolitej to ukoronowanie wysi³ków inteligencji, która jednak (podobnie zreszt¹ jak wiele innych grup spo³ecznych) nie
w pe³ni aprobowa³a realia polskiego przedwioœnia. Wielu jej przedstawicieli czu³o
siê niedocenionych i odrzuconych przez woln¹ ju¿ ojczyznê; nie kryli z tego powodu irytacji i gniewu. Jednak¿e ma³o kto poprzestawa³ na kontestacji i za³amywaniu
r¹k. Inteligencja pokazywa³a, i¿ nie przesta³a byæ si³¹ dynamiczna i kreatywn¹.
Wzywa³a do wzmo¿onego wysi³ku w odbudowie pañstwa i w obronie granic.
Wskazywa³a niebezpieczeñstwa dla odradzaj¹cej siê niepodleg³oœci, apelowa³a o zaprzestanie walk politycznych, odrzucenie ró¿nego typu podzia³ów, uprzedzeñ i podjêcie wspólnego wielkiego wysi³ku na froncie wewnêtrznym i zewnêtrznym.
Najpiêkniejsz¹ kartê zapisa³a inteligencja w najtrudniejszych dla Polaków chwilach 1920 roku. Na apel Rady Obrony Pañstwa o powszechny udzia³ w walce
23

T. £epkowski, Myœl o historii Polski i Polaków, (w: ) „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 68,
s. 104.
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z inwazj¹ bolszewick¹, jej reprezentanci jako pierwsi zainicjowali sk³adanie deklaracji patriotycznych, organizowali wspó³dzia³anie z walcz¹c¹ armi¹, tworzyli ró¿nego szczebla Komitety Obrony Narodowej, Wyruszali te¿ do wsi i miasteczek, by
zaktywizowaæ tam nie ogarniaj¹cych na ogó³ groŸnej rzeczywistoœci ich mieszkañców. Dzie³em inteligencji by³a wielka, zorganizowana na niespotykan¹ dot¹d skalê
akcja propagandy obronnej, która szybko sta³a siê potê¿nym patriotycznym zawo³aniem do zbiorowego wysi³ku w obronie niepodleg³oœci. Oni te¿ wyje¿d¿ali na
front (korespondenci wojenni, dziennikarze) kreuj¹c pojedynczych i zbiorowych
bohaterów, tak wœród ¿o³nierzy jak i ludnoœci cywilnej. Inteligencja by³a w tym
okresie w najwiêkszym stopniu „sumieniem narodu”, wywieraj¹c presjê moraln¹
na tych, którzy nie podporz¹dkowali siê „patriotycznym normom”.
Na odrêbn¹ wzmiankê zas³uguje bardzo nieliczna grupa inteligencji pomorskiej.
Dziêki jej wytê¿onemu wysi³kowi, wskaŸnik zg³oszeñ do szeregów ochotniczych
na mocno zniemczonym Pomorzu nale¿a³ do najwy¿szych w kraju, i, co bardzo
istotne, znaczny ich procent stanowili Kaszubi, dot¹d w znacznej mierze deklaruj¹cy przynale¿noœæ do pañstwa niemieckiego.
Najbardziej wartoœciowa reprezentacja inteligencji ju¿ w czerwcu i lipcu posz³a
na front. Choæ ówczeœnie grupa ta nie przekracza³a 5% ludnoœci kraju, w niektórych oddzia³ach odsetek jej przekracza³ 50%. W armii polskiej ju¿ od pocz¹tku
roku 1919 s³u¿y³o kilkadziesi¹t tysiêcy przedstawicieli inteligencji w charakterze
ochotników, jako oficerowie, podoficerowie, a tak¿e zwykli ¿o³nierze. Oni w rzeczywistoœci byli rdzeniem tej armii. Zwa¿aj¹c na bardzo niski poziom wykszta³cenia poborowych i znaczny procent analfabetyzmu, obok powinnoœci czysto
¿o³nierskich pe³nili tak¿e rolê nieformalnych nauczycieli i duchowych przewodników swych wspó³towarzyszy w mundurach. Rozszerzali nie tylko ich wiedzê i horyzonty – uczyli tak¿e patriotyzmu, który wówczas jeszcze zbyt g³êboko w lud nie
siêga³.
Szczególne zapotrzebowanie na inteligencjê w szeregach armii pojawi³o siê
w krytycznych dniach odwrotu, pasma klêsk na froncie i realnego niebezpieczeñstwa zajêcia kraju przez nieprzyjaciela. W³adze wojskowe stara³y siê w jak najwiêkszym stopniu nasyciæ jednostki pierwiastkiem inteligenckim, by podnieœæ morale
i zaszczepiæ ducha walki, gdy¿ tê grupê cechowa³ niejako zawodowy patriotyzm.
G³osz¹c przez wiele lat has³o niepodleg³oœci w³asnego pañstwa, czuli siê w obowi¹zku przypieczêtowania w³asn¹ krwi¹ tej prawdy, i bezpoœredniej walki za ojczyznê. Z tego zadania przedstawiciele inteligencji wywi¹zywali siê wzorowo. Na
wezwanie w³adz pañstwa, niemal¿e powszechnie do szeregów ochotniczych stawia³o siê najm³odsze pokolenie inteligencji. Setki ich zginê³y bohatersk¹ œmierci¹,
m.in. w obronie Warszawy czy Lwowa.
Ten wojenny zryw m³odzie¿y inteligenckiej rodzi³ dla bardzo ubogiej w warstwy
oœwiecone Rzeczpospolitej, groŸne nastêpstwa, przede wszystkim niebezpieczeñstwo zapaœci cywilizacyjnej: „W tych gor¹cych dniach, w ko³ach inteligencji toczy-
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³a siê dyskusja, czy inteligent nie objêty obowi¹zkiem poborowym, powinien iœæ do
szeregów, broniæ ojczyzny, kultury, w³asn¹ krwi¹ stwierdziæ zdolnoœæ do ¿ycia, czy
te¿ przeciwnie zadaniem inteligencji jest trwaæ przy swoich warsztatach pracy
i nie dopuœciæ do powstania owej pustyni inteligencji”484. Na ogó³ jednak dyskusja
ta nie ima³a wiêkszego wp³ywu na postawê tej warstwy. W szeregach ochotniczych, obok m³odzie¿y inteligenckiej (uczniowie szkó³ œrednich i studenci) byli te¿
nauczyciele szkolni, pracownicy naukowi, dziennikarze, dzia³acze spo³eczni, a tak¿e politycy. Wœród tych ostatnich pos³owie, m.in. Stanis³aw Thugutt, Stanis³aw
Patek (od czerwca 1920 min. spraw zagranicznych w rz¹dzie Leopolda Skulskiego), Eugeniusz Smiarowski, Tadeusz Ho³ówko, Adam Cio³kosz, Józef Chacinski,
ks. Szczêsny Starkiewicz, Medard Downarowicz24 .
Ta rzesza patriotów, wk³adaj¹c mundury wojskowe, umocni³a ducha oporu wœród
rodaków w kraju, a póŸniej, dominuj¹c wœród ochotników, równie¿ w szeregach
armii: „Kiedy w ostatnich tygodniach odwrotu – pisze Marceli Handelsman – (ochotnik Pi¹tego Pu³ku Legionów) przysz³a wiadomoœæ, ¿e kraj siê wreszcie ruszy³, ¿e
naród ca³y poczu³ siê w jednoœci z armi¹, ¿e zaczynaj¹, jak pisano, setkami nap³ywaæ ochotnicy, zrobi³o to olbrzymie wra¿enie na wszystkich pu³kach (...) Wszêdzie
oczekiwano ich (ochotników) przybycia z prawdziw¹ niecierpliwoœci¹ i wzruszeniem, a tymczasem bito siê coraz lepiej25.
Bi³ siê dobrze równie¿ ochotnik. Jak podkreœla gen. J. Haller, ju¿ w lipcu znakomicie spisa³a siê I Dywizja Ochotnicza, z³o¿ona z Soko³ów, harcerzy i studentów:
„Staczaj¹c dwie bitwy z nieprzyjacielem u³atwi³a skoordynowany odwrót I Armii”26 . Ta m³odzie¿ znalaz³a wysokie uznanie równie¿ w oczach przeciwnika. G³ównodowodz¹cy wojsk rosyjskich M. Tuchaczewski, pisa³: „Te formacje (ochotnicze),
bez wzglêdu na sw¹ m³odoœæ i brak wyszkolenia, mia³y dostateczne zalety bojowe,
poniewa¿ przewa¿nie kompletowa³y siê z elementów inteligentnych i bur¿uazyjnych, które, pojmuj¹c, ¿e los ich stawia siê na kartê, zdradza³y wielkie zdecydowanie i upór”27 .
Konkluduj¹c, nale¿y powiedzieæ, i¿ inteligencja, a przede wszystkim przoduj¹ca
jej czêœæ, wierna swym idea³om, nie zw¹tpi³a w najtrudniejszych momentach odradzaj¹cego siê pañstwa, czynem i odwag¹ zdobywaj¹c coraz wiêksze zaufanie i uznanie ogó³u. W konsekwencji poci¹gnê³a za sob¹ innych, uruchamiaj¹c wielk¹
ofiarnoœæ dalekiego przecie¿ od homogenicznoœci kraju. Wysi³ek Judymów i Si³aczek z minionego wieku, wyda³ w roku 1920 swoje owoce.
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Duchowieñstwo
W okresie zmagañ z bolszewizmem i niebezpieczeñstwa utraty niepodleg³oœci,
zaanga¿owanie Koœcio³a w obronê pañstwa by³o spraw¹ najwy¿szej wagi, gdy¿
w³aœnie z tej strony, os³abione wewnêtrznymi podzia³ami i politycznie zdezorientowane spo³eczeñstwo, oczekiwa³o nie tylko wskazówek moralnych, lecz tak¿e wytycznych dla konkretnych dzia³añ.
Duchowieñstwo polskie, od chwili bolszewickiego przewrotu, dostrzegaj¹c skalê
zagro¿enia dla polskich d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, a póŸniej odrodzonej ju¿ Rzeczypospolitej, sprzeciwia³o siê ideologii bolszewickiej, mobilizuj¹c rodaków przeciw próbom narzucenia Polsce rewolucyjnego ³adu. W listopadowym orêdziu w roku
1919, wzywaj¹c naród do walki z bolszewizmem, Koœció³, wskazuj¹c bardzo trudn¹
sytuacjê pañstwa, domaga³ siê znaczniejszego ni¿ dot¹d dzielenia siê z nim posiadanymi dobrami: szczególnej trosce poleca³ obroñcê granic i niepodleg³oœci – ¿o³nierza28.
Pocz¹tkowo, gdy dzia³ania wojenne toczy³y siê z dala od centrum kraju, Koœció³ nie
wykazywa³ wiêkszej aktywnoœci dla wspierania wysi³ku zbrojnego pañstwa i tworzenia wiêzi miêdzy spo³eczeñstwem a armi¹. Wa¿niejszymi przedsiêwziêciami jakie w
tym kierunku podejmowa³ (w bardzo ograniczonym zakresie), to okresowe zbiórki
pieniêdzy na potrzeby wojska – g³ównie ciep³¹ odzie¿29 . Choæ efekty na tym polu nie
by³y imponuj¹ce, to jednak na tle ogólnej biernoœci i apatii spo³eczeñstwa, akcje takie
mia³y niebagatelne znaczenie w aspekcie uœwiadamiaj¹co-informacyjnym; przede
wszystkim uczula³y Polaków na losy walcz¹cego na Kresach ¿o³nierza.
Aktywnoœæ Koœcio³a w tym zakresie wzrasta³a, w miarê intensywnoœci dzia³añ
militarnych na wschodzie i zbli¿ania siê nieprzyjaciela do granic etnograficznych
Polski. Wówczas w wielu parafiach podejmowano akcje informacyjne; mówiono
m.in. o po³o¿eniu pañstwa, sytuacji armii i wynikaj¹cych st¹d obowi¹zków dla obywateli 30 . Innym przejawem wzrostu aktywnoœci ogó³u duchownych by³y ich regionalne zjazdy, na których ustalano formy dzia³añ ksiê¿y w okresie wojny
i zagro¿enia pañstwa. Bardzo istotne uchwa³y dla organizowania akcji obronnej
pañstwa podjêto na ZjeŸdzie Duchowieñstwa Ziemi Sieradzkiej. Postanowiono m.in.
zaj¹æ siê w parafiach spraw¹ tak kapitalnej wagi, jak tworzenie poœród miejscowej
ludnoœci Komitetów Obywatelskich Obrony Pañstwa; ponadto kap³anów zobo28
29
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„Gazeta Warszawska” 1920, nr 272.
W roku 1919 Urzêdy Dziekañskie zebra³y na ten cel kilkadziesi¹t tysiêcy marek, koron i rubli:
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wi¹zywano do z³o¿enia jednorazowej ofiary na rzecz rannych ¿o³nierzy, w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 500 marek, zaœ wszelkie posiadane przez parafie oszczêdnoœci przeznaczone mia³y byæ na Po¿yczkê Obrony Pañstwa31 .
G³osy duchownych, nawo³uj¹ce do powszechnego udzia³u w walce z najazdem,
na pewno nie pozostawa³y bez wp³ywu na wzrost postaw patriotycznych w kraju,
jednak¿e najsilniej na po¿¹dane wówczas zachowania oddzia³ywa³a postawa osobista duszpasterzy. Tak wiêc najbardziej efektywne przedsiêwziêcia Koœcio³a mia³y miejsce wszêdzie tam, gdzie ksiê¿a osobiœcie wcielali w czyn wiele tych treœci
jakie g³osili; na przyk³ad organizowali swych parafian do dzia³añ obronnych lub
zbierali ofiary dla wsparcia armii. Skuteczne zazwyczaj by³y równie¿ i tam, gdzie
proboszcze – mimo bliskoœci nieprzyjaciela – nie porzucali swych „podopiecznych”,
gotowi dzieliæ z nimi wszelkie niebezpieczeñstwa.
W przypadkach, gdy z terenów zagro¿onych najazdem przedstawiciele w³adz
pañstwowych lub osoby ciesz¹ce siê du¿ym autorytetem publicznym ewakuowa³y
siê, duchowni byli jedynymi osobami mog¹cymi skutecznie organizowaæ miejscow¹
spo³ecznoœæ w podejmowaniu wysi³ku wojennego. Niejednokrotnie, w szczególnoœci w odniesieniu do maj¹cych najwiêkszy odsetek analfabetów Kongresówki i Galicji, ksiê¿a mogli skuteczniej docieraæ do potencjalnych ofiarodawców ni¿ prasa
czy inne œrodki propagandy pisanej. W lipcu i sierpniu mówiono z uznaniem o ksiê¿ach prowadz¹cych z ambon „owocn¹ propagandê”, uœwiadamiaj¹c¹ ludnoœæ
„... o po³o¿eniu ojczyzny, pobudzaj¹c do wyst¹pienia w szeregi armii”32 .
Szerokim echem w kraju odbi³a siê wieœæ o postawie biskupa diecezji ³om¿yñskiej,
Romualda Ja³brzykowskiego: widz¹c nieuchronnoœæ upadku miasta postanowi³ dzieliæ
jego los razem z mieszkañcami, podnosz¹c ich ducha w tych trudnych chwilach (biskup zrezygnowa³ z udzia³u w zjeŸdzie episkopatu Polski w Czêstochowie)33.
Obok przedsiêwziêæ agitacyjnych i organizacyjnych, w czasie inwazji duchowni
zg³aszali te¿ gotowoœæ do s³u¿by wojskowej. Wzoruj¹c siê na duchowieñstwie francuskim doby I wojny œwiatowej, starali siê nie tylko nieœæ pomoc duchow¹ ¿o³nierzowi,
lecz tak¿e wspomagaæ front orê¿nie lub w innej formie s³u¿yæ w wojsku. Wœród kap³anów najwczeœniej wystêpuj¹cych z inicjatyw¹ pójœcia w szeregi ochotnicze byli ksiê¿a
i klerycy Wielkopolski. Wed³ug „Orêdownika”: „Wszyscy klerycy Seminarium Duchownego w Poznaniu zg³osili siê do dyspozycji w³adzy wojskowej, prosz¹c o natychmiastowe wcielenie do formacji. Ca³y szereg ksiê¿y poznañskich zg³osi³o sw¹ gotowoœæ
pójœcia z pu³kami ochotniczymi na front jako kapelani lub podjêcia pracy w charakterze
si³ pomocniczych w biurach wojskowych”34.
Powszechnie znany jest przyk³ad bohaterstwa kapelana m³odzie¿y szkó³ warszawskich, ksiêdza Jerzego Skorupki, który zgin¹³ pod Ossowem, towarzysz¹c swym
31
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wychowankom na pierwszej linii frontu. Jednak¿e przyk³adów bohaterstwa ksiê¿y
na froncie by³o wiêcej, np. podczas walk pod Brodnic¹ z oddzia³ami jazdy B¿yszkina, na czele oddzia³u szed³ ks. dziekan Okrêgu Generalnego, wpajaj¹c ¿o³nierzom
wiarê w zwyciêstwo35 .
Nie trzeba podkreœlaæ, jak obecnoœæ duchownego (czêsto w szatach liturgicznych) wp³ywa³a na m³odych ¿o³nierzy w najtrudniejszych dla nich momentach.
Takie postawy ksiê¿y, nag³aœnianie szeroko przez prasê, hamowa³y w jakimœ stopniu tak groŸne zjawiska, jak biernoœæ, defetyzm i dezercja.
Aktem równie donios³ym jak obecnoœæ duchownych w szeregach ochotników,
by³a ich praca duszpastersko-oœwiatowa wœród ¿o³nierzy.
Wyrwany ze œrodowiska domu rodzinnego m³ody cz³owiek, postawiony nie tylko wobec nieprzyjaciela, ale uci¹¿liwych rygorów wojskowych, surowoœci prze³o¿onych i obcowaniem ze œmierci¹, czêsto za³amywa³ siê psychicznie, co koñczy³o
siê brakiem motywacji do walki, a nawet dezercj¹36 . Wobec takich sytuacji, w³aœciwa pomoc duchownego by³a konieczna; szczególnie po¿¹dana w odniesieniu do
¿o³nierzy wieœniaków, którzy w armii zdecydowanie dominowali.
Rola kapelanów w armii nie ogranicza³a siê jednak do niesienia pomocy duchowej; czêsto wobec znikomej liczby oficerów oœwiatowo-wychowawczych – dobrowolnie podejmowali ich obowi¹zki, te zaœ, zwa¿aj¹c na ciemnotê i znaczny
analfabetyzm wœród ¿o³nierzy by³y ogromie absorbuj¹ce. Zadania stoj¹ce przed t¹
grup¹ duchownych by³y tym trudniejsze, ¿e ich liczba by³a dalece niewystarczaj¹ca w stosunku do potrzeb: na oko³o osiemsettysiêczn¹ armiê w czerwcu 1920
roku, by³o nieco ponad 400 kapelanów.
„Obowi¹zki kapelana i sk³ad spo³eczny armii (80% ¿o³nierzy pochodzi³o ze wsi)
warunkowa³y przyjêcie okreœlonych metod pracy. M³odzie¿ ch³opska z regu³y okazywa³a strach przed nowymi warunkami ¿ycia, nowym œrodowiskiem. Niepokoi³a
siê o dom, rodzinê, gospodarstwo. Nale¿a³o j¹ oœmieliæ, wykazaæ zaszczytny charakter s³u¿by wojskowej, nauczyæ zaufania do prze³o¿onych. Trzeba te¿ by³o przeciwdzia³aæ demoralizacji, zwalczaæ negatywne zjawiska towarzysz¹ce
d³ugotrwa³emu pobytowi oddzia³u na froncie; pijañstwo, kradzie¿e, stosowanie wobec
ludnoœci bezwzglêdnej rekwizycji...”37 .
W kazaniach wielki nacisk kap³ani k³adli na sprawê wychowania patriotycznego. Mówiono m.in., ¿e „... odrodzenie Polski dokona³o siê dziêki sprawiedliwoœci
Bo¿ej, a zatem ¿o³nierz broni¹cy ojczyzny jest wykonawc¹ woli Boga; dlatego
obojêtnoœæ na potrzeby kraju by³aby nie tylko zaprzeczeniem norm ogólnie przyjêtych w cywilizowanym œwiecie, ale i sprzeniewierzenie siê zasadom religii”38 .
O zrozumieniu koniecznoœci wype³nienia obowi¹zków duszpasterskich i edukacyj35
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no-wychowawczych wœród ¿o³nierzy, mog¹ œwiadczyæ postanowienia Zjazdu Dziekañskiego w koñcu listopada 1919 roku, formu³uj¹cego zadania kapelanów w gospodach ¿o³nierskich – g³ownie na terenach przyfrontowych – spe³niaj¹cych rolê
nie tylko sto³ówki, lecz równie¿ miejsc wypoczynku, spotkañ i zabaw: „Kapelani
winni uwa¿aæ gospodê ¿o³niersk¹ za drugi Koœció³ st¹d nale¿y siê gospod¹ tak¹
szczerze zaj¹c – daj¹c inicjatywê, poparcie, podtrzymanie wedle mo¿noœci, urz¹dzaj¹c odczyty, pogadanki, pokazy œwietlne (filmowe) itp.”39 .Wielu z nich pe³ni³o
w rzeczywistoœci funkcje kierowników oœwiaty w pu³kach organizowali przedstawienia amatorskie, zbierali ksi¹¿ki dla bibliotek, prowadzili kursy dla analfabetów –
nawet wbrew zaleceniom Polowej Kurii Biskupiej40 .
Powiedzieæ jednak trzeba, i¿ w omawianym okresie Koœcio³owi nie zawsze
udawa³o siê kroczyæ po w³aœciwej drodze. Mimo zagro¿enia wojennego kraju, wcale
nie do rzadkoœci nale¿a³y wyst¹pienia duchownych (zazwyczaj ni¿szego szczebla)
uderzaj¹ce w autorytet najwy¿szych w³adz pañstwa. W dobie najazdu bolszewickiego, najbardziej negatywnie oceniæ nale¿y doœæ czêste w niektórych regionach
kraju przejawy pasywnoœci duchownych; jej nastêpstwa by³y najbardziej widoczne
wœród ludnoœci niedostatecznie zorganizowanej i charakteryzuj¹cej siê niskim stopniem patriotycznego uœwiadomienia. Zdarza³o siê, ¿e w jednej gazecie mo¿na by³o
przeczytaæ s³owa najwy¿szego uznania dla postaw duchowieñstwa, w innej odwrotnie – ubolewano nad jego obojêtnoœci¹ wobec spraw pañstwa. W ostrych
s³owach charakteryzowa³ czêœæ duchowieñstwa galicyjskiego „Piast”, z 22 sierpnia 1920 roku: „Duchowieñstwo w Ma³opolsce zachowuje siê wobec akcji uœwiadamiania mas zupe³nie biernie. S¹ ksiê¿a, którzy s³owem nie pisn¹ na kazaniu
o ciê¿kim po³o¿eniu pañstwa... usuwaj¹ siê w ogóle od roboty w propagandzie, s¹
tacy którzy oœwiadczaj¹, ¿e konsystorz im tego zabroni³. Skar¿¹ siê dzia³acze ludowi w pow. nowotarskiem, tarnobrzeskiem, limanowskiem, chrzanowskiem... ¿e
przewa¿na czêœæ duchowieñstwa usuwa siê od obowi¹zku uœwiadamiania wsi”41 .
Bardzo wyraŸna biernoœæ ksiê¿y w niektórych powiatach galicyjskich, zdaniem
„Dziennika Ludowego”, da³a siê zauwa¿yæ od momentu przejêcia w³adzy przez
ugrupowania centrowo-lewicowe z Witosem i Daszyñskim na czele (gabinet Witosa podj¹³ dzia³alnoœæ 24 lipca).
Tytu³em koñcowego komentarza warto podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ duchowieñstwa – najczêœciej przedstawiciele klasy ziemiañskiej – niechêtnie, a nawet wrogo
odnosi³a siê do tzw. „ludowej demokracji” w odrodzonej Polsce, symbolem której
by³ w ich przekonaniu „ch³opski sejm” i legitymuj¹cy siê socjalistyczn¹ przesz³oœci¹, stoj¹cy na czele pañstwa i armii Pi³sudski. Nie ukrywano te¿ – szczególnie
w Poznañskim – ¿e najodpowiedniejszym szefem pañstwa by³by Roman Dmowski, a armii Józef Dowbór Muœnicki.
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Przez wiele miesiêcy, zrodzone na tym pod³o¿u frustracje czêœci duchownych
by³y z wiêkszym lub mniejszym natê¿eniem artyku³owane, jednak¿e w okresie najwiêkszego zagro¿enia pañstwa reprezentanci tego stanu nale¿eli do najskuteczniejszych organizatorów frontu obronnego.

Abstract
Some groups and social categorie towards Sowiet invasion,1920
The main role in Poland’s victory ower the Russian forces in 1920 was played
by regular army. But it’s necessary to oppreciate the role of „ internal front”. In
this article author presents, in brief, the attitude of some groups of polish society
towards war again Russia. Their role in in enforcing regular army. In the article
also shows problems which was mindering social consolidation.
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Korespondencja wychowanek „Domu œw. El¿biety”
w Poznaniu (1929-1939) jako Ÿród³o do dziejów
resocjalizacji kobiet upad³ych moralnie
Odradzaj¹ce siê pañstwo polskie po wieloletniej niewoli boryka³o siê z wieloma
problemami. Oprócz problemów etnicznych, gospodarczych, politycznych czy prawnych pojawia³y siê równie¿ te natury spo³ecznej: bieda, w³óczêgostwo, ¿ebractwo
czy prostytucja. Z tym ostatnim zjawiskiem ³¹czy³y siê te¿ nastêpuj¹ce kwestie:
choroby weneryczne oraz handel kobietami i dzieæmi. Szczególnie wa¿n¹ rolê w niwelowaniu prostytucji, jak i zagro¿eñ wynikaj¹cych z nierz¹du odegra³o spo³eczeñstwo. W wielu miastach Polski powstawa³y towarzystwa ochrony kobiet:
chrzeœcijañskie (ewangelickie i katolickie) oraz ¿ydowskie. Ich dzia³alnoœæ rozpoczê³a siê w pierwszych latach XX wieku. Oprócz nich zawi¹zywano inne stowarzyszenia, które stawia³y sobie za cel ochronê kobiet przed upadkiem moralnym
oraz resocjalizacjê nierz¹dnic.
Na terenie miasta Poznania dzia³a³o kilka instytucji spo³ecznych i religijnych,
które nios³y pomoc kobietom zagro¿onym molarnie. By³o ty miêdzy innymi: Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet, prowadz¹ce miêdzy innymi Misjê Dworcow¹.
Pod koniec XIX wieku zawi¹za³o siê w Poznaniu równie¿ zgromadzenie zakonne,
pod nazw¹ Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrznoœci Bo¿ej. G³ówn¹ misj¹
tego¿ zgromadzenia by³a resocjalizacja kobiet trudni¹cych siê nierz¹dem a pragn¹cych zerwaæ z tym procederem. W 1929 roku na poznañskiej mapie organizacji
spo³ecznych pojawi³a siê nowa placówka, której nadano nazwê „Dom œw. El¿biety”.
Twórc¹ tego zak³adu resocjalizacji by³ ks. Stanis³aw Budaszewski, który o samym fakcie jego powstania pisa³ do Kurii Arcybiskupiej nastêpuj¹co: „Dom dla
nawracaj¹cych siê dziewczyn, moralnie upad³ych, za³o¿y³em przez mój Wydzia³ Parafialny “Caritas” w zwi¹zku z odbytymi we wrzeœniu 1929 r. w szpitalu miejskim rekolekcjami dla pacjentek na stacji wenerycznej.
Przeprowadzenie tych rekolekcji nasunê³o jako logiczn¹ koniecznoœæ stworzenie schroniska dla nawracaj¹cych siê dziewczyn upad³ych”1 .
Ta „logiczna koniecznoœæ” wynika³a z faktu, i¿ niejednokrotnie kobiety trafia³y
na oddzia³ chorób wenerycznych zara¿one wskutek uprawiania nierz¹du, traktuj¹c
1

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, List z 24 marca 1933 r., sygn. KA 14979, (dalej: AAP).
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prostytucjê jako sposób dorobienia do pensji. Opuszczaj¹c jednak szpital musia³y
udowodniæ, ¿e posiadaj¹ pracê lub, ¿e powróc¹ do rodziny. By³o to niezwykle trudne. Po pierwsze, taka kobieta traci³a najczêœciej pracê, co by³o skutkiem jej choroby, po drugie rodziny bardzo czêsto nie chcia³y przyjmowaæ pod swój dach córek,
które zhañbi³y siê w ten sposób albo po prostu nie mia³y œrodków finansowych na
utrzymywanie jeszcze jednej osoby. St¹d te¿ kobietami takimi „zaopiekowa³a siê”
policja obyczajowa, która nie wierz¹c w dobre intencje powrotu na uczciw¹ drogê
tych¿e, „obdarowywa³a” je tzw. „czarnymi ksi¹¿eczkami” i wci¹ga³a na listê prostytutek rejestrowanych, zobowi¹zanych do kontroli sanitarno-obyczajowej2 .
Chc¹c temu zapobiec, ks. Stanis³aw Budaszewski otworzy³ dom, którego g³ównymi zadaniami by³:
„1. Wyrwanie upad³ych dziewczyn po ich wyzdrowieniu z r¹k Policji Obyczajowej,
2. Poœredniczenie im w uzyskaniu pracy,
3. Kontakt miêdzy “Przystani¹” a ju¿ pracuj¹cymi”3 .
Pracy wyszukiwano w takich miejscach, które pozwala³y mieæ pewnoœæ, ¿e
wp³ynie ona pozytywnie na podopieczn¹. Starano siê równie¿ organizowaæ j¹ jak
najbli¿ej placówki, aby mo¿na by³o kontrolowaæ dziewczêta. Trzeba tutaj zauwa¿yæ, ¿e by³a to odmienna koncepcja wychowawcza od stosowanych np.: w domach prowadzonych przez siostry pasterki czy siostry mi³osierdzia. Ta ró¿nica
polega³a przede wszystkim na tym, i¿ „Dom œw. El¿biety” by³ placówk¹ przejœciow¹ i kobiety mia³y wolnoœæ poruszania siê poza jej terenem, choæby droga do
pracy, podczas gdy wspomniane zak³ady prowadzone przez zgromadzenia zakonne mia³y charakter zamkniêty4 .
Choæ w powstanie i prowadzenie „Domu œw. El¿biety” zaanga¿owanych by³o
wielu ludzi dobrej woli, szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ dwóm osobom. Pierwsz¹
z nich jest ks. Stanis³aw Budaszewski – inicjator ca³ego przedsiêwziêcia; drug¹
siostra Ludberga Janiszewska, która prowadzi³a ten Dom do koñca, czyli do roku
1942.
Ks. Stanis³aw Budaszewski urodzi³ siê 14 listopada 1880 roku w Poznaniu. Po
ukoñczeniu studiów seminaryjnych, przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie 11 lutego 1906
roku. Pracowa³ kolejno w parafiach: Bnin, Koœcian, Rusko – jako wikary. W 1920
roku zosta³ proboszczem parafii we Lwówku, a siedem lat póŸniej przeniesiono go
na probostwo do poznañskiej parafii na Je¿ycach. Zmar³ 24 sierpnia 1935 roku5 .
Przez ca³e swoje ¿ycie by³ niezwykle aktywny nie tylko na niwie duszpasterskiej, ale równie¿ spo³ecznej. By³ dzia³aczem kilku bractw i stowarzyszeñ parafialnych. Anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Banku Ludowego czy Patronacie Zwi¹zku
Spó³dzielni Zarobkowych i Gospodarczych. Uczy³ niemieckich ksiê¿y jêzyka pol2
3
4
5

AAP, sygn. KA 14979,
Ibidem.
Ibidem.
AAP, Akta personalne ks. Stanis³awa Budaszewskiego, sygn. KA 83, (dalej AAP).

Korespondencja wychowanek „Domu œw. El¿biety” w Poznaniu...

131

skiego, aby mogli nieœæ pos³ugê duszpastersk¹ Polakom pracuj¹cym w g³êbi Niemiec. Za nak³anianie polskich dzieci do odmowy przyjmowania niemieckich katechizmów zosta³ skazany przez s¹d w Œremie i osadzony na cztery tygodnie
w wiêzieniu we Wronkach. Za najwiêksze jednak dzie³o mi³osierdzia ks. Stanis³awa Budaszewskiego nale¿y uznaæ za³o¿enie „Domu œw. El¿biety” nios¹cego ratunek upad³ym moralnie kobietom6 .
O tej dobroczynnej dzia³alnoœci ks. Budaszewskiego znacz¹co wyrazi³ siê autor
wspomnieñ poœmiertnych opublikowanych w „Przewodniku Katolickim”. Pisa³ on:
„Ks. Budaszewski od dawna mia³ swoj¹ ¿eñsk¹ policjê, która ka¿dego dnia
wychodzi³a na miasto, by z b³ota ulicy i z rynsztoków zepsucia wyci¹gn¹æ
owe nieszczêsne kobiety i zwróciæ je spo³eczeñstwu. Ten twardy i nieraz tak
szorstki proboszcz je¿ycki, jak¿e czu³e i delikatne mia³ serce, jak¿e wra¿liwy
byæ musia³ na wszelk¹ niedolê biednej, nieszczêœliwej istoty, ¿e widz¹c b³oto,
jako jeden z bardzo niewielu, jako prawdziwy „œw. Sebastian z Weddingu”
umia³ w tem b³ocie doszukiwaæ siê prawdziwego dzia³ania ³aski Bo¿ej. Do
„dziewcz¹t z trzeciego piêtra” na tê najsmutniejsz¹ stacjê ludzkiego ¿ycia,
zawsze spieszy³ sam lub przez swych najzaufañszych przyjació³, zawsze z pomoc¹ duchow¹ i rekolekcjami, by ratowaæ i gwiazdom upad³ym znów przywracaæ blask ludzkiej godnoœci. Zamiast biadaæ i pisaæ o kryzysie, wola³
leczyæ rany, które kryzys zadawa³” 7 .
W tym wielkim dziele mi³osierdzia ks. Stanis³awowi Budaszewskiemu pomaga³a niestrudzenie siostra Ludberga Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety. Urodzi³a siê 19 listopada 1886 roku w toruñskim Podgórzu. W wieku 24 lat
wst¹pi³a do zakonu we Wroc³awiu gdzie 24 kwietnia 1911 roku przywdzia³a habit
zakonny. Do Poznania skierowano j¹ w drugim roku nowicjatu. W zakonie uzyska³a kwalifikacje pielêgniarskie i ca³ym sercem poœwiêci³a siê pracy charytatywnej.
Do jej zadañ na terenie parafii je¿yckiej nale¿a³o wyszukiwanie ludzi naprawdê
cierpi¹cych z powodu du¿ego niedostatku. Stara³a siê dla nich o po¿ywienie i pracê. Du¿e zas³ugi po³o¿y³a równie¿ w dziedzinie umoralnienia parafian, doprowadzaj¹c do sakramentalnych ma³¿eñstw pary ¿yj¹ce na tzw. „koci¹ ³apê”. Od 1929
roku zaanga¿owa³a siê we wspó³prowadzenie „Domu œw. El¿biety” i czyni³a to do
1942 roku, czyli do momentu jego likwidacji przez niemieckie w³adze okupacyjne8 .
Dom prowadzony przez Siostrê Ludbergê, mimo ¿e pozostawa³ pod wp³ywem
sióstr el¿bietanek, to jednak by³ zasadniczo odmiennie prowadzony od innych domów el¿bietañskich o takim charakterze, np.: od „Domu œw. Anny” w Kamieniu
Krajeñskim. Ró¿nica polega³a przede wszystkim na podziale dziewcz¹t na dwie
6

7

8

M. Banaszak, Budaszewski Stanis³aw, [w:] Ksiê¿a spo³ecznicy w Wielkopolsce 1894-1919.
S³ownik biograficznych A-H, Gniezno 1992, s. 83-84.
Na posterunku wielkomiejskiego proboszcza. Wspomnienie poœmiertne, „Przewodnik Katolicki” 1935, nr 36, s. 573-574.
Archiwum Sióstr El¿bietanek w Poznaniu, „Przystañ” sygn. 4. (ASEP).
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grupy: stale przebywaj¹cych w domu i pracuj¹cych. Te drugie mia³y pewn¹ swobodê. Opuszcza³y dom rano id¹c przewa¿nie na s³u¿bê do rodziny wybranych przez
siostrê Ludbergê i wraca³y wieczorem. Siostra Ludberga w czasie dnia zagl¹da³a
czêsto do „Domu œw. El¿biety”, jak równie¿ odwiedza³a dziewczêta w pracy.
Wychodzi³a bowiem z za³o¿enia, ¿e trzeba je tak wychowaæ, aby mog³y wróciæ do
„normalnego” œwiata, znaleŸæ pracê, za³o¿yæ rodzinê. We wspomnieniach czytamy, ¿e „by³a najlepsz¹, najtroskliwsz¹, pe³n¹ wyrozumienia i poœwiêcenia
matk¹, opiekunk¹ dla swych „pupilek”. Pracy nad nimi oddawa³a siê bez
reszty” 9 .
Siostra Ludberga zmar³a 29 lutego 1976 roku w Poznaniu. Za sw¹ ofiarn¹ pracê charytatywn¹ wœród ubogich i moralnie zaniedbanych, jak równie¿ chorych
i cierpi¹cych arcybiskup poznañski Antoni Baraniak przyzna³ Siostrze 26 kwietnia
1972 roku odznaczenie. By³o to odznaczenie „Za zas³ugi dla Archidiecezji Poznañskiej”10 .
Podopiecznymi „Domu œw. El¿biety” by³y najczêœciej kobiety, które dobrowolnie chcia³y zerwaæ z dotychczasowym ¿yciem. Jak wczeœniej wspomniano by³y to
równie¿ kobiety, które opuszcza³y oddzia³ dla wenerycznie chorych w poznañskim
szpitalu.
Siostra Ludberga prowadzi³a ewidencjê swoich podopiecznych. Na specjalnie
przygotowanych przez siebie arkuszach wpisywa³ podstawowe dane dotycz¹ce
kobiet, które przyjmowane by³y do „Domu œw. El¿biety”. Oprócz danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, informacji o rodzicach – notowa³a
datê i przyczynê przybycia do placówki. Zachowa³o siê kilkanaœcie kart z lat 19381939. Analizuj¹c tê ewidencjê mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ kobiet trafia³a do
Domu Opiekuñczego wprost ze szpitala, po wyleczeniu chorób wenerycznych.
Zdarza³y siê równie¿ przypadki, ¿e dziewczêta do „Domu œw. El¿biety” przyprowadzane by³y przez policjê z izby zatrzymañ b¹dŸ kierowane przez starostwo krajowe. W niektórych przypadkach przyjmowano dziewczêta z poleceñ ksiê¿y
proboszczów okolicznych parafii. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e sami rodzice przyprowadzali swoje córki do placówki prowadzonej przez siostrê Ludbergê. Czêœæ z nich
jednak¿e odesz³a bez powodu a czêœæ wydalono, miêdzy innymi dlatego, ¿e wywiera³y negatywny wp³yw na inne dziewczêta przebywaj¹ce w Domu11 .
Podopieczne „Domu œw. El¿biety” zobowi¹zane by³y stosowaæ siê do zasad
przyjêtych w regulaminie placówki. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami „wszystkie pensjonarki ca³ego “Domu œw. El¿biety” winny otaczaæ siê wzajemnie
siostrzan¹ mi³oœci¹, uprzejmoœci¹ i dobroci¹. Wszystkie niechaj uwa¿aj¹ siê
jako siostry jednej rodziny bez wzglêdu na wiek, pochodzenie i uzdolnienie.
9

10
11

I. Kokot, Dzia³alnoœæ wychowawcza sióstr œw. El¿biety, „Nasza Przesz³oœæ” 1981, t. 55, s. 339378.
ASEP, sygn. 4.
Ibidem.
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Wszystkie pensjonarki „Domu œw. El¿biety” niech siê staraj¹ o ¿ycie jak najwzorowsze, ¿ycie modlitwy, pracowitoœci i cnoty. W tym celu zarz¹dza siê w „Domu
œw. El¿biety” wspólne modlitwy i inne praktyki pobo¿ne. Zaleca siê wszystkim
pensjonarkom, by codziennie przystêpowa³y do komunii œw.”12 . Regulamin zawiera³ równie¿ porz¹dek dnia: godziny wstawania, modlitw, posi³ków, pracy itd.
Wracaj¹ do kwestii wspólnych modlitw, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e szczególnie
wieczorne pacierze mia³y z góry ustalone intencje, w których siê modlono. I tak na
przyk³ad zanoszono mod³y w intencji samych pensjonariuszek o wytrwanie na dobrej drodze oraz w intencji opiekunów i prze³o¿onych domu. Szczególn¹ czci¹ cieszyli siê œwiêci: El¿bieta, Antoni, Józef i Jan Bosko. Nie zapominano tak¿e
o najbli¿szych i o dobrodziejach Domu, bez których jego funkcjonowanie by³oby
niezwykle trudne13 .
Znacz¹cym Ÿród³em do poznania, przynajmniej w pewnym stopniu statusu spo³ecznego i psychiki wychowanek „Domu œw. El¿biety” oraz metod pracy z nimi
jest zachowana w Archiwum Sióstr El¿bietanek w Poznaniu korespondencja. S¹
to listy i pocztówki pisane przez dziewczêta do siostry Ludbergi14 .
Dziewczêta pisa³y do Siostry o sprawach ró¿nych; b³ahych i powa¿nych. Opisywa³y swoj¹ obecn¹ sytuacjê, dzieli³y siê radoœciami troskami, pisa³y gdzie i jak
pracuj¹. Wielokrotnie traktowa³y siostrê i prowadzony przez ni¹ dom jako bezpieczne schronienie, miejsce, do którego zawsze bêd¹ przyjête i znajd¹ w nim
opiekê. Dlatego te¿ niejednokrotnie w listach znajdujemy proœbê o przyjêcie do
„Domu œw. El¿biety”. By³y to proœby o pierwsze b¹dŸ kolejne przyjêcie. Oto przyk³ad: „Zwracam siê do siostry Ludbergi z gor¹c¹ proœb¹ o ³askawe schronienie mnie w domu œw. El¿biety, chocia¿ na krótki czas. Siostra Ludberga wie
jakie mnie ³¹czy³y stosunki z rodzin¹ (…). Po mimo to ¿e pracujê i ka¿dy
grosz oddajê do domu zawsze jestem t¹ najgorsz¹ a to dlatego ¿e jestem po
pierwszej matce (…). Jestem zupe³nie za³amana ¿yciem. Jednak w Poznaniu
u Siostry milej schodzi³y mi chwile ¿ycia”15 .
Z treœci listów wynika, ¿e prosz¹ce o powtórne przyjêcie do „Domu œw. El¿biety” znajdowa³y siê czêsto w sytuacji krytycznej. Datowany na 5 marca 1937 roku
listy napisany zosta³ przez dwie by³e wychowanki – Irenê i Martê, które w nastêpuj¹cy sposób prosz¹ o ponowne udzielenie im schronienia w Domu: „Zwracamy
siê do Wielebnej Siostry aby siê dalej nami zaopiekowa³a. Wielebna Siostro
ojle Siostra nam odmuwi to kto ma nam dopomudz (…). Wielebna Siostro
prosi³ybyœmy Siostre ¿eby Siostra nam nie odmówi³a ¿eby gdzieœ dzieci oddaæ
na wychowanie a my mo¿emy pracowaæ i ¿yæ jak Pan Bóg przykaza³”16 .
12
13
14
15
16

Ibidem.
Ibidem.
Przy cytowaniu fragmentów listów zachowano oryginaln¹ pisowniê.
List z 26 listopada 1936.
List z 5 marca 1937 (Poznañ)
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Niektóre proœby o powtórne przyjêcie mia³y wrêcz desperacki charakter lub
przynajmniej wyra¿a³y zdesperowanie i determinacjê, które mia³y u³atwiæ powrót
do Poznania, do „Domu œw. El¿biety”. Wyczytaæ to mo¿na chocia¿by z listu wys³anego 26 kwietnia 1938 roku z Kalisk. Autorka listu pisze: „jak najusilniej proszê
Przewielebn¹ Siostrê o przyjêcie. Chcia³am wszystko wytrzymaæ i pracowaæ
jeszcze do drugiego roku ale jest niemo¿liwem, mimo najszczerszych chêci.
Niech mi przebaczy przewielebna Siostra wszystko z³e, ja siê zastosowaæ
postaram, ¿eby wszystko naprawiæ. Gdybym wiedzia³, ¿e mogê wróciæ, gotowa jestem iœæ pieszo do Poznania”17 .
Bardzo czêsto dziewczêta z „Domu œw. El¿biety” kierowane by³y równie¿ do
innych placówek czy zak³adów o surowszym regulaminie. Niektóre trafia³y do
Kiekrza. Z kolei te opuszczaj¹ce inne domy, jak choæby wspomniany Kiekrz, s³ysz¹c opinie o placówce prowadzonej przez Siostrê Ludbergê, chcia³y choæ na krótko zatrzymaæ siê w Poznaniu. Z proœb¹ o tygodniowe lub dwutygodniowe schronienie
w „Domu œw. El¿biety” zwróci³a siê jedna z wychowanek „Domu Serca Jezusowego” w Kiekrzu. Musia³a ona ze wzglêdów rodzinnych opuœciæ dom w Kiekrzu
i pragnê³a zatrzymaæ siê w Poznaniu18 .
Zdarza³o siê równie¿, ¿e siostra odmawia³a przyjêcia do schroniska, co oczywiœcie znajdowa³o wyraz w korespondencji kierowanej do niej. „Smutno bardzo
a zarazem i przykro ¿e siostra tak twarde serce ma dlamnie, nie przypuszcza³am nigdy ¿e po tych latach pobytu w zak³adzie siostra mnie nie przyjmie do
siebie”. Tak napisa³a jedna z dawnych wychowanek – Bronka. List ten jednak nie
zawiera ani daty ani miejsca, w którym zosta³ napisany.
Do prowadz¹cych „Dom œw. El¿biety” wp³ywa³y proœby ró¿ne. Obok wspomnianych wczeœniej, tych o ponowne przyjêcie do Domu, równie¿ inne. W grudniu
1935 roku Siostra Ludberga otrzyma³a list od dawnej wychowanki, która z pocz¹tku wyra¿a wielk¹ wdziêcznoœæ za wszystko dobro, jakie otrzyma³a w schronisku.
Prosi o pomoc, pomoc materialn¹ w postaci sukienki, butów, p³aszcza, itp. Przebywa bowiem w szpitalu gdzie amputowano jej rêkê, przez co straci mo¿liwoœæ zarobkowania19 .
W innym liœcie znajdujemy proœbê do Siostry o przes³anie metryki. Potrzebna
jej by³a do zawarcia œlubu. Autorka listu – Helena – pisze, ¿e po wielu przykrych
doœwiadczeniach ¿yciowych, po b³êdach m³odoœci, znalaz³a wreszcie osobê, która
chce siê ni¹ zaopiekowaæ20 .
Niemal¿e w ka¿dym liœcie znajdujemy jeden wspólny element. Jest nim potrzeba korespondencji z siostr¹ Ludberg¹ zw³aszcza, jeœli chodzi o otrzymywanie listów od siostry, które dla by³ych wychowanek stanowi³y s³owa otuchy i wyraz
17
18
19
20

List z 26 kwietnia 1938 (Kaliska)
List 18 kwietnia 1937 (Kiekrz)
List z 9 grudnia 1935 (Poznañ)
List z 14 lutego 1938 r. (Gdynia).
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pamiêci o nich. W jednym z listów znajdujemy opis sytuacji, w której jedna z wychowanek otrzyma³a list od siostry Ludbergi i napisa³a o tym fakcie w kolejnym
liœcie. A wygl¹da³o to tak: „Kiedy rano ju¿ mia³am wszystko w po¿¹tku dzieci
na ogrodzie siê bawi³y, a ja siedzia³am jeszcze w swoim pokoju przychodzi
pan dziedzic i swoim donoœnym g³osem wo³a Honorciu list jest dla Honorci
tak siê ucieszy³am, ¿e zapomnia³am powiedzieæ „dzieñ dobry” dziedzic siê
œmia³ i mówi³, ¿e takiego dzieciaka nie widzia³ jak ja jestem on mnie tem
bardzo ubli¿a, bo ja przecie¿ niemogê byæ jeszcze dzieckiem jak mam cztery
dzieci pod opiek¹ nie?” 21 .
Niejaka Tereska pisz¹c przeprasza, ¿e czyni to po tak d³ugim czasie. W swoim
liœcie opisuje swoj¹ podró¿ z Poznania do Warszawy i pierwsze miesi¹ce pobytu na
s³u¿bie. Nadmienia siostrze, o której wstaje, jakie s¹ jej obowi¹zki i co robi z zarobionymi pieniêdzmi. Wyra¿a radoœæ z tego, ¿e uczy siê tu wielu po¿ytecznych rzeczy, i ¿e wkrótce siê usamodzielni; prosi równie¿ o pamiêæ ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce
siê jej urodziny22 .
Inna z kolei pisze, ¿e nied³ugo musi sobie poszukaæ nowej posady. Obecnie
pracuje u szwedzkiego konsula, a ten ma zostaæ przeniesiony na inn¹ placówkê:
„szkoda takiej dobrej posady mia³am 50 z³o nie wiem teraz jak¹ znów dostanê, teraz to ju¿ jestem samodzieln¹ gosposi¹ umiem bardzo du¿o wykwintnych smako³yków bo tu mia³am dobr¹ okazjê siê nauczyæ bo to jest prawdziwie
wielki pan” 23 .
Niektóre dziewczêta same opuszcza³y dom i rusza³y w Polsce w poszukiwaniu
pracy. Jedna z nich – Maria znalaz³a pracê na statku „Pu³aski”. W liœcie wys³anym
z Dakaru 27 listopada 1936 r., z pocz¹tku prosi o wybaczenie (prawdopodobnie za
opuszczenie domu), nastêpnie opisuje swoj¹ pracê stewardessy i przekazuje informacjê o zarobkach, jakie otrzymuje za sw¹ pracê (800 z³). Prosi o wspomnienie jej
osoby przy op³atku i opisuje figurê Chrystusa w Rio de Janeiro – obiecuje przes³aæ
pocztówkê. Gor¹co prosi równie¿ o list i kilka s³ów pociechy24 . Ta sama kobieta
w innym liœcie (niestety nie datowanym) wys³any z Gdyni prosi o przyjêcie do
Domu w Poznaniu, aby pod opiek¹ siostry Ludbergi uspokoiæ „sko³atane nerwy”.
Praca z kobietami uprawiaj¹cymi nierz¹d i tymi, które próbowa³y porzuciæ ten
fach nie nale¿a³a do ³atwych, nie zawsze udawa³o siê osi¹gn¹æ w tym wzglêdzie
zamierzony cel. Œwiadczy o tym treœæ listu kobiety o imieniu Hela, napisany w Poznaniu 15 sierpnia (niestety bez daty rocznej). W pierwszej czêœci listu czytamy:
„Donoszê isz bardzo mi przykro ze musia³a tak sobie iœæ. Ale proszê siê nie
bojeæ bo ja w œwiecie nie zginê”. Mo¿emy zatem wnioskowaæ, ¿e jest to forma
przeprosin za ucieczkê, co potwierdza koñcowa czêœæ listu, w której autorka oœwiad21
22
23
24

List z 12 sierpnia 1938 r.
List z 14 listopada 1937 r. (Wo³omin)
List z 18 marca 1936 r. (Warszawa).
List z 27 listopada 1936 r. (Dakar)
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cza, ¿e nie wróci tak¿e do rodziców. Dodatkowo w treœci znajdujemy opis pieszej
wêdrówki do Gniezna, a dalej do Niechanowa.
Wychowanki dzieli³ siê z siostr¹ Ludberg¹ tak¿e swoimi obawami, niekiedy
bardzo irracjonalnymi. Przyk³ady takie znajdujemy miêdzy innymi w nastêpuj¹cych korespondencjach: „mówili przez radio ¿e Tereza Nojman umar³a i powiedzia³a ¿e dziesiêæ dni po jej œmierci bêdzie straszny rozlew krwi i kraj jej
poniesie klêskê, siostra wie ¿e zawsze chcia³am iœæ na wojnê ale jak siê o tem
dowiedzia³am to ju¿ boje siê iœæ spaæ i wcale siê nie rozbieram bo w razie
wybuchu proszê siostry bêdê gotowa do ucieczki” 25 . Inny przyk³ad: „Bardzo
mi jest teskno bo nocami p³aka³am i nawet jeœæ nie mog³am, ale spodziewam
siê ¿e mi przyjdzie lepiej jak siê przyuczê do tej wsi i do ludzi. Jak przyjecha³am to nawet nie wiedzia³am gdzie siê obruciæ, ka¿dego musia³am siê pytaæ
gdzie do sk³adu…”26 . W dalszej czêœci opisane s¹ poszczególne zajêcia wykonywane prze autorkê listu.
Zofia z Kopanicy pisa³a: „Teraz przyjedzie do nas w czwartek ksi¹dz biskup
na bierzmowanie. Ja te¿ pójdê do bierzmowania. Imiê da³am sobie Barbara.
Tylko najgorsze, ¿e ksi¹dz kanonik nasz powiedzia³, ¿e kto pójdzie do bierzmowania to musi iœæ do spowiedzi. Ja jeszcze tu nie by³am wcale, a ten ksi¹dz
to taki stary i z³y. Mo¿e przyjad¹ obci to pójdê do innego”27 . Ta sama dziewczyna kilka dni póŸniej pisa³a, ¿e jest po bierzmowaniu, a dodatkowo opisa³a niebezpieczne zdarzenie, którego uczestnikiem by³ ksi¹dz biskup. Oto jej relacja:
„Biskup co nas bierzmowa³, by³ przyjmowany w Chobienicach i przyjechali
po niego w trzterach koni, i konie siê popêta³y i biskup z bryczki wypadli do
rowu. Ks. biskupowi siê nic nie sta³o, tylko ks. dziekan z Wolsztyna jest pokaleczony i woŸnica te¿”28 .
19 listopada 1937 roku do siostry Ludbergi dotar³o zawiadomienie o œlubie Zofii29 . Rok póŸniej Zofia pisa³a do siostry: „Ju¿ na drugi rok siê obróci³o jak
jestem na swej biedzie. Nie mogê narzekaæ na los, bo nam siê nieŸle powodzi,
zgodziliœmy siê oboje m¹¿ jest bardzo dobry dla mnie, tylko mieszkanie mamy
ma³e, jeden pokój”. Dalej informuje siostrê o szansach na zmianê mieszkania,
o tym, ¿e têskni za siostr¹ i pozosta³ymi dziewczêtami oraz o chêci z³o¿enia wizyty
w Poznaniu o ile pozwol¹ na to fundusze30 .
Losy wychowanek nie zawsze uk³ada³y siê pomyœlnie. Zdarza³y siê tak¿e sytuacje tragiczne b¹dŸ tragicznie siê zapowiadaj¹ce. 30 maja 1938 roku siostra Ludberga otrzyma³a kartkê pocztow¹ od Heleny, w której czytamy: „Droga Siostro
donoszê uprzejmie, i¿ czujê siê szczêœliwa i zdrowa równie¿ donoszê i¿ od25
26
27
28
29
30

List z 2 maja 1939 r.
List z 13 lipca 1938 r.
List z 10 maja 1938 r.
List z 16 maja 1938 r.
List z 19 listopada 1937 r.
List z roku 1938.

Korespondencja wychowanek „Domu œw. El¿biety” w Poznaniu...

137

wiedzi³am ojca dosta³am pieni¹dze na podró¿ i wyje¿d¿am do mamusi na
prowincje. Droga siostro proszê wybaczyæ i¿ w przystani czu³am siê nieszczêœliwa bo ja lubiê ptasz¹ wolnoœæ przy rodzicach a ¿e mnie (…) na mówi³
i z domu wyprowadzi³ to ja nie mogê”31 . Wœród korespondencji znalaz³a siê jeszcze jedna kartka tej kobiety datowana na 9 sierpnia 1938 r. (taka data widnieje na
stemplu pocztowym), której treœæ jest niezwykle tragiczna w brzmieniu. Kobieta
pisze: „poniewa¿ pos³ugi nie mogê dostaæ ani ¿adnej pracy ju¿ mi siê zbrzyd³o to ¿ycie. Daje wam do wiadomoœci i¿ nie mam zamiaru ¿yæ du¿ej na œwiecie (…). W czwartek dostaniecie wiadomoœæ, ¿e Helcia nie ¿yje”32 . Tragedii
uda³o siê zapobiec, bowiem w paŸdzierniku Helena pisa³a do Siostry Ludbergi od
matki ze Starego Tomyœla33 .
Analizuj¹c zachowan¹ korespondencjê wychowanek el¿bietañskiego Domu
nale¿y zaznaczyæ jeszcze dwa wa¿ne w¹tki. Pierwszym jest przywi¹zanie do siostry Ludbergi i ks. Budaszewskiego. W niektórych listach widaæ to wyraŸnie. Jedna z wychowanek Wanda – pisz¹c listu G³uchowa daje temu wyraz szeregiem
pytañ, typu: „Kto Siostrze kroi chleb? Co robi¹ dziewczêta, czy s¹ wszystkie
zdrowe i weso³e? Jak wygl¹da teraz grób ks. Proboszcza czy kwiaty na nim
³adnie kwitn¹”34 . Z treœci innej korespondencji dowiadujemy siê o szczególnym
przywi¹zaniu do ks. Budaszewskiego. Jego autorka opisuje swój stan po otrzymaniu informacji o œmierci za³o¿yciela „Domu œw. El¿biety”: „Bo¿e jak boleœnie
dotknê³y mnie te s³owa, ¿e ks. Proboszcz nie ¿yje przez parê dni nie mog³am
siê stem pogodziæ czy to mo¿liwe (…) nawet nie zdolna by³am za ¿ycia czemkolwiek siê wywdziêczyæ” 35 . W listach tych przewija siê równie¿ têsknota za
mieszkaniem z siostr¹ a tak¿e wyraz pewnej bezradnoœci w nowym miejscu pobytu i pracy.
Drugim w¹tkiem jest bezsprzecznie respekt, jaki wychowanki, nawet po opuszczeniu Domu czu³y wobec siostry Ludbergi. Mimo tego, ¿e siostra nie by³a pob³a¿liwa wobec poczynañ swoich podopiecznych. By³a stanowcza i konsekwentna.
Wymaga³ tego regulamin zak³adu a wymusza³a specyfika pracy z tego typu kobietami. Z jednej strony istotne by³o zachowanie powagi stanu zakonnego, z drugiej
natomiast siostra i osoby z ni¹ wspó³pracuj¹ce musia³y cechowaæ siê dobroci¹
i wyrozumia³oœci¹. By³o to konieczne, aby zdobyæ zaufanie kobiet przebywaj¹cych
w tego typu zak³adach36 .
Jedna z dziewcz¹t napisa³a do siostry w ten sposób: „Zdziwi siê siostrê zapewne ¿e ta odepchniêta i dawno zapomniana po tak d³ugim czasie oœmiela siê
31
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List z 30 maja 1938 r.
List z 9 sierpnia 1938 r.
List z paŸdziernika 1938 r.
List z 1938 r.
List z 18 marca 1936 r.
P. Gantkowski, Medycyna pastoralna oraz podstawy higjeny codziennego ¿ycia w stosunku do
duszpasterza i parafji, Poznañ-Warszawa-Wilno-Lublin 1927. s. 429.
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list napisaæ. Ju¿ przez ca³y ten czas ani na chwilê nie zapomnia³am o siostrze
zawsze drêczy³y mnie myœli by przeprosiæ za krzywdy wyrz¹dzone siostrze
lecz brak by³o mi odwagi (…). Bo czy mog³abym na zawsze tak zapomnieæ?
Nie nigdy przecie¿ by³a mi siostra drog¹ jak w³asna matka. Przecie¿ siostra
wyrwa³a mnie z r¹k obcych brudnych za co powinnam po kolanach czo³gaæ
siê do siostry i dziêkowaæ a ja tak niewdziêcznie post¹pi³am (…). Ale choæ
jestem w tej chwili w tej wielkiej Warszawie lecz prowadzê siê jakbym by³ pod
rêk¹ siostry” 37 .
Na koniec nale¿y zwróciæ uwagê na dwa listy, które znalaz³y siê w ca³ym zbiorze korespondencji. Pierwszy pisany jest przez jedn¹ z wychowanek do swej kole¿anki znajduj¹cej siê poza zak³adem. Jego treœæ stanowi niejako plan ucieczki
z „Domu œw. El¿biety”. Œwiadcz¹ to tym nastêpuj¹ce fragmenty listu: „mam zamiar jaknajprêdzej i to jaknajprêdzej w tym miesi¹cu odejœæ z zak³adu, tylko
nie wiem czy mnie puszcz¹” – i inny fragment: „Chcia³abym dlatego odejœæ bo
siê narobiê wiêcej ni¿ inne a nic z tego nie mam”. Prawdopodobnie jednak chêæ
odejœcia z zak³adu wynika³a z dwóch przyczyn: braku akceptacji regulaminu oraz
z têsknoty za mêskim towarzystwem, którego co oczywiste w zak³adzie nie by³o.
Œwiadectwem tego mo¿e byæ zdanie Steni – autorki listu zapisane w post scriptum:
„Widzia³am Jutka na kapralu a tak¿e Stacha”. Fakt znalezienia tego listu w zbiorach korespondencji Siostry Ludbergi mo¿e œwiadczyæ o tym, i¿ nie dotar³ on do
adresata a zosta³ „przechwycony” przez opiekunów „Domu œw. El¿biety”38 .
Z kolei autork¹ drugiego ze wspomnianych listów jest matka jednej z dziewcz¹t
przebywaj¹cych w „Domu œw. El¿biety”. List pisany jest ³aman¹ polszczyzn¹, co
pozwala przypuszczaæ, ¿e autorka najprawdopodobniej by³ narodowoœci ¿ydowskiej. Oskar¿a ona siostry, ¿e trzymaj¹ jej szesnastoletni¹ córkê bezprawnie, ¿e nie
po to j¹ wychowa³a, aby siê siostry jej kosztem dorabia³y. Ona powinna zarabiaæ
na matkê (prawdopodobnie uprawiaj¹c dalej nierz¹d). Ca³y tekst utrzymany jest
w tonie oskar¿eñ i zawiera równie¿ wiele z elementów bluŸnierczych39 .
„Dom œw. El¿biety”, jak wynika z analizy listów i kartek pisanych przez wychowanki odgrywa³ znacz¹c¹ rolê w procesie resocjalizacji kobiet, które porzuci³y
drogê nierz¹du. Jak w licznych tego typu przypadkach, praca nad takimi kobietami
nie zawsze odbierana by³a przychylnie przez ogó³ spo³eczeñstwa. Wielu wychodzi³o z za³o¿enia, ¿e jest to tylko strata czasu. O tym jednak, ¿e „Dom œw. El¿biety”
by³ wa¿nym oœrodkiem, mo¿e œwiadczyæ choæby fakt, ¿e w pierwszym okresie
okupacji, równie¿ w³adze niemieckie, kierowa³y pod opiekê siostry Ludbergi, kobiety przy³apane na prostytucji40 .
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List z 23 grudnia 1935 r. (Warszawa).
List ten nie jest datowany.
List ten nie jest datowany.
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Abstract
The analysis of the post of the charges of St. Elizabeth’s House in Poznañ helps
to understand and assess the ways of fighting against prostitution in the years
1918-1939 in Poland. It also gives a picture of social commitment and facilitates
the creation of a sociological profile of prostituting women. It also shows the influence of rehabilitation on their future lives.
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(Poznañ)

Od dyktatury do demokracji. Hiszpania w latach
1975-1986
Tworzenie siê po II wojnie œwiatowej zachodnioeuropejskich struktur wspó³pracy
gospodarczo-politycznej by³o procesem niedostêpnym zarówno dla krajów Europy
Wschodniej izolowanych przez re¿im komunistyczny, jak i dla krajów pó³wyspu Iberyjskiego. Przez czterdzieœci lat historia Hiszpanii zale¿a³a od specyficznego uk³adu si³
wewnêtrznych kreowanych przez dyktaturê Francisco Franco Bahamonde i zwi¹zanych z tym tendencji izolacjonistycznych. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej kraj ten
ze wzglêdu na charakter systemu spo³eczno – politycznego oraz bliskie asocjacje z hitlerowsk¹ Rzesz¹ zosta³ odrzucony przez resztê Europy i œwiat. Hiszpania znalaz³a siê
z jednej strony w izolacji narzuconej jej przez otoczenie, z drugiej zaœ, nasili³o siê zjawisko izolacji wewnêtrznej bêd¹cej reakcj¹ na powszechne potêpienie i ostracyzm1 .
Paradoksalnie przyczyni³o siê to do umocnienia re¿imu Franco i zjedna³o mu szersze
poparcie spo³eczne. Mia³o to swoje Ÿród³o w istniej¹cych w spo³eczeñstwie hiszpañskim tradycyjnie ugruntowanych postawach, bêd¹cych czêœci¹ nacjonalizmu. Przez
wieki potêgowane to by³o po³o¿eniem geograficznym kraju, oddzielonego ³añcuchem
Pirenejów od reszty Europy. Istniej¹ce silne tendencje nacjonalistyczne skutecznie
wykorzystywa³ Franco do obrony przed próbami ingerencji z zewn¹trz w wewnêtrzne
sprawy kraju. Niestety jednoczeœnie postêpuj¹ce procesy integracyjne obejmuj¹ce
Europê Zachodni¹ spycha³y Hiszpaniê na obrze¿a wydarzeñ europejskich i przynosi³y
jej znaczne szkody gospodarcze.
Kiedy obustronna izolacja nie pozwala³a na jakiekolwiek zmiany polityczne bodŸcem do demokratyzacji Hiszpanii sta³a siê w³aœnie gospodarka, masowe wyjazdy
robotników hiszpañskich do innych krajów oraz turystyka, która stopniowo uzyskiwa³a coraz wiêksze znaczenie osi¹gaj¹c rozmiary prawdziwego boomu.2 D³ugotrwa³ym efektem rozpoczêtej industrializacji, postêpuj¹cej urbanizacji i towarzysz¹cemu
tym zjawiskom wzrostowi zamo¿noœci spo³eczeñstwa by³y zmiany socjalne, demograficzne i kulturowe. Mia³o to olbrzymie znaczenie dla przebiegu procesu zmian
politycznych, który urzeczywistni³ siê w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych. Wzrost
zamo¿noœci i postêpuj¹ce strukturalne przemiany spo³eczeñstwa hiszpañskiego eli1

2

G. Bernatowicz, Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy, Polski Instytut Spraw
Miêdzynarodowych Warszawa 1991, s. 23.
T. Mi³kowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich Wroc³aw
1998, s. 413.
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minowa³y te Ÿród³a polaryzacji i politycznego radykalizmu, które mia³y swój wielki
udzia³ w destrukcji elementów hiszpañskiej demokracji w latach trzydziestych. Od
po³owy lat szeœædziesi¹tych kraj stopniowo upodabnia³ siê do pañstw Europy Zachodniej i proces ten nie dotyczy³ tylko poziomu dochodu narodowego, struktury
zawodowej, trendów demograficznych, ale tak¿e a mo¿e przede wszystkim mentalnoœci, stylu ¿ycia, mody, a czêœci¹ sk³adowa tego procesu sta³a siê równie¿ laicyzacja. Co prawda przyspieszony wzrost gospodarczy i modernizacja
hiszpañskiego spo³eczeñstwa w intencji rz¹dz¹cych mia³y legitymizowaæ i stabilizowaæ frankistowski system, w rzeczywistoœci jednak podmywa³y jego spo³eczne,
kulturowe i ideologiczne podstawy. Ale przejmowanie zachodnioeuropejskich wzorców nie ogranicza³o siê tylko do konsumpcji, stylu ¿ycia, dotyka³o tak¿e systemu
politycznego. Pluralistyczna, liberalna demokracja stawa³a siê dla coraz szerszej
grupy mieszkañców po¿¹dan¹ alternatyw¹ wobec frankistowskich rz¹dów jawi¹cych siê jako system coraz bardziej anachroniczny3 .
Równie¿ brak demokratycznych tradycji, stanowi³ coraz mniejszy problem wobec coraz obfitszych przyk³adów p³yn¹cych z wiêkszoœci krajów Europy Zachodniej. Stopniowa liberalizacja systemu, dokonuj¹ca siê od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych
przejawia³a siê zarówno w zmniejszeniu represyjnoœci jak i tolerowaniu przez w³adze strajków ekonomicznych, czy rozluŸnieniu cenzury. Z programu Falangi – Ruchu Narodowego (Movimiento Nacional) usuwano w¹tki faszystowsko- totalitarne,
akcentuj¹c raczej jej katolick¹ to¿samoœæ4 . Kamieniami milowymi na drodze wychodzenia przez Hiszpanie z izolacji i przeistaczania siê w pe³noprawnego cz³onka
wspólnoty miêdzynarodowej by³y podpisany Konkordat i przyjêcie jej do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)5 . Dyktatorski charakter re¿imu sprawia³, ¿e
mimo poparcia Stanów Zjednoczonych ( podstaw¹ polityki zagranicznej pozostawa³y porozumienia z USA odnawiane co piêæ lat) Hiszpania nie mog³a siê staæ
cz³onkiem Organizacji Paktu Pó³nocnego Atlantyku (NATO). Nie by³o te¿ mowy
o jej pe³nej integracji z jak¹kolwiek organizacj¹ gospodarcz¹ pañstw Europy Zachodniej. Jednak systematyczny wzrost obrotów handlowych oraz pog³êbiaj¹cy
siê deficyt w hiszpañskim bilansie handlowym sprawia³y, ¿e na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych kraj ten rozpocz¹³ starania o przyjêcie do EWG lub zapewnienie sobie
przynajmniej statusu cz³onka stowarzyszonego. Obiekcje co do bli¿szej integracji
wyra¿a³y zarówno pañstwa cz³onkowskie, jak i hiszpañskie ko³a rz¹dowe6 . Prze3
4
5
6

Ibidem, s. 418.
Ibidem, s. 424.
Ibidem, s. 427.
Interpretacja postanowieñ Traktatu Rzymskiego g³osi, ¿e pañstwo kandyduj¹ce do EWG powinno posiadaæ takie same instytucje polityczne, jak pozosta³e pañstwa cz³onkowskie organizacji, a wiêc: parlament pochodz¹cy z wyborów powszechnych, rz¹d odpowiedzialny przed
parlamentem, partie polityczne, wolne zwi¹zki zawodowe. Hiszpania jak wiadomo nie posiada³a wszystkich tych instytucji. G. Bernatowicz, Hiszpania we wspó³czesnym œwiecie 19451975, PWN, Warszawa 1978, s. 174.
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ci¹gano rozmowy, które zakoñczy³y siê dopiero 12 marca 1970 roku podpisaniem
Uk³adu Preferencyjnego. W g³ównych zarysach polega³ on na stopniowej redukcji
op³at celnych we wzajemnych obrotach, w przysz³oœci dawa³ te¿ szansê dalszej
integracji z EWG7 . Postêpuj¹ce rozluŸnianie systemu sprzyja³o dekolonizacji i niestety nasilaniu siê terroru baskijskiej organizacji ETA 8 .
Od 1969 roku wiadomo by³o, ¿e na swojego nastêpcê genera³ Franco wyznaczy³ ksiêcia Juana Carlosa de Bourbon. Wobec choroby Franco to on przej¹³ tymczasowo obowi¹zki szefa pañstwa i rz¹du w dniu 30 paŸdziernika 1975 roku, a dwa
dni po œmierci dyktatora 22 listopada tego¿ roku zosta³ automatycznie zaprzysiê¿ony jako król Hiszpanii9 . Jego postawa, to próba utrzymania równowagi miêdzy
potrzeb¹ zmian reprezentowan¹ przez opozycjê, a star¹ gwardi¹ frankistów, dla
których przesz³oœæ by³a rzecz¹ najœwiêtsz¹. Jego posuniêcia w latach 1976-1981
mo¿na okreœliæ mianem postêpowego kompromisu. Juan Carlos ³¹cz¹c funkcje
szefa pañstwa i naczelnego dowódcy si³ zbrojnych, dysponowa³ odpowiednimi
mechanizmami, które mog³y spe³niæ oczekiwania wiêkszoœci spo³eczeñstwa. Mia³
prawo wystêpowania z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ oraz mianowania premiera i innych najwy¿szych urzêdników pañstwowych. Wykorzysta³ to. Premierem na jego
wniosek zosta³ cz³owiek blisko zwi¹zany z re¿imem Franco Carlos Arias Navarro,
który w atmosferze pustki politycznej powsta³ej po œmierci osoby, która prawie
przez 40 lat samodzielnie rz¹dzi³a pañstwem, zapewni³ stabilizacjê kraju, a tym
samym u³atwi³ póŸniejsze wprowadzanie rzeczywistych demokratycznych reform.
Nie by³o ³atwo, obawiano siê wyst¹pieñ zarówno si³ prawicowych, jaki i lewicowych. Równie¿ sytuacja gospodarcza nie sprzyja³a g³êbokim przeobra¿eniom.
Po³owa lat siedemdziesi¹tych, to okres rozwijaj¹cego siê kryzysu naftowego, który
g³êboko oddzia³ywa³ na ca³a gospodarkê. Kryzys ekonomiczny, zwi¹zany z nim
wzrost napiêæ socjalnych, ruchy strajkowe, terroryzm, niepewne stanowisko opozycji, wp³ywy frankistowskie w armii i policji przeciwne demokratycznym zmianom sprawia³y, ¿e kolejna po czterdziestu latach próba ustanowienia w Hiszpanii
systemu demokratycznego mog³a skoñczyæ siê podobnym fiaskiem, jak w latach
trzydziestych. Ratunkiem mia³y okazaæ siê natychmiastowe dzia³ania. Rz¹d zapowiedzia³ reformê polityczn¹, której g³ównymi elementami mia³o byæ wy³onienie
nowego, dwuizbowego, demokratycznego parlamentu oraz zwi¹zana z tym zmiana
kodeksu karnego umo¿liwiaj¹ca legalizacjê partii politycznych. Oba projekty utknê³y
jednak w Kortezach napotykaj¹c na opór œrodowisk konserwatywnych. Te wydarzenia sprawi³y, ¿e usi³uj¹cy utrzymaæ resztki struktur frankizmu rz¹d Ariasa Na7
8
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varro znalaz³ siê w konflikcie ze wszystkimi si³ami politycznymi kraju. Konsekwencj¹
tego by³a dymisja premiera i powo³anie na to stanowisko w lipcu 1976 roku sekretarza generalnego Ruchu Narodowego Falangi Adolfo Suareza10 . Nie by³a to osoba kojarzona z liberalnym skrzyd³em frankizmu, ale to w³aœnie on dziêki swojej
zrêcznoœci i dalekowzrocznoœci zosta³ politykiem, który wspó³dzia³aj¹c œciœle z Juanem Carlosem zdo³a³ w sposób ewolucyjny likwidowaæ istniej¹cy system u¿ywaj¹c do tego celu jego w³asnych instytucji, wci¹gaj¹c przy tym do wspó³dzia³ania
opozycjê. Sprzyja³a mu swoista „gruba kreska” czyli nieformalny pakt niewspominania o przesz³oœci, nie budzenia ducha rozliczeñ i zemsty 11 .
Wszelkiemu radykalizmowi przeciwne te¿ by³o samo spo³eczeñstwo, a jego
wiêkszoœæ opowiadaj¹c siê jednoznacznie za wprowadzeniem systemu demokratycznego, by³a jednoczeœnie zwolennikami stopniowego demontowania pozosta³oœci dyktatury. Procesy polityczno-gospodarcze zosta³y oddane w rêce m³odszego
pokolenia frankistowskich polityków, nie pamiêtaj¹cych wojny domowej, znacznie
bardziej otwartych na dialog z opozycj¹, za któr¹ uwa¿ano nie tylko dzia³aj¹ce
w czasach frankistowskim nielegalne ugrupowania polityczne, ale i niezale¿ny od
oficjalnej centrali ruch zwi¹zkowy.
Pierwszym posuniêciem nowego rz¹du by³o proklamowanie d³ugo oczekiwanej
amnestii dla wiêŸniów politycznych. Kolejnym, przeforsowanie zmian w kodeksie
karnym umo¿liwiaj¹cych pe³n¹ legalizacjê partii politycznych. Nastêpnie przyjêto
ustawê o reformie politycznej, której g³ównym elementem by³y powszechne, proporcjonalne wybory do obu izb parlamentu. Spo³eczeñstwo oczekiwa³o zmian, czego doskona³¹ ilustracj¹ by³y wyniki referendum przeprowadzonego w grudniu 1976
roku, w którym a¿ 94% g³osuj¹cych popar³o przedstawiony przez premiera program ewolucyjnych reform12 . Mimo to sytuacja polityczna kraju daleka by³a od
pe³nego unormowania, o czym œwiadczy fakt, ¿e legalizacjê Komunistycznej Partii
Hiszpanii (KPH) przeprowadzono w sposób bardzo „delikatny” z obawy przed
wojskowym zamachem stanu13 . Niemal równoczeœnie z legalizacj¹ KPH zrobiono
kolejny krok w kierunku pe³nej demokracji: og³oszono rozwi¹zanie g³ównej spuœcizny frankizmu: Falangi i powi¹zanych z ni¹ syndykatów. Sam Suarez stan¹³ na
czele koalicji kilkunastu ugrupowañ wywodz¹cych siê ze œrodowisk umiarkowanej
opozycji antyfrankistowskiej, jak i frankistowskich reformatorów. Utworzona w ten
sposób Unia Centrum Demokratycznego (UCD) w przeprowadzonych 15 czerwca 1977 roku demokratycznych wyborach uzyska³a 47% miejsc w izbie ni¿szej
parlamentu14 . Tym samym koniecznym stawa³y siê negocjacje i szukanie porozumienia ze wszystkimi wa¿niejszymi ugrupowaniami, co umo¿liwia³o stopowe usu10
11
12
13
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wanie pozosta³oœci frankistowskich zarówno w gospodarce, jaki i polityce zagranicznej oraz pozwala³o na roz³adowywanie spo³ecznych napiêæ. Najwa¿niejszymi
problemami kraju sta³o siê opracowanie nowej demokratycznej konstytucji, uzdrowienie gospodarki i rozwi¹zanie trudnej kwestii regionalizmu. W celu przeprowadzenia niezbêdnych reform gospodarczych bez wstrz¹sów i napiêæ spo³ecznych
premier Suarez zapewni³ sobie poparcie zwi¹zków zawodowych i partii lewicowych. Znalaz³o to odzwierciedlenie w podpisanym w paŸdzierniku 1977 roku tzw.
Pakcie z Moncloa, w którym rz¹d oferowa³ opozycji szeroki program reform socjalnych w zamian za wspó³pracê w ratowaniu gospodarki kraju. Partie lewicowe
wziê³y wiêc na siebie czêœæ odpowiedzialnoœci za stan pañstwa bez uczestnictwa
we w³adzy. Pakt z Moncloa mo¿na uznaæ jako dowód obywatelskiej i patriotycznej
postawy g³ównych si³ politycznych kraju. Porozumienie to umo¿liwi³o uchwalenie
w dniu 30 paŸdziernika 1978 roku nowej konstytucji. W zasadniczej sprawie ustrojowej przewidywa³a ona, ¿e Hiszpania zostanie monarchia parlamentarn¹ posiadaj¹c¹ dwuizbowy parlament, uregulowano równie¿ podstawowe kwestie socjalno –
ekonomiczne15 . Konstytucyjne postanowienia autonomiczne by³y zupe³nie nie
wystarczaj¹ce dla Basków, a ich opór do dziœ przejawia siê w okazywaniu bardzo
silnych d¹¿eñ separatystycznych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e poczucie odpowiedzialnoœci i realizm polityczny, cechuj¹cy si³y demokratycznej opozycji, a tak¿e dalekowzrocznoœæ i pragmatyzm szefa rz¹du, maj¹cego oparcie w osobie króla Juana
Carlosa – by³y g³ównymi przes³ankami ewolucji kraju w kierunku demokracji, przy
czym nie by³ to proces wolny od zahamowañ i zwrotów. Wraz z kolejnymi wyborami parlamentarnymi z 1979 roku, które przynios³y ponowny sukces UCD zakoñczy³ siê proces formowania ostatecznego kszta³tu zarówno ustrojowego, jak
i instytucjonalnego postfrankistowskiego pañstwa hiszpañskiego.
Tak wiêc w latach 1976 –1980 w pe³ni zosta³a wykorzystana szansa pozbycia siê
niewygodnego dziedzictwa czasów minionych. Naród w kolejnych referendach i wyborach odrzuca³ re¿imowe instytucje, system prawny, system administracji centralnej
i lokalnej i wreszcie zwi¹zanych z re¿imem ludzi16 . Jednak system polityczny pozostawa³ nadal niezbyt stabilny. Spadek poparcia dla koalicji rz¹dz¹cej rozpocz¹³ siê wraz
z próbami hamowania procesu autonomizacji. Niepopularna by³a równie¿ ustawa o zatrudnieniu, ograniczaj¹ca prawo otrzymywania zasi³ków przez coraz liczniejsz¹ grupê
bezrobotnych. Zanik poparcia dla UCD wynika³ te¿ niew¹tpliwie z przed³u¿aj¹cego siê
kryzysu ekonomicznego, który to na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych wszed³ w szczególnie ostr¹ fazê. Do problemów polityczno – gospodarczych dosz³y jeszcze problemy
wewnêtrzne. Koalicja nigdy nie przesta³a byæ sojuszem rozmaitych, czêsto znacznie
siê od siebie ró¿ni¹cych grup i tendencji. W styczniu 1981 roku Suarez nie potrafi¹c
zapanowaæ i przeciwdzia³aæ tym konfliktom z³o¿y³ dymisjê zarówno ze stanowiska
premiera, jak i przewodnicz¹cego partii.
15
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Wtedy to uaktywni³a siê jedyna instytucja, która od 1976 roku pozostawa³a
nienaruszona. By³a to armia. Dawna podpora Franco i ostatni ju¿ bastion frankizmu. Niechêæ wojska przeciwko jakimkolwiek reformom pog³êbia³y nieustaj¹ce
ataki baskijskiej organizacji ETA skierowane przede wszystkim przeciwko oficerom. Narastaj¹ce napiêcie w si³ach zbrojnych znalaz³o sw¹ kulminacjê 23 lutego
1981 roku, kiedy pu³kownik Antonio Tejero na czele oddzia³ów Guardia Civil zaatakowa³ parlament, uwiêzi³ przebywaj¹ce tam osoby i og³osi³ stan wyj¹tkowy daj¹c
jednoznaczny sygna³ do przewrotu wojskowego17 . W tym najbardziej jak dot¹d
niebezpiecznym dla m³odej hiszpañskiej demokracji momencie decyduj¹ce znaczenie mia³o stanowisko króla, który zdecydowanie odci¹³ siê od rewolty zbuntowanej
czêœci armii, a jako g³ównodowodz¹cy si³ zbrojnych przywo³a³ j¹ do porz¹dku. Po
kilkunastu godzinach, kiedy okaza³o siê, ¿e przewrotu nie popr¹ inne oddzia³y, zamachowcy z³o¿yli broñ. Nie by³a to odosobniona próba zamachu stanu, ale jedyna
która powa¿nie zagrozi³a procesowi demokratyzacji pañstwa. Jej rezultaty by³y
odwrotne od zak³adanych przez spiskowców: przez wywo³anie fali powszechnego
oburzenia i solidarnoœci przyczyni³a siê do konsolidacji hiszpañskiej demokracji,
kompromituj¹c jednoczeœnie idee zbrojnego przewrotu. Okaza³o siê, ¿e w zmienionej sytuacji wewnêtrznej i miêdzynarodowej ¿adna z si³, która w 1936 roku popar³a
rewoltê w 1981 roku nie by³a ju¿ tym zainteresowana, (nie mia³a te¿ poparcia
spo³ecznego) aby po³o¿yæ kres procesowi reformowania systemu. By³ to generalny sprawdzian, który potwierdzi³, ¿e idee demokracji s¹ ju¿ zakorzenione w hiszpañskim spo³eczeñstwie. Nawet sama armia by³a podzielona, ale ju¿ od pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych cech¹ przewa¿aj¹cej czêœci korpusu oficerskiego by³a apolitycznoœæ i ten czynnik okaza³ siê decyduj¹cy. Wiadomo te¿ by³o, ¿e czêœæ hiszpañskiej generalicji chcia³a za wszelk¹ cenê pe³nego wejœcia kraju do NATO, a to
wymaga³o przeprowadzenia w kraju odpowiednich reform18 . Podobnie by³o te¿ w
Koœciele, który za czasów Franco posiada³ dominuj¹c¹ pozycjê, a swoich przedstawicieli mia³ we wszystkich najwa¿niejszych organach pañstwowych. Jednak w
latach szeœædziesi¹tych pojawi³ siê w nim nurt kwestionuj¹cy rolê Koœcio³a jako
jednego z g³ównych filarów re¿imu frankistowskiego. To w³aœnie nowe, m³ode
pokolenie kleru (nie obci¹¿one wydarzeniami wojny domowej) popar³o d¹¿enia
reformatorskie, mimo ¿e towarzyszy³a temu postêpuj¹ca laicyzacja pañstwa.
Spadaj¹ce poparcie dla UCD zarówno w parlamencie, jak i w spo³eczeñstwie
sprawi³o, ¿e powsta³y po odejœciu Suareza rz¹d Calvo Sotelo przetrwa³ tylko kilkanaœcie miesiêcy. W kolejnych wyborach do parlamentu w 1982 roku bezwzglêdn¹
wiêkszoœæ zdobyli ju¿ socjaliœci (ponad 57% miejsc w izbie ni¿szej)19 . Nowym
premierem zosta³ Filipe Gonzalez. Pokojowe przejêcie w³adzy przez partiê wywodz¹c¹ siê z antyfrankistowskiej opozycji by³o decyduj¹cym œwiadectwem trwa³o17
18
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œci demokratycznych instytucji stworzonych w ci¹gu kilku lat po œmierci Franco.
Kraj wkroczy³ w okres stabilizacji politycznej i umacniania zdobytej dziêki demokratyzacji pozycji miêdzynarodowej. Socjaliœci przeprowadzili reformy zarówno
systemu podatkowego, jak i reformê szkolnictwa. Zrestrukturyzowali gospodarkê,
a ich najwiêkszym osi¹gniêciem by³o wprowadzenie Hiszpanii do EWG.
Ju¿ trzy lata po podpisaniu Uk³adu Preferencyjnego rozpoczê³y siê dalsze rozmowy miêdzy Wspólnotami Europejskimi a Hiszpani¹ dotycz¹ce ca³kowitego zniesienia ce³ na wiêkszoœæ artyku³ów przemys³owych oraz stopniowej liberalizacji
w zakresie obrotu artyku³ami rolnymi. Jednak w paŸdzierniku 1975 roku Komisja
EWG postanowi³a w ogóle zerwaæ rokowania z Hiszpani¹ dotycz¹ce zawarcia
nowego uk³adu ( w miejsce wygasaj¹cego 1 stycznia Uk³adu Preferencyjnego).
Przyczyn¹ by³ protest cz³onków Wspólnego Rynku przeciwko wykonaniu przez
rz¹d Franco wyroków œmierci na piêciu antyfaszystach hiszpañskich, co z reszt¹
spotka³o siê zreszt¹ z potêpieniem na ca³ym œwiecie 20 . Po œmierci dyktatora rokowania zosta³y podjête na nowo, ale toczy³y siê one niemrawo, bowiem wiêkszoœæ
krajów wyczekiwa³a, jak daleko id¹ce kroki w kierunku demokratyzacji zamierza
podj¹æ nowy hiszpañski rz¹d. Przywrócenie w Hiszpanii rz¹dów demokratycznych i budowa systemu spo³ecznego opartego na ogólnie przyjêtych zasadach demokracji, poszanowania prawa i swobód obywatelskich postawi³o przed tym
pañstwem mo¿liwoœæ reorientacji za³o¿eñ polityki zagranicznej.
Pierwsz¹ cech¹ dyplomacji pofrankistowskiej by³ znaczny wzrost jej aktywnoœci, szczególnie w odniesieniu do dwóch zasadniczych kierunków hiszpañskiej polityki zagranicznej: kontaktów z Europa Zachodni¹ i Stanami Zjednoczonymi.
Stosunkowo szybo sfinalizowano uk³ad o dwustronnej wspó³pracy z USA, którego
g³ównym postanowieniem by³o zwiêkszenie pomocy militarno-ekonomicznej dla
Hiszpanii. Szczególnie wa¿na by³a poprawa bilateralnych stosunków z poszczególnymi krajami Europy Zachodniej, a przedstawienie im intencji i programu nowych
w³adz Hiszpanii zapewniæ jej mia³o ich poparcie niezbêdne dla realizacji nadrzêdnych celów polityki zagranicznej, czyli wprowadzenia kraju do EWG i NATO.
Charakterystycznym przejawem uzyskanego poparcia by³o przyjêcie Hiszpanii
w 1977 roku do Rady Europy, co znacznie umocni³o i przyspieszy³o procesy demokratyzacji wewn¹trz pañstwa21 . Nowy rz¹d nawi¹za³ równie¿ nie istniej¹ce dot¹d
stosunki z krajami socjalistycznymi oraz kontynuowa³ tradycyjnie bliskie kontakty
z krajami Ameryki £aciñskiej i œwiatem arabskim. Bezkonfliktowo uda³o siê te¿
Hiszpanii uzgodniæ sporne kwestie z Marokiem22 . Du¿e znaczenie mia³a presja
spo³eczeñstwa hiszpañskiego, które to traktowa³o zbli¿enie z demokratycznymi
krajami jako czynnik przyspieszaj¹cy wewnêtrzne przemiany. Wraz ze œmierci¹
Franco Hiszpania sta³a siê obszarem wytworzenia nowej wizji europeizmu, któr¹
20
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okreœlono mianem europeizmu bezkrytycznego. Przejawia³ siê on w jednomyœlnej
akceptacji nadrzêdnego charakteru opcji europejskiej przez wszystkie g³ówne si³y
polityczne kraju (analogicznie by³o w Polsce po 1989 roku)23 . Tylko w œcis³ych
zwi¹zkach z Europ¹ widziano w Hiszpanii gwarancjê powodzenia demokratycznych reform i zabezpieczenie kruchej demokracji przed powrotem dyktatorskiej
formy rz¹dów. Po przeprowadzeniu w kraju szeregu istotnych reform demokratyczno – gospodarczych, rz¹d Suareza 28 lipca 1977 roku z³o¿y³ oficjalny wniosek
o przyjêcie kraju do EWG24 . Sprawa przyst¹pienia do Wspólnot Europejskich by³a
popierana przez wszystkie si³y polityczne, choæ w niektórych krêgach zwi¹zanych
z biznesem istnia³y naturalne obawy, co do wysokoœci kosztów zwi¹zanych z dostosowywaniem gospodarki hiszpañskiej pragn¹cej sprostaæ wymogom stawianym
jej przez Wspólny Rynek. W pe³ni jednak za przyjêciem Hiszpanii przemawia³y
wzglêdy polityczne. Spe³nia³a ona wszystkie stawiane krajom EWG wymogi, zaœ
pozosta³e pañstwa cz³onkowskie uwa¿a³y, ¿e nale¿y udzieliæ niezbêdnego poparcia
m³odej hiszpañskiej demokracji.
Izolacja, któr¹ Hiszpanie sobie dobrowolnie narzucili w XIX wieku mia³a charakter polityczny i polega³a na niewi¹zaniu siê sojuszem z ¿adnym krajem europejskim. Odczucia nacjonalizmu i ksenofobii by³y podtrzymywane do ostatnich dni
antydemokratycznego re¿imu. Europeizm oznacza³ bowiem, niebezpieczeñstwo
odrodzenia siê tych ponadczasowych wartoœci z nim zwi¹zanych, które mog³y by
skruszyæ strukturê systemu totalitarnego. Dlatego z³o¿enie wniosku o przyjêcie
Hiszpanii do EWG mia³o przede wszystkim charakter polityczny, by³o te¿ skuteczn¹ prób¹ narzucenia woli wiêkszoœci (rzeczników otwarcia siê ku Europie)
mniejszoœci (zwolennikom Franco i œcis³ej izolacji). Wejœcie na drogê integracji
mia³o podwójne znaczenie. Odzwierciedla³o obawê przed powrotem dyktatury oraz
wolê skonsolidowania demokracji i wiarê w zjednoczon¹ Europê. Hiszpania zaufa³a Wspólnocie, ¿e jej nie odrzuci, gdy¿ narusza³o by to zasady le¿¹ce u jej podstaw,
zasady, które Hiszpania postanowi³a realizowaæ : równoœæ wobec prawa, szerokie
swobody jednostki, rz¹d kontrolowany przez parlament, powszechne prawo wyborcze, niezale¿ne s¹dy i inne wspólne wartoœci europejskie, które dot¹d w tym
kraju nie istnia³y25 . Przyjêcie Hiszpanii w poczet cz³onków Wspólnot Europejskich,
które dokona³o siê ostatecznie w czerwcu 1985 roku by³o nie tylko swego rodzaju
œwiadectwem europejskiej to¿samoœci, lecz tak¿e potwierdzeniem demokratycznego charakteru powsta³ego w tym pañstwie systemu, wspólnoty nadrzêdnych
wartoœci, wspólnej historii, lecz tak¿e symbolem nowej wspólnej przysz³oœci26 .
Dokonano rzeczy niezwykle trudnej. Stosunkowo szybko pokonano ró¿nice w po23
24
25
26

Ibidem, s. 25.
G. Bernatowicz, Hiszpania we...., s. 190.
G. Bernatowicz, Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii..., s. 51.
12 czerwca 1985 roku podpisanie traktatów na mocy których Hiszpania sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem EWG i dwóch pozosta³ych Wspólnot. Unia Europejska, red L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Micha³owska-Gorywoda, PWN, Warszawa 1998, s. 26.
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ziomie rozwoju gospodarczego dwóch podmiotów, chocia¿ ra¿¹ce dysproporcje
przedstawia³y siê miêdzy innymi w wielkoœci produktu narodowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkañca, odsetku ludnoœci zatrudnionej w sektorze rolnym,
czy w wartoœci eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkañca27 . Potwierdzeniem otwartego i pro europejskiego kierunku polityki zagranicznej Hiszpanii by³o
z³o¿enie wniosku i jej przyst¹pienie do NATO, co nast¹pi³o 30 maja 1982 roku.
W ci¹gu dziesiêciu lat Hiszpania przesz³a imponuj¹c¹ transformacjê wewnêtrzn¹,
która znalaz³a pe³ne odbicie w jej polityce zagranicznej. Nie by³a to sprawa ani
³atwa oni szybka. Okres ten charakteryzowa³a walka demokratycznej opozycji
o urzeczywistnienie jej politycznych i ekonomicznych postulatów, kontrakcje skrajnej prawicy, a¿ wreszcie postawa rz¹du, to ulegaj¹cego ogólnospo³ecznej presji, to
znów próbuj¹cego hamowaæ proces zmierzaj¹cy do ostatecznego rozbicia struktury frankizmu. Wydaje siê, ¿e w du¿ej mierze to dziêki zdecydowanej postawie
króla uda³o siê Hiszpanii przejœæ przez ten trudny okres, a nastêpuj¹ce po sobie
ewolucyjne przeobra¿enia wewnêtrzne doprowadzi³y do powstania demokratycznego systemu. Proces ten zosta³ potwierdzony nie tylko wolnymi wyborami parlamentarnymi, lecz równie¿ funkcjonowaniem partii politycznych, parlamentu i rz¹du,
stosuj¹cych demokratyczne regu³y gry. Pewn¹ cen¹ za pokojow¹ transformacjê
by³a milcz¹ca zgoda na to, aby si³y zwi¹zane z dawnym re¿imem przynajmniej
czêœciowo zachowa³y swoj¹ pozycjê w pañstwie, co niejednokrotnie wp³ywa³o
hamuj¹co na postêpuj¹cy proces zmian. Obalenie dyktatorskiego re¿imu uruchomi³o wzrost wp³ywów lewicy, która na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych przejê³a w³adzê w pañstwie. Istotne w procesie zmian by³o d¹¿enie samego spo³eczeñstwa do
wyrównania cywilizacyjnego dystansu wobec krajów EWG, co w niezwykle istotnym pocz¹tkowym okresie zapewnia³o grupie reformatorów szerokie poparcie i akceptacjê spo³eczn¹. Niezwykle wa¿na w przypadku Hiszpanii by³a lokalizacja „si³y
motorycznej” dokonywanych przeobra¿eñ. Wywodzi³a siê ona z samej machiny
tworz¹cej dyktaturê, co wp³ynê³o w du¿ym stopniu na to, ¿e funkcjonuj¹cy autorytarny system w³adzy nie zosta³ odrzucony, lecz ewolucyjnie zmieniony. Jego kres
by³ wynikiem stopniowego zanikania na drodze reform dokonywanych przez si³y
re¿imowych reformistów, którzy pomogli zainicjowaæ zmiany i je przeprowadziæ.
O powodzeniu procesu pokojowej transformacji zadecydowa³ kompromis czêœci
si³ dawnego systemu, partii politycznych i zwi¹zków zawodowych. Dziêki temu
ca³okszta³t zmian systemowych dokona³ siê w sposób bezkolizyjny i pozbawiony
zosta³ akcentów rozliczeniowych, które to mog³y doprowadziæ do znacznych napiêæ spo³ecznych i w efekcie zahamowania, b¹dŸ st³umienia reform. Najbardziej
znacz¹ce zmiany dokona³y siê na gruncie polityki, mentalnoœci, postaw i zachowañ. Norm¹ sta³o siê uznanie woli wiêkszoœci wyborców i nie kwestionowanie
tego nawet przez armiê. Mniejsze zmiany zasz³y w gospodarce, która w momencie
œmierci Franco niezale¿nie od trwaj¹cego kryzysu ju¿ od co najmniej kilkunastu lat,
27

G. Bernatowicz, Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii..., s. 52.

150

W³adys³aw K³os

korzeniami tkwi³a w systemie wolnorynkowym z korzyœciami wyci¹ganymi przez
znaczn¹ czêœæ spo³eczeñstwa. Pomimo, ze stosunkowo szybko zniwelowano drastyczne ró¿nice w poziomie rozwoju miedzy Hiszpani¹ a pozosta³ymi krajami EWG,
to nadal dysproporcje choæby w PKB by³y znaczne.
Zmiany jakie nast¹pi³y wewn¹trz kraju wywar³y istotny wp³yw na politykê zagraniczn¹ pañstwa. G³ównym celem sta³o siê zacieœnianie wiêzów ze zjednoczon¹
Europ¹, przez wejœcie do organizacji europejskich, zaktywizowanie kontaktów regionalnych i dwustronnych. Wa¿n¹ zmian¹ by³o uznanie istnienia drugiej, socjalistycznej czêœci Europy i nawi¹zanie stosunków (pocz¹tkowo tylko dyplomatycznych)
z tamtymi krajami. Proces demokratycznych przemian w Hiszpanii wymaga³ ponownego okreœlenia miejsca tego kraju na kontynencie europejskim oraz zdefiniowania na nowo stosunku do problemów na nim wystêpuj¹cych. Obalenie dyktatury
zrodzi³o olbrzymi¹ fale entuzjazmu, która przekszta³ci³a siê w model „czystego europeizmu”, co da³o rz¹dowi legitymizacjê do podejmowania aktywnych kroków na
rzecz zbli¿enia z Europ¹, w której widziano gwarancjê utrzymania pocz¹tkowo
kruchych struktur demokratycznych28 . Dopiero socjaliœci, którzy przejêli w³adzê
w 1982 roku uznali, ¿e obsesyjna opcja europejska nie do koñca odpowiada hiszpañskim interesom i umieœcili j¹ w rozs¹dniejszych granicach. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci, ¿e nadrzêdnym celem Hiszpanii by³o wejœcie do Wspólnoty Europejskiej, przy czym zasadniczymi motywami tych wysi³ków by³y motywy polityczne, a
dopiero w drugiej kolejnoœci gospodarcze. Przyjêcie jej do Wspólnoty Europejskiej
zlikwidowa³o jej marginalnoœæ i izolacjê, mimo ¿e do dzisiaj w ramach europejskich
instytucji jest krajem niezbyt silnym. Jednak przemiany które dotknê³y Hiszpaniê w
latach 1975-1985 by³y równie¿, szczególnie je¿eli chodzi o zmiany gospodarczo –
spo³eczne odbiciem tendencji zachodz¹cych w ca³ej Europie Zachodniej, czego
przyk³adem by³ rozwój masowych rynków dóbr konsumpcyjnych oraz rozpowszechnienie siê tzw. masowego konsumenta29 . Przejœcie Hiszpanii od systemu totalitarnego do demokracji ca³kowicie zmieni³o jej wizerunek w Europie. Stworzenie
demokratycznych struktur pañstwowych, przywrócenie praw i swobód jednostce,
nowe instytucje, instrumenty polityczne i finansowe umo¿liwi³y jej prowadzenie
dynamicznej, w pe³ni samodzielnej polityki zagranicznej. Umo¿liwi³o to jej podkreœlanie swej europejskiej to¿samoœci, korzeni i odnalezienie swojego miejsca na europejskiej scenie politycznej.

28
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G. Bernatowicz, Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii..., s. 198.
G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Spo³eczeñstwa Europejskie w latach 1945-2000,
PWN, Warszawa 1999, s. 216.
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Abstract
From dictatorship to democracy. Spain 1975 – 1985.
After the Second Word War, Spain was politically and economically isolated by
democratic states because of Franco Bahamonde’s totalitarian regime. The first
economic and social changes in Spain started in the 1960s, but significant improvement took place only after Franco’s death in 1975. The young King Juan Carlos
and his prime ministers realized a lot of far-reaching reforms. The final success
embodied the establishment and acceptance of democracy by the Spanish people
and incorporation of Spain into European Union in 1985.
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Filozofia planowania, czyli dlaczego warto planowaæ
karierê zawodow¹
„Jeœli ktoœ nie wie,
do którego portu p³ynie
– ¿aden wiatr nie jest dobry”
Seneka
Podstawow¹ zasad¹ planowania kariery jest posiadanie jasnej wizji, co chcesz
robiæ i co chcesz osi¹gn¹æ. To, co wyró¿nia ludzi sukcesu jest umiejêtnoœæ jasnego
precyzowania celów i planowania kariery zawodowej. Te osoby przede wszystkim
wiedz¹ czego chc¹ i dziêki temu udaje im siê to osi¹gn¹æ.
Kariera jest sekwencj¹ zajêæ zawodowych i pozazawodowych, jakie cz³owiek
wykonuje w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Jest to proces œciœle powi¹zany z rozwojem zawodowym, doskonaleniem, zdobywaniem umiejêtnoœci, samorealizacj¹ jednostki, trwaj¹cy w czasie i zd¹¿aj¹cy do okreœlonego celu1.
Kariera to droga ku (pojêtej indywidualnie) profesjonalnej doskona³oœci i osi¹gniêcie satysfakcji w ¿yciu zawodowym
„Najlepsze kariery powstaj¹ przewa¿nie tam,
gdzie innym nawet nie przemknie to przez myœl”
Werner Lanthaler, Johanna Zugmann
Planuj¹c w³asn¹ karierê nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z nas stanowi niepowtarzaln¹ indywidualnoœæ, maj¹c¹ okreœlony potencja³ rozwojowy. Zanim przyst¹pisz
do planowania w³asnej kariery zawodowej, zastanów siê nad tym, co chcia³byœ
robiæ w swoim ¿yciu zawodowym (cel: co chcia³byœ osi¹gn¹æ w ¿yciu, kim chcia³byœ byæ, co jest dla Ciebie najwa¿niejsz¹ rzecz¹, któr¹ chcia³byœ robiæ w przysz³oœci, jaki jest Twój wymarzony zawód ), jakie s¹ Twoje zainteresowania (co lubisz
robiæ, dlaczego te rzeczy Ciê pasjonuj¹, jakiego typu sytuacje i zadania motywuj¹
Ciê do dzia³ania, w jakim œrodowisku czujesz siê najlepiej) oraz jakie posiadasz
umiejêtnoœci, zdolnoœci, kwalifikacje i cechy osobowoœciowe.
Zastanów siê nad powy¿szymi zagadnieniami i pytaniami, odpowiedzi spisz na
kartce. Poznaj dobrze siebie, musisz wiedzieæ: kim jesteœ? co chcesz osi¹gn¹æ? co
jest motorem Twojego dzia³ania?.
1

E. L. Herr, S. H. Cramer, Planowanie kariery zawodowej, Zeszyty Informacyjno- Metodyczne
Doradcy Zawodowego, Warszawa,2001
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Planuj¹c swoj¹ przysz³oœæ nie rezygnuj z aspiracji. Cz³owieka ocenia siê dziœ
wed³ug wielkoœci i jego marzeñ. Nikt nie osi¹gnie wiêcej ni¿ chce. Dlatego wyznaczaj sobie tylko ambitne plany!
Ludzie czêsto nie wytyczaj¹ celów, gdy¿ nie zdaj¹ sobie sprawy z potrzeby
wytyczania celów. Czêsto nie wiedz¹ jak wytyczaæ cele, boj¹ siê odrzucenia, oœmieszenia – nie ujawniaj¹ swoich marzeñ, boj¹ siê niepowodzenia – niepewnoœæ jest
g³ówn¹ przyczyn¹ niepowodzenia, je¿eli jej unikasz nie osi¹gniesz celów.
Zapamiêtaj „Jak sobie poœcielesz...”
Jeœli nic nie zaplanujesz – nie dziw siê, ¿e niewiele osi¹gasz!
Rzeczywistoœæ, w jakiej przysz³o nam ¿yæ bardzo czêsto u¿ywa siê s³ów: zmienna,
nieprzewidywalna, pe³na niestabilnoœci i ryzyka. Ryzyko jest obecne na wszystkich
poziomach ludzkiego ¿ycia, a w po³¹czeniu ze zmiennoœci¹ i niestabilnoœci¹ wzbudza wiele lêków i obaw2. Skoñczy³ siê etap liniowych karier, opartych na znanym
ci¹gu zdarzeñ edukacja – praca – emerytura. Znikaj¹ przejrzyste i bezpieczne
wzorce ¿ycia, daj¹ce poczucie stabilnoœci oraz wyznaczaj¹ce kolejne cykle.
Planuj¹c karierê zawodow¹ w natychmiastowym i nieprzewidywalnym œwiecie, musimy siê do tego bardzo dok³adnie przygotowaæ. Musimy nakreœliæ ramy
swego projektu kariery, jego mocne i s³abe punkty Ponadto musimy opracowaæ
strategiczny plan dzia³ania oraz wytyczyæ cele, które mog¹ byæ niezwykle ruchome i zmienne. Warto przy tym, skorzystaæ z form pracy nad karier¹ proponowanych w ramach warsztatów i spotkañ dotycz¹cych planowania, projektowania
kariery. Pamiêtaj: dobry plan to po³owa sukcesu.
„Wierzê, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Moja definicja na sukces zawodowy
i prywatny to wiara w to, ¿e aby coœ osi¹gn¹æ,
trzeba chcieæ, otaczaæ siê „najlepszymi z najlepszych”.
Marcin Piróg – Prezes Carlsberg Polska
Gdy ju¿ zaplanowa³eœ w³asn¹ karierê zawodow¹ na bie¿¹co weryfikuj przewidziane zadania. Je¿eli bêdzie Ci siê udawa³o osi¹gaæ wszystko tak, jak zaplanowa³eœ bêdziesz odczuwa³ ogóln¹ satysfakcjê. Gdy zmuszony zostaniesz do dokonania
zmian, zrób to, nie bój siê! ¯ycie nie zawsze uk³ada siê po naszej myœli. Kiedy
bêdziesz przygl¹da³ siê swojemu planowi i celom, które sobie postawi³eœ pamiêtaj,
¿e najlepiej pracuje na Ciebie Twoje doœwiadczenie.
„Zawsze trzeba wiedzieæ, kiedy koñczy siê jakiœ etap w ¿yciu.
Jeœli uparcie chcemy w nim trwaæ d³u¿ej ni¿ to konieczne,
tracimy radoœæ i sens tego, co przed nami.”
Paulo Coelho
2

U. Beck, Spo³eczeñstwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesnoœci, Warszawa, 2002
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Abstract
The article presents solutions concerning planning people’s own career.
It answers to the question why it is important to have and achieve the aim and
hav to detal with it according to the plan.
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Zmiany w przychodach podatkowych od osób
prawnych w roku 2005
1. Wstêp
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej poci¹ga za sob¹ szereg zmian w przepisach
zwi¹zanych z rachunkowoœci¹ oraz prawem podatkowym, wynikaj¹cych w zasadniczej czêœci z koniecznoœci przystosowania polskiego ustawodawstwa do norm
unijnych. Harmonizacja polskich przepisów podatkowych z obowi¹zuj¹cymi w UE,
ma na celu stworzenie identycznych warunków konkurencji miêdzy przedsiêbiorstwami we wszystkich krajach cz³onkowskich Unii.
Traktat o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej nie zawiera wyraŸnych postanowieñ odnoœnie do koniecznoœci harmonizacji przepisów podatków bezpoœrednich, w tym podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak dotychczasowe
doœwiadczenia krajów cz³onkowskich Unii wskazuj¹ na wyraŸn¹ potrzebê takiej
harmonizacji, przede wszystkim w celu wyeliminowania ryzyka podwójnego opodatkowania przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w ramach UE.
Zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia barier wynikaj¹cych ze stosowania podatków maj¹ dwie dyrektywy1 WE przyjête 23 lipca 1990 r.:
1. Dyrektywa Rady UE nr 90/434/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania dotycz¹cego fuzji, podzia³ów, wnoszenia aktywów i wymiany udzia³ów (akcji), które dotycz¹ pañstw cz³onkowskich (Dz.Urz. WE L
225 z 20 sierpnia 1990 r.)
2. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spó³ek-matek
i spó³ek-córek ró¿nych pañstw cz³onkowskich, (Dyrektywa 90/435/EWG/).
Pierwsza z wymienionych dyrektyw wprowadza wspólny system wy³¹czenia
od opodatkowania zysków kapita³owych ujawnianych w zwi¹zku z fuzjami i podzia³ami spó³ek oraz wnoszeniem maj¹tku przez jedn¹ spó³kê do innej, a tak¿e
w zwi¹zku z zamian¹ udzia³ów. Neutralnoœæ podatkowa polega na tym, ¿e wymie1

Dyrektywy s¹ prawnie wi¹¿¹ce w zakresie realizacji celu, ale pozostawiaj¹ pañstwom cz³onkowskim swobodê wyboru œrodków urzeczywistnienia tego celu. Uzasadnieniem tej formy
aktów prawnych jest to, ¿e pozwala ona, uwzglêdniaj¹c krajowe warunki, ³agodniej ingerowaæ
w lokalne systemy prawne i gospodarcze oraz sprzyjaæ procesowi harmonizacji prawa w ramach Wspólnot; patrz Analiza zmian w prawie polskim w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej – konsekwencje dla konsumentów i przedsiêbiorców. Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003 s.8.
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nione zdarzenia, w momencie ich zaistnienia, nie powoduj¹ dla ¿adnej ze spó³ek,
ani dla ich wspólników obci¹¿enia podatkowego. Dotyczy to nadwy¿ek wartoœci
zwi¹zanych ze sk³adnikami maj¹tkowymi spó³ek, które koñcz¹ swój byt prawny,
i nadwy¿ek wartoœci zwi¹zanych z udzia³ami w tych spó³kach. Neutralnoœæ podatkowa nie oznacza uchylenia mo¿liwoœci opodatkowania tych nadwy¿ek w ogóle,
lecz przesuniêcie do momentu sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych lub udzia³ów
w spó³kach, z którymi by³a zwi¹zana nadwy¿ka wartoœci 2 .
Dyrektywa definiuje równie¿ pojêcie „wartoœci podatkowej”. Jest to wartoœæ,
która stanowi³aby bazê do obliczenia zysku lub straty dla ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od dochodu, zysków lub przyrostu wartoœci maj¹tku wspólnika. W niemieckim i francuskim systemie podatkowym jest to wartoœæ ksiêgowa
tych udzia³ów, przyjêta do bilansu podatkowego, w prawie brytyjskim – cena nabycia. W polskim podatku dochodowym wartoœci¹ podatkow¹ udzia³u mo¿e byæ równie¿, w rozumieniu dyrektywy, cena nabycia3 .
Druga z wymienionych dyrektyw ma na celu usuniêcie przeszkód natury podatkowej w miêdzynarodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw. Reguluje ona bie¿¹ce
stosunki pomiêdzy przedsiêbiorstwami koncernu, a mianowicie opodatkowanie
dywidend wyp³acanych przez spó³kê-córkê maj¹c¹ siedzibê w innym pañstwie
cz³onkowskim na rzecz spó³ki-matki maj¹cej siedzibê w innym pañstwie cz³onkowskim.
Z dniem 1 maja 2004 roku, dniem przyst¹pienia Polski do Unii znalaz³y zastosowanie przepisy oparte na za³o¿eniach dyrektyw, mówi¹ce o zwolnieniu z podatku
dywidend i dochodów z udzia³u w zyskach osób prawnych niektórych powi¹zanych spó³ek unijnych:
• Dyrektywa Rady UE nr 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nale¿noœci licencyjnych wyp³acanych miêdzy powi¹zanymi spó³kami ró¿nych pañstw cz³onkowskich
(Dz.Urz. WE L 157 z 26 czerwca 2003 r.)4
• Dyrektywa Rady UE nr 90/434/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania dotycz¹cego fuzji, podzia³ów, wnoszenia aktywów i wymiany udzia³ów (akcji), które dotycz¹ pañstw cz³onkowskich (Dz.Urz. WE L
225 z 20 sierpnia 1990 r.)5 .
2

3

4

5

B. Brzeziñski, M. Kalinowski „Europejskie prawo podatkowe w œwietle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci”, ODDK Gdañsk 2001, s. 79.
H. Litwiñczuk „Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich”, Wydawnictwo K i K Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1995, s. 39.
Dyrektywa ta ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania przychodu z tytu³u
odsetek i nale¿noœci licencyjnych wyp³acanych miêdzy spó³kami powi¹zanymi przez ustalenie
jednolitych zasad opodatkowania tego dochodu w jednym z pañstw cz³onkowskich UE.
Zgodnie z t¹ dyrektyw¹, wymiana udzia³ów (akcji) oznacza operacjê, przez któr¹ spó³ka A nabywa udzia³y kapita³owe w spó³ce B, uzyskuj¹c w ten sposób wiêkszoœæ praw g³osu w spó³ce
B w zamian za przyznanie akcjonariuszom spó³ki B udzia³ów kapita³owych spó³ki A, jak te¿
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Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, pañstwa cz³onkowskie staraj¹ siê unikn¹æ podwójnego opodatkowania zysku przedsiêbiorstw wyp³acanego w formie
dywidendy udzia³owcom oraz akcjonariuszom. Wiele przedsiêbiorstw ma charakter ponadnarodowy i mog¹ podlegaæ ustawodawstwu podatkowemu kilku pañstw,
a to mog³oby prowadziæ do parokrotnego ob³o¿enia zysku podatkiem na rzecz fiskusa. W Polsce przepisy te uregulowane w Ustawie z dnia 18 listopada 2004 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 254.poz.2533) poprzez wdro¿enie:
1) Dyrektywy 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 90/
435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spó³ek dominuj¹cych i spó³ek zale¿nych ró¿nych pañstw cz³onkowskich
(Dz. Urz. WE L 7 z 13.01.2004);
2) Dyrektywy 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2003/
49/WE w odniesieniu do mo¿liwoœci stosowania przez niektóre pañstwa cz³onkowskie okresów przejœciowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania
stosowanego do odsetek oraz nale¿noœci licencyjnych miêdzy powi¹zanymi spó³kami ró¿nych pañstw cz³onkowskich (Dz. Urz. WE L 157 z 30.04.2004).
Do postanowieñ dyrektywy 2003/123/WE dostosowano w szczególnoœci regulacje dotycz¹ce opodatkowania podatników podlegaj¹cych nieograniczonemu obowi¹zkowi podatkowemu, którzy osi¹gaj¹ dochody poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i dochody te podlegaj¹ w obcym pañstwie opodatkowaniu (nowe brzmienie art. 20 ustawy). W ramach dostosowania do dyrektywy 2004/76/WE okreœlono, ¿e zwolnione s¹ od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend
oraz inne przychody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, je¿eli spe³nione s¹
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. wyp³acaj¹cym dywidendê oraz inne nale¿noœci z tytu³u udzia³u w zyskach osób
prawnych jest spó³ka bêd¹ca podatnikiem podatku dochodowego, maj¹ca siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskuj¹cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu³u
udzia³u w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spó³ka podlegaj¹ca w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca³oœci swoich dochodów,
bez wzglêdu na miejsce ich osi¹gania,
w danym przypadku dop³atê gotówkow¹ nieprzekraczaj¹c¹ 10 proc. wartoœci nominalnej lub
w razie braku takiej wartoœci – ksiêgowej wartoœci nominalnej przyznanych udzia³ów. Wymiana
udzia³ów (akcji), tzn. przydzia³ udzia³ów (akcji) w kapitale spó³ki A dla udzia³owców (akcjonariuszy) spó³ki B w zamian za udzia³y w kapitale spó³ki B, nie mo¿e powodowaæ opodatkowania
dochodu z takiej operacji. Pañstwa cz³onkowskie mog¹ jedynie opodatkowaæ wszelkie dop³aty
gotówkowe dokonywane przez akcjonariuszy, przeprowadzane z powodu m.in. wymiany udzia³ów (akcji). Zwolnienie wynikaj¹ce z brzmienia dyrektywy dotyczy tylko dochodu powstaj¹cego bezpoœrednio na skutek takiej operacji. Opodatkowaniu podlega jednak dochód osi¹gniêty
w wyniku dalszej sprzeda¿y uzyskanych udzia³ów (akcji).

160

Iwona Chmielewska

3. spó³ka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpoœrednio nie mniej ni¿ 10 % udzia³ów (akcji) w kapitale spó³ki, o której mowa w pkt 1,
4. odbiorc¹ dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytu³u
udzia³u w zyskach osób prawnych jest:
a. spó³ka, o której mowa w pkt 2, albo
b. po³o¿ony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak³ad, w rozumieniu art. 20 ust. 13 ustawy, spó³ki, o której mowa w pkt 2, je¿eli osi¹gniêty
dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym pañstwie cz³onkowskim Unii
Europejskiej, w którym ten zagraniczny zak³ad jest po³o¿ony.
c. Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spó³ka uzyskuj¹ca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych posiada udzia³y (akcje) w spó³ce wyp³acaj¹cej te
nale¿noœci w wysokoœci nie mniej ni¿ 10 % udzia³ów (akcji) w kapitale spó³ki nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

2. Analiza zmian w przychodach podatkowych od osób prawnych w roku
2005
Podstawowym celem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych6 (zwanych dalej u.p.d.o.p) jest dostosowanie przepisów u.p.d.o.p. do prawa unijnego. W przepisach dotycz¹cych przychodów ustawodawca dokona³ m.in. zmian:

2.1. Definicja przychodów [art. 12 ust.1, pkt 2]
Od 1 stycznia 2005 r. wprowadzono do przychodów podatkowych pojêcie „wartoœæ otrzymanych nieodp³atnie lub czêœciowo odp³atnie rzeczy lub praw, a tak¿e
wartoœæ innych nieodp³atnych lub czêœciowo odp³atnych œwiadczeñ”. Do tej pory
u.p.d.o.p. pos³ugiwa³a siê pojêciem przychodów w naturze, które nie by³o nigdzie
zdefiniowane.

2.2. Dostosowanie do ustawy o podatku od towarów i us³ug [art. 12 ust.
1, pkt 4g]
Przepisy u.p.d.o.p. zosta³y dostosowane do rozwi¹zañ wynikaj¹cych z ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535).
6

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 z póŸniejszymi zmianami).
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Zgodnie z przepisami art. 91 ustawy o podatku od towarów i us³ug, podatnicy
w okreœlonych sytuacjach dokonuj¹ korekty VAT. Korekta ta powinna byæ dokonana po zakoñczeniu roku, przy obliczeniu czêœci kwoty podatku naliczonego podlegaj¹cej odliczeniu w oparciu o faktyczn¹ strukturê sprzeda¿y za zakoñczony rok
podatkowy, w którym przys³ugiwa³o prawo do obni¿enia podatku nale¿nego. W odniesieniu natomiast do œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych podlegaj¹cych amortyzacji, z wy³¹czeniem tych, w stosunku do których wydatek
na nabycie jest bezpoœrednio rozliczany w koszty uzyskania przychodów, korekta
w VAT jest dokonana w ci¹gu 5 lat, a w przypadku nieruchomoœci – w ci¹gu 10 lat.
Korekta w VAT powoduj¹ca zwiêkszenie albo zmniejszenie podatku odliczonego
bêdzie automatycznie wp³ywaæ bezpoœrednio na przychody – w przypadku zwiêkszenia tego podatku albo na koszty podatkowe – w sytuacji jego zmniejszenia.
W przyjêtych rozwi¹zaniach zosta³a równie¿ uregulowana sytuacja, gdy kwota
podatku od towarów i us³ug zostanie w pe³nej wysokoœci uwzglêdniona w wartoœci
pocz¹tkowej œrodka trwa³ego podlegaj¹cego amortyzacji. Je¿eli w wyniku nabycia
prawa do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego podatnik uzyska prawo do korekty VAT; wówczas ta korekta bêdzie równie¿ mia³a wp³yw
na podatek dochodowy.

2.3. Wy³¹czenia z przychodów [art. 12 ust. 4]
W ustawie dokonano równie¿ zmian po stronie wy³¹czeñ z przychodów. Pierwsza ze zmian polega na uœciœleniu brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. Ustawodawca rozszerzy³ zakres stosowania tego przepisu na fundusz statutowy banku
pañstwowego. Oznacza to bêdzie, ¿e œrodki otrzymane przez bank pañstwowy na
utworzenie lub powiêkszenie funduszu statutowego nie podlegaj¹ zaliczeniu do przychodów. Fundusz statutowy pe³ni bowiem funkcje zbli¿one do np. kapita³u zak³adowego w spó³ce kapita³owej i nie ma uzasadnienia, aby ró¿nicowaæ skutki
podatkowoprawne w zale¿noœci od podmiotu
Ustawa zak³ada przed³u¿enie obowi¹zywania przepisów, na podstawie których
w 2004 r. obowi¹zuje czêœæ zwolnieñ przedmiotowych. Zwolnienia w wiêkszoœci
przypadków dotycz¹ podatników prowadz¹cych dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczn¹,
która nie jest nastawiona na osi¹ganie zysku. Podmioty objête tymi zwolnieniami
czêsto nie uzyskuj¹ dochodu na koniec roku, ale wystêpuje on czêœciowo w trakcie
jego trwania.
Jednoczeœnie zrezygnowano z zapisu odnosz¹cego siê do wy³¹czenia z przychodów wartoœci aktywów funduszy powierniczych. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ,
¿e w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym fundusze powiernicze nie funkcjonuj¹. Brak jest zatem uzasadnienia dla utrzymywania zapisu odnosz¹cego siê do
instytucji nie wystêpuj¹cej w systemie prawnym.
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Zmianom uleg³ równie¿ przepis wy³¹czaj¹cy z przychodów wartoœæ nieodp³atnych œwiadczeñ otrzymanych z tytu³u korzystania z us³ug informacyjno-doradczych
œwiadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze dzia³aj¹ce w ramach rz¹dowych programów wsparcia dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Brzmienie tego
przepisu w wersji obowi¹zuj¹cej do koñca 2004 r. powodowa³o, i¿ mo¿liwoœæ wy³¹czenia z przychodów dotyczy³a tylko w¹skiej grupy przychodów zwi¹zanych z korzystaniem z wymienionych us³ug.
Jednoczeœnie zwolnieniu od podatku podlegaj¹ równie¿ otrzymane przez podatników œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz otrzymane od rz¹dów pañstw obcych, organizacji
miêdzynarodowych lub miêdzynarodowych instytucji finansowych.
Zmiana ta ma zatem rozszerzyæ zakres funkcjonowania przepisu wy³¹czaj¹cego z przychodów wartoœæ otrzymanych nieodp³atnie lub czêœciowo odp³atnie œwiadczeñ oraz rzeczy i praw, pochodz¹cych od wskazanych podmiotów w ramach
rz¹dowych programów. Wprowadzana zmiana dostosowuje jednoczeœnie terminologiê, jak¹ pos³uguje siê ustawa do nowych rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do przychodów w postaci otrzymania nieodp³atnie lub czêœciowo odp³atnie rzeczy lub praw,
a tak¿e innych œwiadczeñ.
2.4. Nieodp³atne œwiadczenia [art. 12 ust. 5]
Ustawodawca okreœli³ przychód u podatnika, który nabywa rzecz lub prawo po
cenie ni¿szej ni¿ ogólnie stosowana w obrocie takimi rzeczami lub prawami. Dotychczas mo¿liwoœæ okreœlenia dochodu w innej wysokoœci ni¿ wskazana przez
podatnika istnia³a tylko w stosunku do zbywcy7 .
W przypadku rzeczy i praw nabytych czêœciowo odp³atnie, przychodem jest
ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ tych rzeczy lub praw, ustalona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu
i miejsca ich uzyskania, a cen¹, jak¹ podatnik zap³aci³ za nabyte rzeczy i prawa.
Mog¹ bowiem istnieæ uzasadnione przyczyny, na podstawie których podatnik
mia³ prawo do nabycia za cenê ni¿sz¹ od ceny rynkowej. Natomiast organ podatkowy ma prawo wezwaæ strony umowy – w tym nabywcê – do wskazania przyczyn uzasadniaj¹cych podanie ceny odbiegaj¹cej od wartoœci rynkowej. W przypadku
nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadnia³yby podanie
ceny ni¿szej, organy podatkowe mog¹ okreœliæ tê cenê z uwzglêdnieniem opinii
bieg³ego (bieg³ych). W niektórych sytuacjach koszty opinii bieg³ego ponosiæ bêdzie
zbywca.
7

Dotyczy to podmiotów niezale¿nych, a nie powi¹zanych, gdy¿ w stosunku do tych drugich
istniej¹ specjalne procedury dotycz¹ce szacowania dochodu.
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3. Podsumowanie
Strategia w zmianach w podatku dochodowym od osób prawnych zak³ada przede
wszystkim uproszczenie polskiego systemu podatkowego. Zmiany w przepisach,
które mia³y miejsce w roku 2005 nie mia³y na celu pe³nej harmonizacji z przepisami
unijnymi, a tylko zbli¿enie podatków bezpoœrednich w Polsce do systemu prawa
wspólnotowego. Unia Europejska wymaga jedynie harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. opodatkowania dywidend czy licencji.
Ta dowolnoœæ jest ograniczona tylko ogólnymi postanowieniami traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ – nie mo¿e zak³ócaæ swobodnego przep³ywu
kapita³u, towarów, us³ug.

Abstract
The article presents changes in revenue income from artificial persons after
joining the European Union. It presents the first attempts to simplify Polish Tax
System.
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Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce
w œwietle aktualnego ustawodawstwa
Zmiany polityczne i spo³eczno-gospodarcze z prze³omu lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych XX wieku da³y impuls do wiêkszego zainteresowania siê problematyk¹ ochrony œrodowiska. Œrodowisko zaczêto postrzegaæ nie jako przedmiot niekontrolowanej eksploatacji, ale jako integralny element sfery bytowej
cz³owieka. Element tym cenniejszy, ¿e powinien byæ zachowany równie¿ i dla przysz³ych pokoleñ. Kilkadziesi¹t lat niekontrolowanej eksploatacji œrodowiska doprowadzi³o do jego znacznego zanieczyszczenia. Podstawowe zagro¿enia œrodowiska
s¹ œciœle zwi¹zane z wieloletnimi zaniedbaniami miêdzy innymi w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego te¿ jednym z najwiêkszych wyzwañ, przed którym stoj¹
równie¿ samorz¹dy lokalne w naszym kraju, jest rozwi¹zanie problemu odpadów,
a szczególnie odpadów komunalnych1 .
Korzystaj¹c z rozwi¹zañ wypracowanych szczególnie przez kraje Unii Europejskiej2 , Polska stworzy³a system aktów prawnych umo¿liwiaj¹cych podejmowanie racjonalnych dzia³añ na rzecz ochrony przed odpadami. Obecnie system ten
stanowi¹:
· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach3 ;
· ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach4 ;
· ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych5 ;
1

2

3
4

5

Odpady komunalne to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie
zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze
wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych.
Chodzi tu przede wszystkim o Dyrektywê Ramow¹ 75/442/EWG o odpadach, Dz. Urz. 1975,
L 194 zmienion¹ dyrektyw¹ 91/ 156/EWG, Dz. Urz. 1991, L. 78, s. 32. oraz istotne dla prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi: Dyrektywê 89/369/EWG w sprawie zapobiegania
zanieczyszczaniu powietrza przez zak³ady spalania odpadów komunalnych, Dz. Urz. 1989,
L 181, s. 6., Dyrektywê 99/31/WE w sprawie sk³adowania odpadów, Dz. Urz. 1999, L 182, s. 1.
czy te¿ Dyrektywê 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów z opakowañ, Dz. Urz. 1994,
L 365, s. 10.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z póŸniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach, Dz. U. nr
132, poz. 622 z póŸniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz. U. nr 63, poz.
638 z póŸniejszymi zmianami.
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·

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i o op³acie depozytowej6 ;
· ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe7 ;
· ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o miêdzynarodowym obrocie odpadami8 ;
· ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji9 ;
· ustawa z dnia 01.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym10 .
Zakres zadañ gminy jest jednak znacznie wê¿szy, ogólny ich zarys okreœlony zosta³
w ustawie o samorz¹dzie gminnym11 . Wskazany w niej obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku, okreœlony w art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym, doprecyzowuj¹
przede wszystkim przepisy ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach12 . Nale¿y podkreœliæ, ¿e zadania w zakresie utrzymania czystoœci
i porz¹dku s¹ jej zadaniami w³asnymi, finansowanymi ze œrodków w³asnych gminy.
Ustawa wiele kompetencji powierza gminie, jednoczeœnie pozostawia materiê prawn¹
do uregulowania na p³aszczyŸnie aktu prawa miejscowego. Œwiadczy to o istniej¹cej
w polskim prawie ochrony œrodowiska tendencji do powierzania coraz wiêkszych kompetencji w zakresie ochrony œrodowiska w³aœnie samorz¹dom, a w szczególnoœci samorz¹dowi gminnemu. Wynika to z za³o¿enia ustawodawcy, ¿e to w³aœnie spo³ecznoœci
lokalne w sposób najpe³niejszy i najw³aœciwszy wykorzystaj¹ instrumenty prawne do
ochrony œrodowiska, w którym ¿yj¹13 .
Szczególn¹ rolê w tym systemie odgrywaj¹ wymienione w ustawie o odpadach, gminne plany gospodarki odpadami, bêd¹ce podstawowym aktem prawa
miejscowego, definiuj¹cym szczegó³owy zakres zadañ gminy w zakresie ochrony
przed odpadami komunalnymi. Plany gospodarki odpadami okreœlaj¹ aktualny stan
gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
instrumenty finansowe s³u¿¹ce realizacji zamierzonych celów, system monitoringu
i oceny realizacji zamierzonych celów. Gminne plany gospodarki odpadami opra6

7
8

9

10

11

12

13

Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i o op³acie depozytowej, Dz. U. nr 63, poz. 639638
z póŸniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe, Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 18.
Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o miêdzynarodowym obrocie odpadami, Dz. U. nr 191, poz. 1956
z póŸniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz. U. nr 25,
poz. 202 z póŸniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 01.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, dz. U. nr 180,
poz. 1495.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Dz.U. z 1996 r. nr 115, poz. 74
z póŸniejszymi zmianami.
J. Cheda, Ochrona œrodowiska gminach – stan obecny i perspektywy, w: Samorz¹d terytorialny w
Polsce na prze³omie XX i XXI wieku – I Regionalna Konferencja Naukowa, Konin 2005, s. 43-44.
B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony œrodowiska, Warszawa 2004, s. 242.
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cowuje organ wykonawczy gminy, a uchwala rada gminy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
gminny plan gospodarki odpadami stanowi czêœæ odpowiedniego programu ochrony œrodowiska. Plany gospodarki odpadami podlegaj¹ aktualizacji nie rzadziej ni¿
co 4 lata. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
je¿eli zamierzony sposób postêpowania z odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, to w³aœciwy organ mo¿e odmówiæ wydania: pozwolenia na
wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów14 .
Zadania szczegó³owe gminy obejmuj¹:
· zapewnienie objêcia wszystkich mieszkañców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;
· zapewnienie funkcjonowania systemu selekcji zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby by³o mo¿liwe ograniczenie sk³adowania odpadów komunalnych podlegaj¹cych biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osi¹gniêcie poziomu odzysku odpadów opakowaniowych;
· zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji w³asnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiêbiorcami instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków budowy, utrzymania
i eksploatacji instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiêbiorców;
· zapewnienie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji kierowanych do sk³adowania.
Zadania gminy obejmuj¹ równie¿:
· tworzenie warunków dla utrzymania porz¹dku i czystoœci na ulicach, placach
i terenach otwartych;
· organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami;
· prowadzenie ewidencji zbiorników bezodp³ywowych i przydomowych oczyszczalni œcieków;
· kontrolê wykonywania przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków w zakresie wyposa¿ania nieruchomoœci w odpowiednie urz¹dzenia do gromadzenia
odpadów, unieszkodliwiania odpadów, pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej, oczyszczania chodników.
Kwestie szczegó³owe dotycz¹ce wykonywania powy¿szych zadañ okreœlaj¹
przepisy wspomnianej ju¿ ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach.
Nak³ada ona na organy gminy szereg zadañ zarówno o charakterze kreatywnym,
zobowi¹zuj¹co-reglamentacyjnym, jak i kontrolno-nadzorczym15 . Analizuj¹c obecnie
14

15

J. G³adysiak, Plany gospodarki odpadami w powiatach i gminach, Przegl¹d Komunalny z 2005
r. nr 3, s. 14.
Podzia³ dokonany w: M. Górski, Koncepcja nowego podzia³u zadañ pomiêdzy organy administracji publicznej, Przegl¹d Komunalny – dodatek do nr 1 z 1999 r. s. 83.
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obowi¹zuj¹ce przepisy mo¿na stwierdziæ, ¿e gminy uzyska³y mo¿liwoœæ zarz¹dzania gospodark¹ odpadami komunalnymi bez anga¿owania œrodków publicznych na
realizacje obowi¹zków na³o¿onych na przedsiêbiorców. Nadal zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami na poziomie strategicznym (planowanie, kontrola, optymalizowanie) nale¿y do gmin, a dysponowanie odpadami komunalnymi i œrodkami finansowymi
na poziomie operacyjnym do przedsiêbiorców. Zbli¿yliœmy siê nieco do sprawdzonego w innych krajach Unii Europejskiej modelu zarz¹dzania gospodark¹ odpadami komunalnymi, ale w zamian mo¿na oczekiwaæ nowych problemów na styku
gmina – przedsiêbiorcy16 . Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w dalszym ci¹gu szereg
dzia³añ i inwestycji realizowanych byæ musi bezpoœrednio przez gminy. Przepisy w
obecnym brzmieniu daj¹ mo¿liwoœæ wiêkszego zaanga¿owania przedsiêbiorców w
zakresie kreowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, ale nie wykluczaj¹ obowi¹zków samorz¹du lokalnego. Nadal zadania w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi gmina wykonuje bezpoœrednio, poprzez przedsiêbiorstwo
komunalne lub te¿ przez innego przedsiêbiorcê, który uzyska na tak¹ dzia³alnoœæ
stosowne zezwolenie. Zezwolenia wydaje wójt, burmistrz, prezydent. Nie jest to
koncesja, poniewa¿ zezwolenie uzyskuje ka¿dy, kto spe³ni warunki zawarte w ustawie (ma odpowiednie œrodki do wykonania us³ugi i zapewnia jej wysoki poziom).
W¹tpliwoœci mo¿e budziæ zakres tych wymagañ, co powoduje, ¿e przedsiêbiorca sk³adaj¹cy wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci powinien kierowaæ siê wymaganiami okreœlonymi
dla zupe³nie innego rodzaju dzia³alnoœci. W ustawie te¿ wskazano na koniecznoœæ
sortowania odpadów, a nie tylko ich sk³adowania. Równie¿ samo sk³adowanie odbywaæ siê powinno na wskazanych w planie gospodarki odpadami miejscu, co
tak¿e ogranicza swobodê przedsiêbiorców. Te wszystkie czynniki powoduj¹, ¿e
wielu przedsiêbiorców jest zdezorientowanych. Czuj¹, ¿e sta³a siê im krzywda. Im
s¹ mniejsi, tym bardziej ich ten problem przera¿a. Niektóre du¿e przedsiêbiorstwa
maj¹ ju¿ instalacje do sortowania lub kompostowania odpadów na terenie tych
województw, w których prowadz¹ dzia³alnoœæ, i nie boj¹ siê gminnych planów gospodarki odpadami i zapisów w decyzjach17 . Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e jest
to i tak stosunkowo dobre rozwi¹zanie dla przedsiêbiorców, jeœli zestawi siê je
z propozycjami samorz¹dów, aby w oparciu o powszechn¹ „op³atê œmieciow¹”
gospodark¹ odpadami komunalnymi zajmowa³yby siê monopolizuj¹ce rynek przedsiêbiorstwa komunalne. Propozycja ta nie znalaz³a w parlamencie dostatecznego
poparcia i nie zosta³a wprowadzona w ¿ycie, jednak za cenê zwiêkszenia uprawnieñ kontrolnych gmin.
Bior¹c pod uwag¹ du¿e braki w infrastrukturze wykorzystywanej w gospodarce odpadami komunalnymi i koniecznoœæ ich usuniêcia na przestrzeni kilku lat, ze
wzglêdu na wygaœniêcie okresów przejœciowych18 , to gminy w dalszym ci¹gu bêd¹
16
17

P. Strzy¿yñski, Dziury... op. cit. s. 16.
J. Jerzmañski, B³êdy w ustawie, Przegl¹d Komunalny z 2005 r. nr 11, s. 48.
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obci¹¿one najwiêkszymi kosztami, które znacznie przekraczaj¹ mo¿liwoœci bud¿etów gminnych, w tym gminnych funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Oczywiœcie wszelkie przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodark¹ odpadami,
a przede wszystkim ich unieszkodliwianiem, musz¹ byæ ujête w planie gospodarki
odpadami. Jest to jeden z warunków uzyskania dotacji z funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej (przede wszystkim funduszy wojewódzkich – przyp.
autora), Funduszu Spójnoœci i funduszy strukturalnych19 . Znaczn¹ czêœæ zadañ
pañstwa cz³onkowskie realizuj¹ ze œrodków gromadzonych w ramach sektorowych programów operacyjnych20 .
Niezale¿nie od wymienionych wy¿ej œrodków, na gminn¹ gospodarkê odpadami przeznaczane mog¹ byæ œrodki zwrotne w postaci preferencyjnych po¿yczek i
kredytów zaci¹ganych w Banku Ochrony Œrodowiska, bezpoœrednio w wojewódzkim
funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej lub z wp³ywów z emisji obligacji
gminnych. Nie nale¿y zapominaæ tak¿e o mo¿liwoœci finansowania zadañ ochronnych œrodkami pochodz¹cymi z fundacji zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska czy
te¿ œrodkami pochodz¹cymi samoopodatkowania. O wprowadzeniu samoopodatkowania decyduj¹ mieszkañcy w formie referendum gminnego.
W przypadku mniejszych i biedniejszych gmin realizacja zadañ bardzo czêsto
przekracza mo¿liwoœci jednej gminy (brak œrodków finansowych). Czêsto te¿ samodzielne podejmowanie dzia³añ jest nieracjonalne (budowa spalarni odpadów tylko dla jednej gminy). W zwi¹zku z tym po¿¹dane jest podejmowanie wspó³dzia³ania
z innymi gminami poprzez tworzenie zwi¹zków i stowarzyszeñ gmin oraz zawieranie porozumieñ nie tylko z administracj¹ samorz¹dow¹, ale tak¿e z organami administracji rz¹dowej.
Du¿e znaczenie w realizacji zadañ ochronnych przez gminê ma umiejêtnoœæ
wspó³dzia³ania w³adz lokalnych ze spo³eczeñstwem. Barierê stanowi tu jednak,
18

19
20

Polska uzyska³a okresy przejœciowe w odniesieniu do Dyrektywy 94/62 EWG w sprawie
opakowañ i odpadów opakowaniowych do 31 grudnia 2007 r. i do Dyrektywy 99/31/WE
w sprawie sk³adowisk odpadów do 1 lipca 2012 r., Z Brodecki (red.), Ochrona œrodowiska,
Warszawa 2005, s. 421.
J. G³adysiak, Plany... op.cit. s. 14.
Najwa¿niejsze z nich to: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów, Priorytet 3:
Rozwój lokalny Dzia³anie 3.1: Obszary wiejskie; Dzia³anie 3.2. Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji; Nale¿y wspomnieæ równie¿ o programach, z których gmina nie mo¿e korzystaæ bezpoœrednio, ale w uzyskaniu których mo¿e pomóc przedsiêbiorcom i rolnikom. Nale¿¹ do nich
w szczególnoœci: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw
– Dzia³anie 2.4 dostosowanie do wymogów ochrony œrodowiska oraz Sektorowy Program
Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich” – Dzia³anie 2.6 – polepszenie infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem. Na
to Ÿród³o finansowania zadañ nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, gdy¿ zak³ada siê, ¿e w latach
2007 – 2013 Polska otrzyma pomiêdzy 73,6 mld euro (wariant optymistyczny) a 61 mld euro
(wariant pesymistyczny); J. Warda, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Lublin 2005,
s. 23. Du¿a czêœæ tych pieniêdzy mo¿e byæ przeznaczona w³aœnie na ochronê œrodowiska.
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z jednej strony – nadal niski poziom œwiadomoœci ekologicznej naszego spo³eczeñstwa, z drugiej – brak umiejêtnoœci prowadzenia dialogu spo³ecznego przez lokalne
w³adze. Dlatego te¿, aby podnosiæ œwiadomoœæ ekologiczn¹ mieszkañców i tym
samym stworzyæ lokaln¹ platformê wspó³dzia³ania w zakresie ochrony œrodowiska, w³adze lokalne powinny:
· umo¿liwiæ samorozwój – przede wszystkim poprzez dostêp do informacji o stanie œrodowiska, który na mocy art. 74 ust. 2 Konstytucji przys³uguje ka¿demu
obywatelowi i w zwi¹zku z tym w³adze publiczne, w tym organy gminy, zobligowane s¹ do udostêpniania informacji o stanie œrodowiska, które s¹ w ich posiadaniu. Zakres dostêpnoœci tych informacji okreœla ustawa Prawo ochrony
œrodowiska z 2001 r., w której przeniesiono na nasz grunt rozwi¹zania zawarte
w prawie miêdzynarodowym (Konwencja z Aarhus z 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska). Gwarancje
dostêpu do informacji o ochronie œrodowiska uznaæ mo¿na za swego rodzaju
standardowe postanowienia najnowszych instrumentów miêdzynarodowych21 .
· rozwin¹æ system edukacji ekologicznej – na ró¿nych poziomach kszta³cenia –
w odniesieniu do gmin szczególnie w szko³ach podstawowych, gimnazjach, ale
tak¿e w istniej¹cych na ich terenie szko³ach œrednich i wy¿szych, z którymi
powinny organy gminy wspó³pracowaæ.
· ustalaæ i egzekwowaæ zasady odpowiedzialnoœci za szkody œrodowiskowe (system kar, pe³ni¹cych zadania prewencji ogólnej i szczególnej, wraz z kontrol¹
stanu œrodowiska).
Równie istotnym obszarem dzia³ania gminy jest bezpoœrednie wspó³dzia³anie zarówno z poszczególnymi mieszkañcami, jak i z organizacjami spo³ecznymi, których
celem statutowym jest ochrona œrodowiska. Organizacje te na mocy Konstytucji RP
z 1997 r. powinny byæ wspierane przez organy gminy np. poprzez udostêpnianie lokalu
na prowadzenie dzia³alnoœci. Mog¹ byæ te¿ stron¹ uczestnicz¹c¹ w postêpowaniach
w sprawach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, jeœli tylko wyka¿¹ swój interes prawny. S¹ to bardzo wa¿ne obszary dzia³ania gmin. Aby uzyskaæ akceptacjê spo³eczn¹
swoich zamierzeñ, potrzebny jest dialog ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, który anga¿owa³by
j¹ w proces decyzyjny dotycz¹cy przysz³oœci danej inwestycji. Oznacza to, ¿e poprzez
spo³eczny udzia³ w projekcie zarówno przedstawiciele samorz¹du lokalnego, jak i mieszkañcy, aktywnie uczestnicz¹ w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych celowoœci i kszta³tu projektu, jego lokalizacji oraz oceny wp³ywu na œrodowisko. Byæ mo¿e mieszkañcy
zaakceptuj¹ spalarnie, jeœli zdo³amy ich przekonaæ, ¿e to, czego nie mo¿na posegregowaæ i przetworzyæ, nale¿y spaliæ22 .
21
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J. Jêdroœka, W. Radecki, Konwencja o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska z komentarzem, Wroc³aw 1999, s. 4.
A. Kostecka, Dialog spo³eczny o spalarniach, XI Wielkopolskie Forum Ekologiczne, Przegl¹d
Komunalny z 2006 r., nr 4, s. 44.
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Przedstawiony w opracowaniu katalog najwa¿niejszych zadañ gminy w zakresie ochrony przed odpadami ma na celu ukazanie, jak istotn¹ rolê w tej dziedzinie
¿ycia spo³ecznego odgrywaj¹ gminy. Analiza tych zadañ potwierdza fakt, ¿e to
w³aœnie na gminach spoczywa g³ówny ciê¿ar kreowania gospodarki odpadami
komunalnymi. Proces budowania racjonalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest bardzo dynamiczny, praktycznie na bie¿¹co dokonywane s¹
w nim zmiany i wprowadzane nowe rozwi¹zania, szczególnie w tych obszarach,
które musz¹ ulec modyfikacji po naszym wejœciu do Unii Europejskiej. Niew¹tpliwie wiele jest jeszcze do zrobienia.
Podsumowuj¹c, mo¿na wskazaæ katalog dzia³añ, których podjêcie w najbli¿szych latach w znacznym stopniu zracjonalizuje ochronê œrodowiska w gminach.
G³ówne obszary dzia³ania:
· dalsza rozbudowa infrastruktury ochrony przed odpadami œrodowiska (dalsza
rozbudowa ma³oobszarowych sk³adowisk odpadów 4-5 ha, sk³adowisk odpadów niebezpiecznych (np. azbestu), spalarni odpadów itp. przy wiêkszej akceptacji spo³ecznej;
· nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy z przedsiêbiorcami;
· w³¹czenie mieszkañców do procesu kszta³towania planu gospodarki odpadami,
a tak¿e konsultacje przed podejmowaniem dzia³añ o charakterze proœrodowiskowym, np. budowy sk³adowiska odpadów czy te¿ spalarni odpadów;
· dalszy rozwój systemu edukacji ekologicznej – szczególnie w podlegaj¹cych
samorz¹dom szko³om podstawowym i gimnazjom, np. szko³y letnie;
· u³atwienie mieszkañcom dostêpu do informacji o stanie œrodowiska, bêd¹cych
w posiadaniu organów gminy;
· poszerzanie wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi faktycznie zainteresowanymi ochron¹ œrodowiska;
· potrzeba dostosowania polskich przepisów dotycz¹cych gospodarki odpadami
komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej – koniec okresów przejœciowych;
· pozyskiwanie œrodków unijnych – poszerzanie wiedzy na temat mo¿liwoœci
pozyskiwania œrodków pomocowych unijnych i praktyczna nauka pisania wniosków (szkolenia urzêdników przy pomocy wyspecjalizowanych firm);
· w zwi¹zku z poszerzeniem zadañ o charakterze kontrolnym konieczna jest rozbudowa gminnych „s³u¿b kontrolnych” – sprawdzaj¹cych przestrzeganie przez
podmioty korzystaj¹ce ze œrodowiska przepisów ochronnych i co za tym idzie
skuteczniejsze egzekwowanie kar za szkody w œrodowisku.

Abstract
The article presents a structure of municipal assignments in a sphere of communal wastes management. It was considered of both these tasks which are bo-
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und up with taking actual actions by a municipality (dumping-ground building), and
those connected with a control of the protection requirements compliance by another entities (entrepreneurs and citizens). The article also brings up issues directly
related to protection tasks execution i.e. the financement of these tasks, ecology
consciousness shaping among the citizens and co-operating with inhabitants and
other public administrative powers.
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A jednak s³oñce krêci siê wokó³ ziemi
(Przeciw Kopernikowi)
Niniejszy tekst nie aspiruje do miana naukowego opracowania zagadnienia.
Jest jedynie g³osem w dyskusji otwartej przez aktualnego ministra edukacji Rzeczpospolitej Polskiej Romana Giertycha i jego zastêpcê. G³osem pozostaj¹cego pod
wielkim wra¿eniem. Podjête przez nich tematy dotyczy³y: ewolucji, a raczej absurdalnego zaprzeczenia jej; ponadto „dowodzonej” – nie mniej zaskakuj¹cej – wspó³czesnej egzystencji neandertalczyków na ziemi; wreszcie tezy, ¿e dinozaury do¿y³y
ery ludzi, czego dowodziæ ma miêdzy innymi, a jak¿e, legenda o smoku wawelskim
(na powa¿nie). Ze swej strony mogê wesprzeæ te tezy. Prawdê o wspólczesnoœci
ludzi i dinozaurów wyraŸnie ukaza³y przecie¿ kolejne czêœci kinowego przeboju
„Jurassic Park” i miliony ludzi na w³asne oczy mog³y siê o niej przekonaæ, wiêc nie
ma siê czemu dziwiæ. Alternatywnym argumentem na rzecz tezy o naszej wspó³czesnej koegzystencji z neandertalczykami mo¿e z kolei byæ refleksja nad intelektualn¹ i obyczajow¹ kondycj¹ co niektórych ludzi przecz¹c¹ ich przynale¿noœci do
gatunku homo sapiens. A skoro osobniki te ludzi przypominaj¹, to œwiadczy to
zapewne o s³usznoœci tej tezy... Ale do rzeczy.
Kwestie powy¿sze to zagadnienia inne, ni¿ to któremu uwagê pragnê poœwiêciæ w niniejszym tekœcie. W efekcie takiego do nich podejœcia pojawiaj¹ siê ju¿
bowiem przeœmiewcze g³osy, i¿ id¹c za ciosem Pan minister i jego otoczenie powninni niebawem zacz¹æ udowadniaæ, i¿ to nie ziemia krêci siê wokó³ s³oñca, lecz
s³oñce wokó³ ziemi (sam s³ysza³em je w programie jednej z rozg³oœni radiowych).
Pragnê w³¹czyæ siê w proces wspomagaj¹c Ministerstwo Edukacji w wysi³kach na rzecz demitologizacji rzeczywistoœci i dania uzasadnionego odporu przeœmiewcom. Uprzedzaj¹c zatem niejako spodziewane kroki ministerstwa
(przepraszam za pewn¹ nadgorliwoœæ), wychodz¹c na przeciw spo³ecznym oczekiwaniom, chcê wnieœæ swój wk³ad w uzasadnienie tego ze wszech miar s³usznego
pogl¹du. Chocia¿ nie jestem astronomem, gotów jestem, uprzedzaj¹c potencjalne
wysi³ki œrodowiska Pana ministra wesprzeæ je na bazie wiedzy elementarnej i potocznej zdroworozs¹dkowej logiki w dowiedzeniu istotnego kopernikañskiego b³êdu, czy raczej niedomówienia. Niedomówienia, które upowszechni³o siê globalnie
w postaci dojmuj¹co fa³szywego dogmatu i ci¹gle jest kolportowane jako naukowa
prawda, otumaniaj¹c w tym wzglêdzie masy ¿¹dnych prawdy. Dla specjalistów:
astronomów, astrofizyków i innych ludzi z bran¿y s¹ to zapewne oczywistoœci.
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Jednak u humanistów, a do nich adresowany jest g³ównie ten periodyk, tytu³owe
stwierdzenie mo¿e zapewne wywo³aæ co najmniej zdziwienie, by nie domyœlaæ siê
co jeszcze. A zatem:
Jak powszechnie wiadomo Kopernik „wstrzyma³ s³oñce, ruszy³ ziemiê”. Nie
znam jego dzie³a w oryginale i nie jestem pewien czy nie ograniczy³ siê jedynie do
„ruszenia ziemi”, jeœli jednak s³oñce wstrzyma³ to pope³ni³ b³¹d. B³¹d przynajmniej
przypisywany mu przez kolportuj¹cych tê „prawdê”. B³¹d nie bêd¹cy naturalnie
konsekwencj¹ niedouczenia, czy z³ej woli Kopernika. B³¹d wynikaj¹cy z ówczesnego stanu wiedzy astronomicznej ograniczaj¹cej wszechœwiat do niepe³nego uk³adu
s³onecznego oraz z faktu, i¿ odkrycia swego dokona³ Kopernik w epoce przed
einsteinowskiej, nie uwzglêdniaj¹c teorii wzglêdnoœci. A tymczasem nawet ograniczaj¹c rozwa¿ania ramami geometrii euklidesowej stosunkowo ³atwo wyobraziæ
sobie, i¿ tak nie jest.
Kopernik myli³ siê przecz¹c, i¿ s³oñce i wszystkie inne cia³a niebieskie nie krêc¹
siê wokó³ ziemi. Twierdzenie to znajduje potwierdzenie tylko z perspektywy ziemi
oraz s³oñca i obektów naszego uk³adu s³onecznego. Patrz¹c po einsteinowsku (przez
pryzmat teorii wzglêdnoœci) spoza uk³adu s³onecznego, który mknie w przestworzach w ramach galaktyki, trajektoria ruchu ziemi nie bêdzie jajowat¹ jak to ma
miejsce wewn¹trz uk³adu s³onecznego, a s³oñce przemieszczaæ siê bêdzie wzglêdem ziemi, nie mniej ni¿ ona wzglêdem niego. Podobnie, choæ inaczej postrzegaæ
bêdzie siê ich ruch i wzajemne usytuowanie spoza galaktyki, oraz grupy galaktyk
gdyby tylko mieæ mo¿liwoœæ ich dostrze¿enia. Nasz uk³ad s³oneczny przemieszcza
siê bowiem wewn¹trz galaktyki w jej ruchu obrotowym. Galaktyka mknie przez
przestrzeñ kosmiczn¹, wraz grup¹ galaktyk ku skupisku galaktyk, a to przemieszcza siê jeszcze inn¹ drog¹. Suma wypadkowych tych kursów czyni trajektorie
ruchu ziemi i s³oñca znacznie bardziej skomplikowanymi, nie wiem nawet czy matematycznie obliczalnymi w obecnym stanie wiedzy. Powoduje te¿, i¿ koniec koñców s³oñce nie mniej przemieszcza siê wzglêdem ziemi ni¿ ona wzglêdem niego,
i ¿e w ruchu tym mamy do czynienia z przemieszczaniem siê we wzajemnym ruchu okrê¿nym. Stu procentowej pewnoœci, ¿e taki ma on charakter nie mam, ale
wydaje mi siê to prawdopodobne w stopniu granicz¹cym z pewnoœci¹, zw³aszcza
jeœli patrzeæ z optyki pozagalaktycznej na nasz¹ galaktykê. Zapewne ruch okrê¿ny
s³oñca wokó³ ziemi i innych planet uk³adu nie ma tej czêstotliwoœci co ich obrót
wokó³ niego, mo¿e jednak dokonuje siê z wiêksz¹ szybkoœci¹. Potwierdzenia oczekujê od profesjonalnych astronomów. To samo odnosi siê do pozosta³ych obiektów
i naszego uk³adu s³onecznego i spoza niego. Naturalnie, gdy braæ pod uwagê czynniki wynikaj¹ce z geometrii nie euklidesowych (£obaczewskiego, Riemanna, Minkowskiego czy innych), szczególnie z faktu zakrzywiania czasoprzestrzeni, kwestie
te wygl¹daj¹ zapewne nieco odmiennie, jednak – mam nadziejê – nie w sposób
zaprzeczaj¹cy powy¿szym wnioskom. Wiêcej, byæ mo¿e, te w³aœnie mog¹ dodatkowo wesprzeæ przekonanie o wzajemnym, zarówno w nie euklideoswym jak i eu-
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klidesowym rozumieniu przestrzeni okrê¿nym ruchu obiektów, takich jak s³oñca
i ich planety (oraz wszystkie pozosta³e obiekty uk³adów s³onecznych).
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê tak¿e na wzglêdnoœæ szybkoœci z jak¹
porusza siê ziemia. W ruchu obrotowym wokó³ s³oñca jej œrednia prêdkoœæ wynosi
29,783 km/s (to jest „nieco” ponad 107 tys. km/h). Jednak gdy ujmowaæ szybkoœæ
jej przemieszczania siê wraz z ca³¹ galaktyk¹, która ku najbli¿szemu skupisku galaktyk mknie z prêdkoœci¹ oko³o 2 milionów km/h, oka¿e siê ¿e prêdkoœæ ta jest
blisko dwudziestokrotnie wiêksza. A w ruchu rozprzestrzeniaj¹cym wszechœwiat
szybkoœæ ta jest jeszcze inna.
Tak wiêc, w istocie, w kosmosie wszystko w mniejszym lub wiêkszym stopniu
przemieszcza siê na pewno wobec, a zapewne (byæ mo¿e) i wokó³ wszystkiego.
Wszystko wokó³ wszystkiego siê krêci. Intuicja i wyobraŸnia podpowiada jedynie, i¿
czym wiêksze pole obserwacji, tym postrzeganie wzajemnego ruchu okrê¿nego obiektów staje siê trudniejsze, a zauwa¿alna droga ich przemieszczania siê ulega uproszczeniu ku wyprostowaniu. Tym mniej pozornemu im wiêksze zbli¿enie do
obserwowanych obiektów. Doœwiadczenie zaœ uczy, i¿ czym mniejsze pole obserwacji, tym trudniej dostrzegalny staje siê ruch okrê¿ny cia³ po³o¿onych centralnie
wzglêdem je obiegaj¹cych.1 Ruch powoduj¹cy wzajemn¹, choæ nie jednak¹ i nieproporcjonaln¹ okrê¿noœæ wzglêdem siebie trajektorii s³oñc i planet. Dodajmy wreszcie celem wzmocnienienia dyskursji o wzajemnej obrotowoœci cia³ niebieskich, i¿
powa¿nie rozwa¿ana jest w astronomii teoria o obrotowym (wirowym) ruchu ca³ego wszechœwiata.
Co wiêcej, wracaj¹c do Kopernika, z punktu widzenia dzisiejszej teorii g³osz¹cej nieskoñczonoœæ wszechœwiata2 nie ma te¿ racji bytu przypisywane mu, s³usznie czy nie, twierdzenie, i¿ ziemia nie jest centrum wszechœwiata (to dlatego, ¿e
ogranicza³ go do uk³adu s³onecznego). Wszak elementarz geometrii przestrzennej
mówi, i¿ ka¿dy punkt nieskoñczonej przestrzeni jest jego centrum. W tym przypadku tak¿e ziemia, nie mniej ni¿ wszystkie inne ruchome obiekty i nieruchome miejsca.
Reasumuj¹c Kopernik mia³ niew¹tpliwie racjê ruszaj¹c ziemiê, choæ nie potrzebnie „wstrzyma³” s³oñce. A tym czasem, jaka masa ludzi do dziœ pozostaje
w przeddwudziestowiecznym stanie uœwiadomienia kultywuj¹c wiarê, i¿ s³oñce nie
krêci siê wokó³ ziemi, a ona nie jest centrum wszechœwiata. Czas zerwaæ z tymi
mitami.
Có¿, czy aktywnoœæ obecnego kierownictwa Ministerswa Edukacji Narodowej
i teoretyków z jego bezpoœredniego zaplecza nie jest przynajmniej inspiruj¹c¹?
1

2

Zak³adam tu w obu przypadkach, tak¿e przypadku obsweracji z dalekiej perspektywy, obserwacjê przy pomocy potencjalnego instrumentu umo¿liwiaj¹cego dostrze¿enie i wyodrêbnienie
poszczególnych relatywnie nie wielkich obiektów, jak pojedyncze planety czy s³oñca.
Mimo nieustannej ekspansywnoœci: „paradoks” kosmologiczny (¿e jako laik oœmielê siê to tak
nazwaæ) – to co poza wszechœwiatem, jako pozaczasowe, a wiêc i pozaprzestrzenne nie istnieje.
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Pozwala ka¿demu (tu pijê do siebie) – nie tylko naczelnym edukatorom – wypowiadaæ siê w sprawach, na których siê nie zna3. Trzeba to doceniaæ.

Abstract
Inspired by the latest evolutional, jurassic and neanderthal revelations from the
political government environment of the Ministry of National Education. The text
is the contrary view on this subject, and it goes against public expectations on this
potential subject, and also anticipates the potential movements of the department.
The author disposes of the Copernican theory that the sun does not revolve round
the earth, and the earth is not the centre of the universe.

3

I broñ Bo¿e nie chcê by te s³owa zoasta³y odebrane jako podwa¿anie profesjonalizmu w zakresie
biologii i genetyki profesora M. Giertycha.
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Seminarium Naukowe:
„Ocenianie skutecznoœci kszta³cenia w szkole wy¿szej”, Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa, Instytut Edukacji Szkolnej w Koninie
(14 grudnia 2005)
(Sprawozdanie – Marcin Olejniczak)

Seminarium zgromadzi³o kilkunastu referentów reprezentuj¹cych ró¿ne oœrodki
akademickie. Obrady rozpoczê³o wyst¹pienie prof. J. Orczyka, który przestawi³
wizjê uczelni przysz³oœci, która to w dobie urynkowienia us³ug edukacyjnych musi
sprostaæ nowym wymaganiom ekonomicznym i spo³ecznym tak¿e w obszarze oceniania, zw³aszcza w perspektywie inflacji i fetyszyzacji ocen.
Wyst¹pieniem rozpoczynaj¹cym sesjê plenarn¹ by³ wyg³oszony przez prof.
K. Denka referat zatytu³owany „Dydaktyczny wskaŸnik poziomu wiedzy studenta”, w którym autor stawia³ krytyczn¹ diagnozê dotycz¹c¹ stanu i funkcji oceniania, bêd¹cego najs³abszym ogniwem procesu kszta³cenia, przesyconym
subiektywizmem i jednostronnoœci¹ oceniaj¹cego, zatracaj¹cym wymiar selekcyjny. Wspomniana jednostronnoœæ oceny dotyczy najczêœciej sfery poznawczej (oceniana jest wiedza ucznia/studenta w oderwaniu od mo¿liwoœci zastosowania tej
w wiedzy w sytuacjach standardowych i niestandardowych). Propozycja autora
dotyczy³a postulatu œwiadomego rangowania przez oceniaj¹cego elementów struktury dydaktycznej, z³o¿onej z wiedzy biernej, rozumienia, dzia³ania i wykorzystywania wiedzy zdobytej w sytuacjach ¿yciowych – niestandardowych (twórczoœæ).
Godne odnotowania z pewnoœci¹ by³y wyst¹pienia prof. M. Furmanka podejmuj¹ce problem wykorzystania technologii informacyjnych w procesie oceny i ewaluacji (temat referatu: „Elektroniczne formy ewaluacji w szkole wy¿szej”) oraz dr
M. Jab³oñskiego (temat wyst¹pienia: „Testy i Internet w systemie oceniania studenta w uczelni wspó³czesnej”). W obu przypadkach autorzy formu³uj¹ wnioski
dotycz¹ce koniecznoœci obudowy teoretycznej pedagogiki wspó³czesnymi technologiami informacyjnymi – w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego i komputeryzacji
– co pozwoli na zwiêkszenie efektywnoœci i usprawnienie pomiaru dydaktycznego
i procedury oceniania.
Inny wydŸwiêk mia³o wyst¹pienie prof. M. Walczaka, dotycz¹ce „Uwarunkowañ optymalnych modeli oceny jakoœci kszta³cenia w szkole wy¿szej”, podkreœlaj¹ce wagê pozauczelnianych aspektów oceny, lokuj¹ce problem oceny w szerszym,
spo³eczno-kulturowym kontekœcie wspó³czesnego, dynamicznego œwiata. Autor
wyst¹pienia postawi³ tezê, i¿ zasadnicz¹ s³aboœci¹ kszta³cenia na poziomie wy¿szym jest brak sprzê¿enia z rynkiem pracy oraz brak œwiadomoœci koniecznoœci
kszta³cenia ustawicznego wœród studentów i absolwentów uczelni wy¿szych, które to implikuj¹ z kolei brak zdolnoœci adaptacyjnych w zmieniaj¹cym siê œwiecie.
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Referat prof. E. Kamedu³y, zatytu³owany „Problemy kontroli i oceny wiedzy
dydaktycznej studentów we wspó³czesnej szkole”, dotyczy³ zagadnieñ organizacyjnych, zwi¹zanych z realizacj¹ zajêæ dydaktycznych. Autor wskaza³ obszary
potencjalnych i rzeczywistych wêz³owych problemów, jak i poda³ propozycje konkretnych dzia³añ modernizuj¹cych szko³ê wspó³czesn¹, do których to referent zaliczy³: efektywne funkcjonowanie konsultacji wyk³adowców ze studentami, istnienie
korelacji miêdzyprzedmiotowej (równie¿ w kontekœcie praktyk zawodowych), ocenianie odwo³uj¹ce siê do uzasadnienia i rozumienia problemu.
Wyst¹pienie pomys³odawcy zorganizowania seminarium, prof. J. Grzesiaka (temat: „Pewnoœæ wiedzy i samodzielnoœæ dzia³ania studenta w procedurze oceniania
uczelni”), dotyczy³o istotnego zagadnienia dotycz¹cego trudnoœci oceniania traktowanego nie jako jednorazowy akt decyzji oceniaj¹cego, ale jako proces ci¹g³y, co
nabiera szczególnego charakteru, zw³aszcza w kszta³ceniu nauczycieli (równie¿
w kszta³ceniu nauczycielskich umiejêtnoœci oceniania). Autor wyst¹pienia, odnosz¹c siê do w³asnej praktyki dydaktycznej, wskaza³ na holistyczny model oceniania
z³o¿ony z: zadañ sprawdzaj¹cych wiedzê czynn¹ i biern¹, weryfikuj¹cych umiejêtnoœæ analitycznego i syntetycznego myœlenia w obszarze okreœlonych programem
nauczania zagadnieñ (np. w oparciu o kartê pracy), zadañ wymagaj¹cych twórczoœci i twórczego myœlenia. Uzupe³nieniem procesu oceniania mo¿e byæ wykorzystywania arkuszy samooceny, przy pomocy których to student okreœla swoje
kompetencje zestawione z w³asn¹ aktywnoœci¹ poznawcz¹ i autorefleksj¹.
Temat wyst¹pienia dr T. Olejniczaka „Praktyki pedagogiczne jako przedmiot
oceny kompetencji studenta na studiach nauczycielskich”, potraktowany zosta³
w odniesieniu do specyfiku funkcjonowania Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Koninie (i uczelni tego typu w Polsce), w kontekœcie zadañ i wyzwañ,
które pojawiaj¹ siê przed organizatorami studenckich praktyk zawodowych na specjalnoœciach nauczycielskich.
Referat wyg³oszony przez dr M. Pawlaka (temat: „Co, jak i kiedy oceniaæ podczas zajêæ z jêzyka obcego”) dotyczy³ wa¿nego zagadnienia nauczania i oceny
umiejêtnoœci jêzykowych studentów, które to w du¿ej mierze opiera siê na opozycji
wiedza deklaratywna (przyswajana podczas zajêæ) versus wiedza proceduralna
(niezbêdna do autentycznej komunikacji).
Trzy wyst¹pienia dotyczy³y problemu oceny i oceniania w obszarze kompetencji artystycznych. Dr M. Szymañska, w wyst¹pieniu zatytu³owanym „Problem
oceniania osi¹gniêæ studentów na zajêciach metodycznych z plastyki”, skupi³a
uwagê na zagadnieniu obiektywizacji oceny (na przeszkodzie której staæ mo¿e
oceniania studentów przez pryzmat doœwiadczeñ i wiedzy oceniaj¹cego) i indywidualizowaniu jej w zale¿noœci od specjalnoœæ, w ramach której prowadzone jest
kszta³cenie artystyczne. Wyst¹pienie mgr M. Ko³odziejskiego (temat: „Ocena studenta w kontekœcie trudnoœci muzyczno-metodycznych podczas praktyki terenowej”) dotyczy³o wniosków p³yn¹cych z obserwacji zajêæ w obszarze podstawowych
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problemów pojawiaj¹cych siê podczas realizacji tych¿e (od b³êdów o charakterze
warsztatowym do problemów z dyscyplinowaniem uczniów w klasie szkolnej),
natomiast referat mgr P. Trzosa, zatytu³owany „Ocenianie kompetencji muzycznych studentów edukacji wczesnoszkolnej – implikacje gordonowskie”, stanowi³
próbê odpowiedzi na pytanie: jak rozwijaæ i oceniaæ kompetencje muzyczne studentów w edukacyjnej perspektywie koncepcji audiacji.
Do podstawowych wniosków koñcowych (wy³aniaj¹cych siê z prezentowanych referatów oraz dyskusji) mo¿na zaliczyæ:
· Koniecznoœæ podejmowania tematu stanowi¹cego przedmiot seminarium ze
wzglêdu na rolê i znaczenie oceniania w systemie kszta³cenia w szkole wy¿szej,
· Koniecznoœæ ustawicznego doskonalenia procedury oceniania w szkole wy¿szej w celu sprawdzania stopnia realizacji za³o¿onych celów kszta³cenia,
· Zwrócenie uwagi na zwi¹zek miêdzy procedur¹ oceniania studentów a zakresem ich podmiotowoœci przy jednoczesnym d¹¿eniu do wypracowywania u studentów umiejêtnoœci autodiagnozy i samooceny,
· Œwiadomoœæ istnienia dwóch modeli – systemów oceniania (jako typów idealnych) oscyluj¹cych wokó³ indywiduum lub te¿ uniwersum,
· System kszta³cenia w szkole wy¿szej traktowany jako dynamiczna struktura –
efekt wewnêtrznych i zewnêtrznych oddzia³ywañ – determinuje tak¿e dynamiczne i weryfikuj¹ce ujêcie procesu oceniania,
· Œwiadomoœæ znaczenia i mo¿liwoœci wykorzystywania nowoczesnych technik
informacyjnych w procesie oceniania w celu podnoszenia jakoœci,
· Jakoœæ kszta³cenia jest wypadkow¹ oddzia³ywañ miêdzy œwiadomym, kompetentnym, stale doskonal¹cym siê nauczycielem akademickim a studentem o coraz bardziej sprecyzowanych potrzebach edukacyjnych, maj¹cym œwiadomoœæ
roli wykszta³cenia w kontekœcie ewoluuj¹cego rynku pracy,
· Konstatacjê, i¿ nie ma uniwersalnego sposobu ewaluacji procesu dydaktycznego,
· Efektywne ocenianie zale¿ne jest od œwiadomoœci celów stawianych przed
ocenianiem i oceniaj¹cym,
· Ocenianie studentów powinno uwzglêdniaæ poziom rozumienia, zastosowania
i twórczego wykorzystania przyswajanej wiedzy,
· Ostatecznym czynnikiem weryfikuj¹cym jakoœæ kszta³cenia w szkole wy¿szej
pozostaje zestawienie funkcji za³o¿onych z rzeczywistymi, do których zaliczyæ
mo¿na funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy lub te¿ podejmowanie przez
nich dalszego kszta³cenia.
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