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Bolesław Andrzejewski
1
 

Komunikacyjne aspekty filozofii chrześcijańskiej 

w średniowieczu  

Przedmiotem poniższego opracowania jest filozofia europejskiego średnio-

wiecza, zwłaszcza jej teologiczne zabarwienie. Skoncentrujemy się przy tym na 

problemie języka i komunikacji, podejmowanym przez dwu chrześcijańskich 

„średniowieczników”. Jest to zagadnienie niezwykle trudne, jako że filozofia 

chrześcijańska ukierunkowała się na byt nadprzyrodzony, chcąc go poznać, ale 

także, co dla nas szczególnie ważne, próbując go językowo wyrazić oraz nawią-

zać z nim nić komunikacji. 

Zaobserwować można, iż w teoriach ówczesnych teoretyków język zredu-

kował swą kulturotwórczą plenipotencję, zmniejszył swój wpływ na pozostałą 

rzeczywistość, wyraźny w starożytności, chociażby w ujęciach Heraklita, Plato-

na czy Arystotelesa. Język przyhamował tedy na jakiś czas swoje pre-logiczne 

i pre-kulturowe posłannictwo (pewność siebie odzyska w tym względzie w filo-

zofii nowożytnej), zatrwożony jakoby i owładnięty nieporadnością wobec 

przemożnej transcendencji, wysuniętej w omawianym okresie na pierwszy plan 

antropologiczno-filozoficznego namysłu oraz teologicznych i ontologicznych 

dociekań. W kontekście tej ostatniej uwagi można wszakże z drugiej strony 

wyrazić przekonanie, że język, mimo oczywistych trudności ekspresyjnych, 

wznosił się odważnie w średniowiecznych i wczesno-nowożytnych teoriach na 

boskie wyżyny – otrzymał przecież zadanie dotarcia do Boga i określenie Go 

językowymi strukturami; zadanie chwalebne i wzniosłe, choć trudne do realiza-

cji. 

Niezależnie od zasygnalizowanych ograniczeń oraz piętrzonych przed nim 

trudności, fenomen języka: 1) przebija się wszakże poprzez gęstą siatkę katego-

rii aksjologicznych i ontologicznych, kotwiczących najczęściej, co trzeba pod-

kreślić, w „niebiańskich tajemnicach”, ale też 2) język w koncepcjach średnio-

wiecznych i wczesno odrodzeniowych jest niejako wycofany z pierwszego  

planu, rezerwowanego dla obszaru świat – człowiek – Bóg. Jego funkcja zostaje 

ograniczona do nieśmiałych, niekiedy też enigmatycznych wyrazów związa-

nych z transcendencją, dość tajemną i (w samych teoriopoznawczych założe-

niach) do końca przecież niepoznawalną. 
                                                           
1
 Bolesław Andrzejewski – profesor zwyczajny nauk filozoficznych, Instytut Filozofii 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział 

Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. 
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Język i komunikacja w ujęciu św. Augustyna 

Augustyńska filozofia języka, mimo powyższych zastrzeżeń, jest nacecho-

wana sporym ładunkiem realności. Idzie o powiązania słowa z rzeczywistością 

zewnętrzną oraz o jego możliwości poznawcze, które to rozważania zostały 

przez Augustyna wplecione w szerszą refleksję dotyczącą teorii poznania 

i w teorię znaku. Omawiany „średniowiecznik” (żyjący co prawda jeszcze 

u schyłku starożytności, lecz swymi poglądami wybiegający w kulturową przy-

szłość) wytyczył nowy i wyrazisty kierunek dla rozwoju doktryny chrześcijań-

skiej, aczkolwiek dopatrujemy się u niego także kontynuacji myśli antycznej, 

w szczególności Platońskiej. Wśród licznych, podejmowanych przez niego wąt-

ków, głównie natury teologicznej, nietrudno dostrzec w jego poglądach spory 

ładunek filozoficzno-(teologiczno)-językowy. O dużych zainteresowaniach 

Augustyna zagadnieniami związanymi z językową komunikacją może świad-

czyć jego młodzieńcze dzieło pt. De dialectica, przetrwałe do dzisiaj jedynie 

w nielicznych fragmentach. Dialektyka, jak ją definiuje sam autor, jest tu rozu-

miana w sensie nauki o sprawnym prowadzeniu rozmowy. Poświęcone jest ono 

relacji zachodzącej między słowami a rzeczywistością. Autor odróżnia „wyrazy 

proste” (verba simplicia), oznaczające coś jednostkowego (np. „człowiek”) od 

„wyrazów złożonych” (verba coniuncta) o charakterze zdaniowym (np. „czło-

wiek idzie”). W kontekście powyższego rozróżnienia można mówić o „praw-

dzie” bądź „fałszu” komunikatu językowego. Otóż, w którym to stanowisku 

można dopatrywać się wpływu Arystotelesa, oba wymienione atrybuty przyna-

leżą jedynie „wyrazom złożonym” (mogą być albo prawdziwe albo fałszywe), 

podczas, gdy „wyrazy proste” to takie, „które nie mogą być ani potwierdzone 

ani zaprzeczone”
2
. Augustyn, profesor retoryki w Kartaginie i w Rzymie, był 

świadom znaczeniowej ambiwalencji przysługującej właśnie strukturom zda-

niowym. W swoich późniejszych „Wyznaniach”, spisywanych pod koniec IV 

wieku, powie z całą szczerością o „manipulacyjnym” albo, jakbyśmy dzisiaj 

powiedzieli, „perswazyjnym”, wydźwięku swojej mediolańskiej mowy, wygło-

szonej w 585 roku ma cześć małoletniego cesarza Walentyniana II: „Miałem 

w niej wiele nakłamać i zebrać rzęsiste oklaski od słuchaczy, którzy dobrze 

wiedzieli, jakie to są kłamstwa”
3
. Są to, co warto podkreślić, poglądy i „wyzna-

nia” pochodzące z wczesnego, jeszcze pogańskiego okresu życia i twórczości 

Augustyna. 

Filozoficznej refleksji nad językiem został poświęcony inny, również sto-

sunkowo wczesny tekst, pt. „De magistro” („O nauczycielu”). Powstał on 

w roku 389, zatem krótko po przyjęciu przez autora wiary chrześcijańskiej, 

                                                           
2
 E. Coseriu, Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart, 

Bd 1, Tübingen 1975, s. 124 i n. 
3
 Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2008, s. 157. 
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i stanowi autobiograficznie zabarwiony dialog między Augustynem a jego sy-

nem Adeodatusem (zmarłym na krótko przed napisaniem dialogu). 

Autor zastanawia się nad społeczną rolą komunikacji językowej. Wskazuje 

w pierwszym rzędzie na jej funkcję edukacyjną/wychowawczą: „widzisz więc – 

powiada do syna – że nie w innym celu mówimy, jak tylko po to, by pouczać 

kogoś”
4
. Obaj uczestnicy wspomnianego dialogu dostrzegają wszakże pewną 

nieścisłość zachodzącą w powyższym sformułowaniu. Bywa przecież, że wyra-

żamy określone treści w samotności, np. nucąc coś, bez wyraźnej intencji ko-

munikacji interpersonalnej. Dochodzą do przeświadczenia, iż mowa to także 

„przypominanie innym czy też sobie samym”. Owo „przypominanie sobie” 

przebiega w ramach dialogu wewnętrznego. Wywody dotyczące, jakbyśmy to 

dzisiaj określili, procesu komunikacji intrapersonalnej, są Augustynowi po-

trzebne dla ustalenia relacji człowieka z Bogiem. W komunikacji transcendent-

nej nie sprawdzają się zmysły i cała nasza sfera cielesna, jako że „Boga powin-

niśmy i szukać, i upraszać w skrytości rozumnej duszy, w tym, co nazywamy 

człowiekiem wewnętrznym”
5
. „Świątynia duszy”, będąca miejscem rozmowy 

z Bogiem, może przebiegać tedy w samych myślach i bez „mówienia”, czyli nie 

wymaga „głośnego wymawiania słów”. 

Augustyn należy do wytrawnych teoretyków znaku. Ogólnie znaki są dla 

niego czynnikami zewnętrznymi oddziałującymi na człowieka i wywołującymi 

w umyśle określone skojarzenia przedmiotowe. Dzieli on znaki na naturalne 

i umowne. Te pierwsze powstają w wyniku procesów przyrodniczych i obejmu-

ją przykładowo ślady zwierząt na piasku czy dym, dzięki któremu „domyślamy 

się ognia”. Znaki umowne są kulturowym wytworem człowieka, do których 

należą m. in. słowa („słowa to znaki”)
6
. 

Znaki są oczywiście wtórne wobec rzeczy przez nie oznaczanych. Nie moż-

na zatem pouczać siebie i innych za pomocą znaków, zaś przedmioty najlepiej 

poznawać poprzez doświadczenie zmysłowe. Rozumiemy znak tylko wtedy, 

gdy doświadczyliśmy wcześniej rzeczy, przez tamten w naszym umyśle przy-

woływanej. Słowo bowiem to nie tylko „pusty dźwięk” i „brzmienie”, ale 

przede wszystkim nośnik znaczenia, naprowadzającego nas na przedmiot. Sły-

sząc przykładowo znak (słowo) „głowa” nie zrozumiemy go dopóty, dopóki nie 

ujrzymy zmysłami (lub wcześniej nie ujrzeliśmy) owej określonej części ciała. 

„Jeśli więc na nasze pytanie pokażą nam palcem samą rzecz, to ujrzawszy ją 

przekonamy się, co oznacza znak… Znaczenie pojmujemy dopiero ujrzawszy 

rzecz, którą dany znak oznacza”
7
. 

                                                           
4
 Św. Augustyn, O nauczycielu, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Warszawa 1953, s. 18. 

5
 Tamże, s. 19. 

6
 Por. tamże, s. 20-21. 

7
 Tamże, s. 59-60. 
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W kontekście tego typu wypowiedzi można stwierdzić, że semiotyka 

w wersji Augustyńskiej niezbyt wysoko ceni sobie znaki umowne, jakimi są 

słowa. To prawda, że w momencie ich zasłyszenia naprowadzają nas one na 

rzecz, stanowią więc niejako środek (narzędzie) osiągnięcia celu. Żeby wszakże 

samą rzecz rozumieć, musimy posiadać na jej temat wiedzę wcześniejszą, i to 

czerpaną z doświadczenia zmysłowego. 

Zachodzi tu kolejny, wyżej już zasygnalizowany dylemat, przed którym sta-

je Augustyn. Idzie o to, jak pogodzić głoszony przez niego i intuicyjnie wysoko 

stawiany ontologiczny realizm oraz metodyczny empiryzm z wiarą chrześcijań-

ską, do której myśliciel przed kilkoma laty przystąpił. Augustyn posiłkuje się 

w tym względzie ponownie metodą mowy wewnętrznej oraz komunikacją „in-

trapersonalną”. Chociaż, jak brzmi główna teza wywodów Augustyna, znak 

musi ze swej istoty oznaczać „coś”, to zastosowany przez niego zabieg pozwala 

zrozumieć także te znaki, którym nie odpowiada realna rzeczywistość (albo, jak 

zobaczymy niżej: rzeczywistość, która nie jest w pełni poznawalna). Przykła-

dem mogą tu być słowa zawarte w przytoczonym przez Augustyna fragmencie 

Wergiliuszowych „Eneid”: „si nihil ex tanta superis placet urbe relinqui” („jeśli 

bogowie chcą, żeby nic nie zostało z tak wielkiego miasta”). Już samo słowo 

„nihil” odnosi się do czegoś, co nie istnieje, a jednak coś znaczy. Problem trze-

ba zatem ująć inaczej: „słowo to oznacza nie sam przedmiot, który nie istnieje, 

ale raczej pewien wewnętrzny stan duszy, która nie widząc przedmiotu, odkry-

wa rzeczywiście, albo tylko we własnym mniemaniu, że go nie ma”
8
. 

Ujawnia się znów moc słowa, która nasila się stopniowo w późniejszej 

twórczości Augustyna. Pod koniec IV wieku powstaje rozprawa „O nauce 

chrześcijańskiej” (De doctrina Christiana). Moc słowa należy tu rozumieć spe-

cyficznie, przyjmuje ona bowiem wymiar ponad ziemski. Z drugiej strony gra-

niczy wręcz z nieporadnością, kiedy słowu przychodzi mierzyć się z bezkresną 

egzystencją boską. Tym samych wszakże, w obliczu transcendentnych zadań, 

słowo zyskuje wielką wartość i duży ładunek komunikacyjny, zostaje wyniesio-

ne do najwyższych sfer ludzkiej duchowości. W De doctrina… docieka autor 

istoty Boga, w szczególności zastanawia się nad możliwością ujęcia Go za po-

mocą językowej ekspresji. Odpowiedź może być w tym względzie jedynie ne-

gatywna – Boga nie można wyrazić w słowach, które byłyby w stanie oddać 

miarę boskiej godności. Jednak chrześcijanin nie powinien pozostawać „niemy” 

wobec transcendencji i musi podejmować językowe próby w tym względzie. 

Mamy tu swoistą kontynuację poglądów zawartych w De magistro – idzie o to, 

że słowa, choć same z siebie nie wnoszą nic do poznania rzeczy przez nie ozna-

czanych, to jednak naprowadzają nas na określone realności, stanowiące 

przedmiot komunikacji językowej. W toku rozważań toczonych w De doctri-

                                                           
8
 Św. Augustyn, O nauczycielu, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Warszawa 1953, s. 22. 
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na… językowi zostaje, w takim właśnie, wskazującym (naprowadzającym) 

ujęciu, przydzielona wysoce aktywna rola w poznawaniu Boga, większa niż 

w poprzednim dialogu, gdzie rozumienie znaków było niemal całkowicie zależ-

ne od empirii. Oto jak interpretuje znany badacz historii filozoficznej refleksji 

nad językiem poglądy Augustyna, dotyczące relacji człowiek – język – Bóg: 

„Jako że Bóg obdarował ludzki głos zdolnością artykulacji, chciał także, aby-

śmy w naszych słowach znajdywali radość chwalenia go. Nie potrafimy co 

prawda w samym brzmieniu imienia uchwycić boskiej istoty w jej prawdziwo-

ści; wszelako jednak zasłyszane i zrozumiane słowo pobudza nas do tego, aby-

śmy zwrócili swe myśli ku owej najwyższej i nieśmiertelnej istocie”
9
. 

Wątek dialogu człowieka z Bogiem był przez Augustyna podejmowany nie-

jednokrotnie. Pojawił się on także, w zradykalizowanej, teologiczno-mistycznej 

formie, w późnym dziele „Państwo Boże”, pisanym w latach 413-427. Otóż 

Autor przeciwstawia w nim dwa egzystencjalne porządki, ziemski i niebiański, 

różniące się między sobą między innymi (a może przede wszystkim) techniką 

stosowanych w nich metod komunikacji. Dokładniej – odmienność komunika-

cyjna dotyczy właściwie samego Boga, jako że aniołowie mówią podobnie do 

ludzi zamieszkujących sferę ziemską. Idzie o materialność i udźwiękowienie 

słów, stanowiących porozumiewawcze narzędzie ludzi, a do pewnego stopnia 

także aniołów, w przeciwieństwie do bezdźwiękowego, bezsłownego języka, 

jakiego używa w swoich komunikatach Bóg. 

„Do aniołów nie tak mówi Pan Bóg – czytamy w Księdze XVI – jak my 

miedzy sobą rozmawiamy, albo jak się odzywamy do Boga, czy też do aniołów, 

albo jak aniołowie do nas mówią, czy też przez nich Pan Bóg do nas mówi, lecz 

mówi Bóg do nich bez słów; nam zaś ta mowa Boża objawiona bywa naszym 

sposobem mówienia”
10

. 

Mimo podobieństw (polegających, jak można zakładać na zbieżności mor-

fologicznej słów) istnieją więc określone różnice między nami a aniołami 

w kontakcie komunikacyjnym z Bogiem. Do aniołów mianowicie przemawia 

Bóg (a) bez stosowania „dźwięku brzmiącego”, a także (b) w sposób, który 

„posiada trwałość wiekuistą”, choć „czynną w czasie”. Słowa natomiast wy-

mieniane między Bogiem a nami, choć również nie przemieszczają się w śro-

dowisku materialnym, mają charakter „przelotny” i hermeneutycznie nieostry. 

Percypowane są one nade wszystko nie zmysłami i uszami cielesnymi, lecz 

wpadają bezpośrednio do duszy – zbliżamy się tym samym do świata aniołów, 

aczkolwiek nigdy nie osiągniemy ich stopnia porozumienia z Bogiem. 

„Jeśli człowiek uszyma duszy usłyszy niekiedy coś z tamtej mowy – do du-

chów się zbliża anielskich. Przetoż nie mogę ja w tym dziele całkiem dokładnie 
                                                           
9
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zdawać sprawy z mów Bożych. Albowiem Prawda nieodmienna albo bezpo-

średnio i bez słów mówi do duszy stworzenia rozumnego, albo mówi przez 

pośrednictwo istoty stworzonej, więc zmiennej, bądź wprost do duszy przez 

obrazy oderwane (niematerialne? B.A.), bądź do zmysłów przez dźwięki fi-

zyczne”
11

. 

W badaniach nad augustyńską filozofią komunikacji językowej podkreślany 

jest niekiedy, i słusznie, aspekt indywidualnych interpretacji znaków, a zatem 

aspekt konstruowania znaczeń i, co za tym idzie, rzeczywistości przez znaki 

oznaczanej. Zgodnie z późniejszymi ujęciami języka, jako wewnętrznej „pracy 

ducha”, a także analogicznie do szeroko rozumianego konstruktywizmu języ-

kowego (np. u Cassirera, Sapira czy Whorfa) nie możemy być do końca pewni 

pełnego zrozumienia między rozmówcami. Wręcz odwrotnie, powstają w tym 

względzie daleko idące wątpliwości. Podobne przesłanie płynie z poglądów 

Augustyna. Jak pisze w stosownym komentarzu cytowany już badacz filozofii 

języka, „choć przypisujemy innym zdolności do rozumienia nas, to jednak nie 

możemy mieć co do tego żadnej pewności, ponieważ nie potrafimy bezpośred-

nio rozpoznać wnętrza jakiejś innej świadomości”
12

.  

Wątek filozoficzno-komunikacyjny w filozofii św. Tomasza z Akwinu 

W swych pismach, również i tych dotyczących filozoficznej refleksji nad 

językiem Tomasz często i chętnie odwołuje się do swego poprzednika sprzed 

kilku wieków. Przyznać trzeba, że różni ich nie tylko spory odstęp czasowy, ale 

i odmienne podejście metodologiczne w procesie zgłębiania istoty Boga. To-

masz, jeden z prekursorów myślenia odrodzeniowego, ceni na równi tak nasze 

ciało jak i naszą duszę. Ponadto, co ważne w całokształcie jego poglądów, nie 

chce opierać się wyłącznie na wierze ale chce też „wiedzieć”, że Bóg stanowi 

egzystencjalną realność. W swych „dowodach na istnienie Boga” uruchomia 

zarówno sferę zmysłową człowieka, jak i jego moce intelektualne, umożliwiają-

ce z obserwacyjnych ustaleń na temat otaczającej nas rzeczywistości wniosko-

wać o boskim bycie. Wydaje się jednak, że w interesującym nas tu kontekście 

komunikacji językowej Tomasz oddala się bardziej, niż jego poprzednik, od 

zmysłowej genezy znaku i że bardziej zawierza w tym względzie boskiej pleni-

potencji. Wpływ na takie podejście mogła mieć wyrazista i jednolita droga  

zakonnicza Akwinaty, nie obciążona, jak miało to miejsce w przypadku św. 

Augustyna, długo trwającym okresem „stanu pogańskiego”. 

Filozoficzno-językowy wydźwięk posiada traktat „O prawdzie” (Quaestio-

nes disputatae de veritatae), spisany w Paryżu w latach 1256-1259. Zawarte 

w nim uwagi dotyczące wyrażeń językowych są doniosłe w całokształcie dok-

tryny, choć niezwykle mocno skorelowane z dociekaniami transcendentnymi. 
                                                           
11

 Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. ks. W. Kubicki, Warszawa 210, t. 2, s. 247.  
12

 E. Coseriu, Die Geschichte..., dz. cyt., s. 144. 



 
 Komunikacyjne aspekty filozofii chrześcijańskiej w średniowieczu 13 

Jak wiadomo z drugiej strony, Tomasz był gorącym zwolennikiem powrotu 

Arystotelesa na filozoficzną scenę Europy, łącznie z tegoż definicją prawdy, 

mającej stanowić adequatio rei et intellectus. Prawdę tworzy więc myśl, odno-

sząc się do rzeczy, przy czym myśl obiektywna, nie użyteczna, wyzbyta, co 

Tomasz podkreśla, „zamienności z dobrem”. Tak czy inaczej jest wiele, można 

by powiedzieć, „ziemskich” prawd, wiele jest bowiem rzeczy, o których prawdy 

orzekają. Tomasz przestrzega wszakże przed takim ujmowaniem prawdziwości, 

płynącej z językowych sformułowań, zwykle indywidualnych i nacechowanych 

subiektywizmem. Akwinacie, trochę w tym momencie platonizującemu, idzie 

o prawdy trwałe, a te nie płyną z umysłu ludzkiego. „Dusza sądzi o wszystkim 

według prawdy, a nie według samej siebie. Zatem prawdą nie jest nic innego, 

jak tylko Bóg… Wszelki byt tworzony jest zmienny. Prawda nie jest zmienna, 

nie jest zatem stworzona, jest więc rzeczą niestworzoną. Zatem jest tylko jedna 

prawda”
13

. W konsekwencji sformułowań tego typu dochodzimy do przeświad-

czenia, że wyrażenia językowe, wraz z ich atrybutem prawdziwości, nie mają 

empirycznej genezy. Przeciwnie, ich źródło tkwi w intelekcie. Tomasz dopusz-

cza, w codziennej komunikacji, językotwórczą zdolność umysłu ludzkiego, 

choć temu ostatniemu daleko do możliwości intelektualnej, cechującej Boga. 

„Prawda w sensie właściwym znajduje się w intelekcie ludzkim albo Bożym… 

Otóż prawda jest w intelekcie Bożym we właściwym znaczeniu i pierwotnie, 

w intelekcie ludzkim we właściwym znaczeniu i wtórnie…
14

. Wynika z tego, iż 

teolog wysoce sobie ceni tzw. mowę wewnętrzną, przedkładając ją ponad ver-

bum exterius. Oczywistą jest rzeczą, czego Tomasz jest świadom, że łatwo  

doświadczamy zjawisk nas otaczających (np. „dobro”) i obdarzamy je określaną 

nazwą, ale zadaniem naszym jest rychłe przeniesienie zmysłowych kategorii do 

rangi prawdy wyższej, bardziej ogólnej, w ostatecznym zaś celu – do rangi 

prawdy „pierwotnej”, tj. Boskiej. Praprzyczyną i stwórcą wszystkiego jest Bóg. 

Teza ta znalazła dobitne sformułowanie w późniejszej „Sumie teologicznej” 

(1265): „wszystkie byty, z wyjątkiem Boga, nie istnieją swoim istnieniem, lecz 

mają istnienie udzielone. Z tego wynika wniosek: wszystkie byty, które są różne 

zależnie od różnego udziału w istnieniu…, są spowodowane przez jeden pierw-

szy byt, który istnieje najdoskonalej”
15

. 

Powyższa radykalna deklaracja teologiczna niesie określone konsekwencje 

w obszarze komunikacji językowej: to od Boga zatem, od owej praprzyczyny 

pochodzą także znaczenia wyrażeń językowych: „rzecz nazywa się prawdziwą 

zasadniczo w odniesieniu do prawdy intelektu Bożego, a nie do prawdy intelek-

tu ludzkiego”
16

. Dowodem może tu być trwałość prawdy „intelektu Bożego”, 
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istniejąca chociażby w przypadku zniszczenia jednostkowej rzeczy, o której 

tamta orzekała. Rzeczy w intelekcie Bożym nie giną; one były, są i będą w jego 

odwiecznym zamyśle, ergo jest jedno poznanie i jedna płynąca z niego prawda. 

I ku takiej prawdzie winny się wznosić wyrazy językowej komunikacji. Z orze-

kaniem o prawdzie naczelnej wiążą się trudności, wynikające z nieuchwytności 

Boga, z jego nie-materialności, nie-przestrzenności, nie-złożoności i nie-

czasowości. Boga (najwyższej prawdy) nie można wyrazić słowami artykuło-

wanymi. Do Boga można zmierzać mową wewnętrzną, opartą na kontemplacji. 

„O Bogu orzeka się wyłącznie istotowo… (bowiem) racja prawdy zasadza się 

… na racji bytowości”
17

. Słowo naszego języka (verbum vocis) „składa się” 

z pojedynczych dźwięków, obciążone jest cielesnością, materialnością, a także 

trwaniem w czasie. Wszystko to sprawia, że nie można za jego pomocą dotknąć 

istoty Boga. W celu eksplikacji Najwyższego należy posłużyć się objawionym 

Słowem Bożym, obecnym w naszej duszy i nazywanym niekiedy verbum cordis 

(słowem serca). Słowo serca poznajemy mocą iluminacji, zezwalającej poznać 

nam realności nie-zmysłowe, pra-przyczynę, w szczególności sam początek 

języka. „Słowo serca – pisze na temat powyższego pomysłu Hennigfeld – nie 

przywodzi nam na myśl jakiejś pojedynczej myśli, lecz także określone następ-

stwo myśli. Dla języka artykułowanego oznacza to: słowo serca nie stanowi 

początku jakiejś tylko pojedynczej nazwy, lecz początek języka w ogóle”
18

. 

Język dąży do ujęcia w swych strukturach tego, co trwałe, i tego co ogólne; 

Tomasz opowiada się w głoszeniu tej tendencji po stronie umiarkowanego re-

alizmu pojęciowego, w ramach którego słowa nie dotyczą pojedynczych rzeczy, 

lecz odnoszą się do istoty rzeczy (Arystotelesowskich abstraktów). „Biel” 

i „czerń” stanowią zmienne atrybut przedmiotów. Łączy je słowo „barwa”, 

„w sensie wspólnej natury barwy, lecz nie ten sam gatunek barwy”
19

. W kon-

tekście pojęciowego realizmu wszakże, nawet tego umiarkowanego, o czym już 

było wzmiankowane, niewiele przydają się zmysły, które zbytnio koncentrują 

się na rzeczy, na tym, „że ona jest”. Inaczej mówiąc – zmysł postrzega rzeczy, 

lecz nie jest świadom prawdziwości swych percepcji, „choć bowiem zmysł 

poznaje, że poznaje, nie poznaje jednak swej natury, a wobec tego ani natury 

swego aktu, ani jego stosunku do rzeczy, a więc i jego prawdy”
20

. Zmysłowi 

brakuje refleksji nad sobą samym, którą to zdolność posiada intelekt. Ten drugi 

jest zdolny poznać prawdę, tę o rzeczach, ale i tę najwyższą „na mocy tego, że 

intelekt dokonuje refleksji nad swym aktem i nie tylko z tego powodu, że po-
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znaje swój akt, ale ze względu na to, że poznaje jego stosunek do rzeczy – ten 

zaś może być poznany jedynie przez poznanie natury samego aktu”
21

. 

Tomasz zastanawia się nad problemem słownego określenia Boga. Można 

stosować w tym kontekście określenia czerpane z obserwacji dzieł Boga; 

wszystkie one nie wystarczają jednak do definicji Boga. Człowiek wszakże, 

w którym to wątku Tomasz podąża tropem wytyczonym przez Augustyna, pra-

gnie przecież poznać i nazwać Boga. Czyni to właśnie w ten sposób, że stosuje 

określenia zdobywane na miarę ludzkich możliwości poznawczych. Inaczej 

mówiąc – Boga poznajemy i nazywamy (choć nieudolnie) po Jego dziełach, 

obserwowanych i nazywanych. „Te zaś nazwy, które w sposób absolutny 

i afirmatywny (absolute et affirmative) są wypowiadane na temat Boga (np. Bóg 

jest Dobrem, Mądroscią) określają boską istotę, wszelako w sposób niedoskona-

ły”
22

. Metodę tę można rozwinąć i stosować do innych kategorii, zgodnie zresz-

tą z kierunkiem Tomaszowego, empiryczno-racjonalnego dowodzenia Boga. 

Poznajemy i określamy słownie np. „ziemską” miłość, doświadczamy jej rodza-

jów i stopni intensywności; dochodzimy do przekonania, że istnieje w tej hie-

rarchii Miłość najwyższa, którą werbalizujemy w wyrazie: „Bóg jest Miłością”. 

Człowiek wykazuje zatem potrzebę nazywania zarówno Boga jak i rzeczy 

ziemskich. Problemem przyczyny owej potrzeby zajął się Tomasz w swym 

późnym dziele pt. De interpretatione (O interpretacji), powstałym w latach 

1269-1272. Przemyślenia tam zawarte odbiegają niejako od jego radykalnych 

poglądów teologicznych i koncentrują się na próbie zgłębienia naturalnej gene-

zy języka. Otóż Akwinata, zapewne za Arystotelesem, traktuje człowieka nie 

jako istotę żyjącą w samotności, lecz jako istotę ze swej natury polityczną 

i społeczną. Dla realizacji swych społecznych celów potrzebuje narzędzia, za 

pomocą którego może się podzielić myślami z innymi ludźmi. Narzędziem tym 

stają się artykułowane dźwięki, tworzące system  językowej komunikacji. Sto-

sowane przez człowieka słowa są znakami, czyli jego wytworami odmiennymi 

od dźwięków naturalnych (onomatopeja) oraz, zwłaszcza, od dźwięków, które 

nic nie znaczą. Człowiek przezwycięża swą intelektualną aktywnością zwykły 

proces odbijania naturalnych zjawisk i tworzy znaki stosowne do jego intelektu-

alnych potrzeb. Powstają intencjonalne słowa, które, choć nie mają naturalnej 

(czysto przyrodniczej) genezy, odnoszą się do natury rzeczy. W ostatecznym 

rozrachunku idzie znów o językowy wyraz czegoś, co ponadnaturalne, co zosta-

ło w sposób sztuczny wytworzone przez podmiotową aktywność. Język jest 

tedy wytworem człowieka, aczkolwiek Tomasz nie zrezygnował nigdy do koń-

ca z tezy o boskim pochodzeniu języka. Jak napisze wspomniany już badacz, 

„zainteresowanie językiem ustępuje miejsca zainteresowaniom wyższego rzędu, 
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teologicznym lub logicznym. Wprawdzie może ludzi radować metaforyczne 

słowo poety; wszakże w obliczu prawdy i objawienia wszystko to posiada zna-

czenie podrzędne”
23

.  

Zakończenie 

Problem „słowa” i „komunikacji językowej” był od zawsze obecny w refleksji 

filozoficznej. Obie kategorie ulegały wszakże różnym interpretacjom, zwłasz-

cza zaś zmieniały się ich role społeczne, w zależności od poszczególnych okre-

sów kulturowych. Stosunkowo nikłe szanse, jeśli idzie o walory poznawcze 

języka oraz o jego komunikacyjną przydatność, przyznawano językowi w śre-

dniowieczu. Supranaturalistycznie i eschatologicznie zorientowana myśl chrze-

ścijańska podjęła się trudnego, można powiedzieć – niewykonalnego zadania 

poznania Boga. Narzędziem miał być w tym względzie język, nie do końca 

oddający istotę religijnego świata i poruszającego się nieporadnie w sferze my-

stikós. Można nawet zakładać, że bardzie przydatne dla zgłębiania Boga i Jego 

otoczenia byłoby milczenie, które, na zasadzie głębokiej kontemplacji i bezgło-

śnej (bezsłownej) komunikacji łatwiej dotrze w tamte docelowe obszary. Nieza-

leżnie od semantycznych niedogodności, myśliciele chrześcijańscy podjęli  

zadanie językowej komunikacji o Bogu i z Bogiem. Postawili sobie ambitny cel 

i stawili mu odważnie czoła, choć ich zamierzenie nie mogło się przecież 

w pełni powieść. Zauważmy wszakże, trochę w obronie omawianych myślicieli, 

iż: 1) żaden proces komunikacyjny nie oddaje w pełni istoty rzeczy, o której 

orzeka, także tej materialnej i przyziemnej, 2) Filozofowie chrześcijańscy nie 

chcieli pozostać „niemi” i bez interpersonalnego komunikowania ustaleń, któ-

rych dokonywali w ramach swoich filozoficznych refleksji, a także 3) dzięki ich 

dociekaniom język, prawie w dosłownym znaczeniu, został wyniesiony na wy-

żyny w swym poznawczym oraz komunikacyjnym posłannictwie. 
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Communicative aspects of Christian Philosophy in the Middle Ages 

Streszczenie Abstract 

Celem opracowania jest ukazanie śre-

dniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem zawartej 

w niej teorii języka i komunikacji. Rozwa-

żania koncentrują się na filozoficzno-

komunikacyjnych poglądach Świętego 

Augustyna oraz Świętego Tomasza. 

W obu przypadkach zostaną omówione 

propozycje dotyczące językowego opisu 

Boga, jak również zostaną zaznaczone 

trudności w tym względzie. Niezależnie od 

tych ostatnich, wskażemy na zakładane 

przez obu myślicieli możliwości „dotar-

cia” do Boga za pomocą struktur języko-

wych. 

The aim of the article is to show the me-

dieval Christian philosophy, especially its 

theory of language and communication. 

One will mention the ideas of saint Au-

gustine and saint Thomas. They know 

limitation in their activity and  have diffi-

culty with describing God by words. Nev-

ertheless they try to reach God by the 

structures of our language. 

Słowa kluczowe Key words 

św. Augustyn, św. Tomasz, Bóg, język, 

komunikacja 

saint Augustine, saint Thomas, God, lan-

guage, communication 
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Zbigniew Danielewicz
 1 

Leszka Kołakowskiego apologia Jezusa 

w kulturze Europy 

W pisarstwie zmarłego przed kilku laty Leszka Kołakowskiego
2
, znakomi-

tego znawcy marksizmu i nowożytnej filozofii wielkie pytania dotyczące istoty 

i węzłowych problemów chrześcijaństwa obecne były już od półwiecza. Po-

cząwszy od eseju „Jezus Chrystus – prorok i reformator” z 1965 roku, a więc 

z czasów gdy apologia czegokolwiek chrześcijańskiego nie była dobrze widzia-

na, aż po prace ostatnie zauważymy świeżość spostrzeżeń, wnikliwość analiz 

i wyważenie sądów w ocenach formułowanych z dystansu przez życzliwego 

agnostyka i sceptyka. To samo powiemy o pracach ukazujących się niejako „zza 

grobu”, jak „Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny”. Napisany 

w połowie lat 80. XX wieku, a odnaleziony i wydany w roku 2014 rękopisu 

prowokuje do zebrania i uwypuklenia paru przewijających się przez dziesięcio-

lecia w pisarstwie Kołakowskiego zagadnień dotyczących roli Jezusa i chrześci-

jaństwa w dziedzictwie kultury europejskiej, podejmowanych przez niego nie-

raz w sposób niekonwencjonalny czy nawet prowokacyjny. Nasuwa się jednak 

od razu pytanie: czy o Jezusie można napisać jeszcze coś nowego? Sam filozof 

w paragrafie otwierającym przyznaje przecież, że „[o] Jezusie przeczytać moż-

na co tylko się chce. Po pierwsze, że nigdy nie istniał”, po wtóre, dziesiąte 

i setne, że był żydowskim nacjonalistą, obcym z innej galaktyki, mężem Marii 

                                                           
1
 Zbigniew Danielewicz – doktor habilitowany nauk teologicznych, Wydział Humani-

styczny Politechniki Koszalińskiej. 
2
 Leszek Kołakowski urodził się w 1927 roku Radomiu. Zapytany niegdyś jak to się 

stało, że został filozofem, wyjaśniał, że w młodości chciał zdobyć jakiś fach w życiu, 

a że do innych pożytecznych profesji nie miał smykałki… został więc filozofem. Był 

profesorem najpierw w Uniwersytecie Warszawskim skąd w 1968 został usunięty, po-

tem, od 1970, w Oxfordzie, jako Senior Research Fellow w All Souls College; wykładał 

również na uniwersytetach w Yale, Chicago, Berkeley. Był laureatem wielu nagród, 

w tym Nagrody Biblioteki Kongresu USA im. Johna Klugego. Zmarł w 2009 roku 

w Oxfordzie. Na temat życia i kluczowej ewolucji poglądów filozofa do początku lat 80 

XX wieku. Zob: W. Karpiński, Leszek Kolakowski. A Portrait, [w:] P. Manet, 

R. Hausheer, W. Karpinski, European Liberty. Four Essays on The Occasion of The 

25th Anniversary of the Erasmus Prize Foundation. Raymond Aron, Isaiah Berlin 

Leszek Kolakowski, Marguerite Yourcenar, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 

1983, s. 83-105. 



 

Zbigniew Danielewicz 20 

Magdaleny i zwolennikiem Fidela Castro, homoseksualistą, hermafrodytą 

a nawet istotą bezcielesną itd.
3
.  

Od czasu Oświecenia, przez XIX i XX wiek, po dziś dzień mnożono kry-

tyczne biografie Jezusa lub formułowano w zamierzeniu odkrywcze i demaska-

torskie analizy Jego osoby i działalności. Zaczęto od prób odnalezienia prawdy 

o rzeczywistym, „historycznym” Jezusie. Pytanie o relację Jezusa historycznego 

do przyjmowanego przez wiarę, wcielonego Syna Bożego i Mesjasza zaczęło 

wyraźnie wyłaniać się w okresie pooświeceniowym na fali właściwych dla tej 

epoki racjonalizmu i krytyki autorytetów. Utrwaloną wcześniejszą kościelną 

chrystologię od strony rozbieżności jej obrazu z dostępnym wizerunkiem histo-

rycznym Jezusa jako pierwszy podważył Hermann S. Reimarus (zm. 1768). 

Nieco później Dawid F. Strauss (zm. 1874) dokonał analizy historycznego ob-

razu Jezusa za pomocą pojęcia mitu – Jezus wiary jest u niego wyrazem mitu 

powstałego w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. By dotrzeć do tzw. 

Jezusa historii potrzeba przeprowadzić demitologizację obrazu. Tego zadania 

podjął się Rudolf Bultmann, jednej z luminarzy XX-wiecznej teologii prote-

stanckiej, głosząc program radykalnej demitologizacji przekazu nowotestamen-

talnego o Jezusie. Postać Jezusa w znanym nam kształcie – przekonywał Bult-

mann – jest świadectwem wiary pierwotnych gmin chrześcijańskich sformuło-

wanym z wykorzystaniem pewnych mechanizmów socjologicznych. Usunięcie 

naleciałości środowiskowych pozwoliłoby dotrzeć do „prawdziwego” histo-

rycznego Jezusa
4
. Dyskusje nad takim programem trwają nadal, a ich publika-

cyjne wyniki rozciągają się od znakomitych, aspektowych opracowań „Wyda-

rzenia” Jezusa
5
, aż po te, których głównym celem wydaje się osiągnięcie statusu 

                                                           
3
 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, przeł. D. Zańko, 

Kraków 2014, s. 7 i n. 
4
 Na ten temat por. m.in. J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987, 

s. 22 nn, 39 nn; G. Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, [w:] Dogmatyka, E. Ada-

miak. A. Czaja, J. Majewski (red.), Warszawa 2005, t. 1, s. 389-394. Tę dyskusję 

z różnymi postaciami XIX- i XX-wiecznych badań nad historycznością Jezusa (Leben 

Jesu Forschung) podjął w ostatnich latach w sposób zwieńczający wiele wątków 

J. Ratzinger (Benedykt XVI) w Jezus z Nazaretu.T. II. Od wjazdu do Jerozolimy do 

Zmartwychwstania, Kielce 2011. Por. szerzej: H. Witczyk, Od Ewangelii do Jezusa 

z Nazaretu – Mesjasza i Syna Bożego, www.biblista.pl. 
5
 By wymienić tylko kilka z ostatnich dekad: J. Moltmann, Der Gekreuzigte Gott 

(1973); W. Kasper, Jesus der Christus (1975), C.H. Dodd, The Founder of Christianity 

(1974), J. Ratzinger-Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu cz. I-III (2007-2011). W języku 

polskim znakomitego przeglądu stanowisk XX-wiecznej teologicznej i filozoficznej 

refleksji o Jezusie dokonał Alfons Nossol: Por. Tenże, Problem Jezusa Chrystusa dziś, 

[w:] Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, W. Granat, E. Kopeć (red.), Lublin 1982, 

s. 33-71. 
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bestsellera, a zajmowane w nich stanowiska są często tylko odświeżeniem zna-

nych już wcześniej
6
. 

To wszystko jednak, włącznie z nowszymi badaniami historyczno-

krytycznymi i naukową egzegezą tworzoną przez biblistów Leszka Kołakow-

skiego – znakomitego znawcę nie tylko współczesnej i nowożytnej filozofii, ale 

też wytrawnego analityka myśli chrześcijańskiej – nie interesuje. Mówi bowiem 

o Jezusie jako „elemencie składowym cywilizacji europejskiej”, o „takim, jaki 

był postrzegany przez wieki, zgodnie z wyobrażeniami i stereotypami, które 

znane są nam wszystkim nie tylko z lektury Nowego Testamentu, ale także 

z niezliczonych obrazów, figur w kościołach, kazań, kościelnej tradycji, a nawet 

kolęd. Myślę więc o Jezusie takim, jaki obecny jest w pamięci nas wszystkich, 

którzy wierzyliśmy i żyliśmy w tej kulturze”. Kołakowski pokrótce nazywa to 

łącznie „mitem”, ale w znaczeniu szczególnym, dalekim od lekkości i bez od-

żegnywania się od prawdziwości jego przedmiotu; nie jest to też mit, którego 

pozbyć się chciał Bultmann w procesie demitologizacji. Kołakowski wyjaśnia, 

że myśli o „Jezusie prawdziwym, a to znaczy: prawdziwie, rzeczywiście i nie-

zbywalnie obecnym w naszej historii. Ta obecność obejmuje wszystkie jego 

słowa, wszystkie cuda, modlitwy nauki.” Akceptuje wszystko, co przekazała 

tradycja – zwiastowanie anielskie Maryi, narodziny z dziewicy za sprawą Du-

cha Świętego, wydarzenia działalności publicznej wypełnione cudami, śmierć 

na krzyżu, zstąpienie do piekieł i zmartwychwstanie. „A oprócz tego, że był 

Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, żeby odkupić grzechy rodzaju ludz-

kiego”
7
. 

Czy więc agnostyk przechodzi metanoię i wyznaje wiarę? „Akceptuję to 

wszystko dlatego, że to w ten sposób nasza cywilizacja zasymilowała Jezusa 

i poprzez to się ukształtowała, oraz dlatego, że myślę wewnątrz tej cywilizacji. 

Chodzi więc o pewną wiarę w obrębie kultury”. Wiarę religijną oraz spory 

chrystologiczne pierwszych wieków toczone przez wyznawców nowej religii 

Kołakowski pomija. Czy Jezus był Bogiem? – odpowiada, że nie ma pojęcia. 

Zaraz jednak doprecyzowuje: „Ale jeśli jakiś Boży człowiek żył kiedyś na tej 

ziemi, to był nim On”. Po tej klarownej precyzacji swojego stanowiska filozof 

przechodzi do postawienia kluczowego pytania, na które spróbujmy i my od-

                                                           
6
 Jako przykłady można wymienić prace: muzułmańskiego religioznawcy Rezy Aslana: 

Zealot. The Life and Times of Jesus of Nazareth (Random House 2014), odczytującą 

Jezusa przede wszystkim jako żydowskiego zelotę, „fanatyka”; Barta D. Ehrmana: 

Jesus. Apocalyptic Prophet of the New Millenium (Oxford 1999), która historycznego 

Jezusa ukazuje jako człowieka głoszącego nadejście apokaliptycznego kryzysu za życia 

jego uczniów, czy Jamesa Carrolla: Christ Actually: The Son of God for the Secular Age 

(William Collins Books 2014), przypominająca w zamierzeniu, że Jezus był przede 

wszystkim Żydem. 
7
 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, dz. cyt., s. 10 i n. 
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powiedzieć w oparciu o wybrane teksty filozofa: „czy nasza kultura przeżyje, 

jeśli zapomni Jezusa?”
8
. 

Chrześcijaństwo dla Europy – wierne sobie, albo wcale 

Jeśli postawę Kołakowskiego wobec Jezusa można opisać jako fascynację 

osobą i szacunek dla „Bożego człowieka”, oraz jeśli Jego znaczenie filozof 

odczytuje w szerokim paradygmacie europejskiej kultury, to należy zapytać: co 

w chrześcijaństwie stanowi ów rdzeń, który przez wieki wzmacniał również 

strukturę kultury europejskiej? Dlaczego Kołakowski obawia się czy kultura 

zachodnia przeżyje, jeśli zapomni Jezusa?  

Chcąc wymienić owe cywilizacjotwórcze elementy chrześcijaństwa Koła-

kowski, podobnie jak inni podejmujący temat autorzy, wskazuje przede wszyst-

kim na koncepcję godności człowieka, jako bytu o najwyższej i niezbywalnej 

wartości oraz wniesione przez chrześcijaństwo wyjaśnienie zagadki zła. Jednym 

tchem można tu jeszcze wymienić: szacunek dla pracy ludzkiej, koncepcję cza-

su linearnego, ideę podporządkowywania sobie przez pracę świata przyrody 

i in.
9
. Dwa pierwsze czynniki dotyczą w istocie świata wartości: tego, co dobre 

i złe. W świecie stworzonym najwyższym dobrem jest człowiek – „korona 

stworzenia”, a w sensie pełnym dobrem najwyższym jest sam Bóg – summum 

bonum. Odnośnie do odpowiedzi na pytanie o znaczenie i genezę zła: Unde 

malum, a konkretniej Si Deus est, unde malum?, chrześcijaństwo wprowadziło 

w dyskurs kilka elementów odpowiedzi: szatan, grzech pierworodny, augustyń-

sko-platońska teoria prywacji (zło jako brak dobra, privatio boni). Być może 

utrafimy w sedno intencji Kołakowskiego, jeśli powiemy, że chrześcijaństwo 

dostarczyło aksjologicznego klucza i wzorca interpretacyjnego dla rozwoju 

cywilizacji zachodniej wyrosłej na fundamencie Grecji i Rzymu. Ale by ów 

klucz działał, a wzorzec był wiernie odtwarzany potrzeba autentyczności 

i wierności swemu dziedzictwu ze strony samych chrześcijan. Chrześcijańska 

nauka moralna, wypływająca z Ewangelii i nauk Jezusa, oraz hierarchia warto-

ści realizowana przez Jego uczniów – oto odkryty i przez lata naświetlany naj-

głębszy pokład wkładu religii Jezusa w kulturę Europy.  

Co takiego rewolucyjnego jest w tej nauce moralnej? Nie tylko wyniesienie 

na piedestał godności każdego człowieka i przyjęcie, że afirmacja wsobnej god-

ności każdego człowieka jest nadrzędną i powszechną normą moralności, nie 

tylko uznanie nadrzędności miłości, jako wyraz realizacji owej personalistycz-

                                                           
8
 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, dz. cyt., s. 10-12. 

9
 Por. m.in. D. S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, 

a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2005, s. 81-82, N. Ferguson, Cywili-

zacja. Zachód i cała reszta, przeł. P. Szymor, Kraków 2013, 38-39.  
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nej normy nawet wobec nieprzyjaciół
10

. Rewolucyjna jest także pewna dialek-

tyka wartości: świat i wszystko, co w nim stworzone jest dobry i ma swą war-

tość. Biblia zapewnia o tym od pierwszych zdań: „A Bóg widział, że wszystko, 

co uczynił było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Ale jednocześnie przemożna świa-

domość, że to Bóg jest najwyższą wartością a Królestwo Jego „nie jest z tego 

świata” każą zrelatywizować każdą doczesną i materialną wartość. „Chrześci-

jaństwo traci cały swój sens historyczny, moralny i religijny w momencie gdy 

zapomni się o tej najważniejszej idei: że wszystkie wartości doczesne są tylko 

względne i drugorzędne. (…) Jest tylko jedna rzecz godna bezwarunkowego 

pragnienia: to Bóg i Jego Królestwo; jest tyko jedna rzecz, która jest złem abso-

lutnym: utrata duszy, jej nieodwracalne zepsucie”
11

. Różne i liczne postaci dzi-

siejszego „chrześcijaństwa” o tym najważniejszym zapominają, a zapomnienie 

to jest ośmieszeniem Jezusa, Jego zlekceważeniem. Jezus jest również ośmie-

szany, gdy jako śmieszne, niesmaczne i nie na miejscu traktowane są głosy 

wołające o wstrzemięźliwość wobec ciągle rosnącej spirali potrzeb i konsump-

cji. 

Czynnikiem, który miał pomagać od początku istnienia Kościoła w uznaniu 

względności dóbr doczesnych była nauka Jezusa o bliskim końcu świata jaki 

znamy. W XXI wieku, po roku 2000 i 2012 temat stał się mocno medialny 

i jako taki jest już trwałą (i wielce dochodową) częścią popkultury. We wcze-

śniejszych dekadach jednak był tematem niszowym i kojarzonym z sektami. 

W latach 80. XX wieku Kołakowski – idąc niemal za radę św. Pawła wzywają-

cego by głosić naukę w porę i nie w porę – przypominał: „W przesłaniu Jezusa 

jest przynajmniej jedna rzecz, która nie wzbudza wątpliwości i nie jest kontro-

wersyjna: to, że całe jego życie i całe nauczanie toczy się w cieniu dnia ostat-

niego, dnia nieuchronnego Sądu. Bez tego apokaliptycznego oczekiwania ni-

czego w chrześcijaństwie nie da się zrozumieć”
12

. Taka „idea apokalipsy” nie 

umarła w późniejszych wiekach, ale wracała raz po raz w okresach katastrof 

i niebezpieczeństw wywołując spekulacje co do daty jej nastania. Wprowadzo-

ny w okresie Renesansu w Kościele zakaz podawania dat końca świata, jak 

również odwracający uwagę od eschatologii charakter reformy katolickiej do-

                                                           
10

 Tadeusz Styczeń, następca Karola Wojtyły w Katedrze Etyki Wydziału Filozoficzne-

go KUL opracowując hasło „Etyka” w Encyklopedii Katolickiej podkreślał, że nawet 

tomistyczna norma moralności, podpadająca pod eudajmonizm, nie jest dla wymagań 

ewangelijnych wystarczająca – jedynie personalistyczna afirmacja godności osoby 

czyni jej zadość. Por. T. Styczeń, Etyka, [w:] Encyklopedia Katolicka, R. Łukaszyk, 

L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Lublin 1985, k. 1230-1236. 
11

 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, dz. cyt., s. 22-24. 
12

 Tamże, s. 12, 17. Por. L. Kołakowski, Politics & the Devil, „Encounter” 1987, nr 400, 

s. 64. 
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konanej na Soborze trydenckim
13

, poskutkowały tym, że wszelkiej maści apoka-

liptyka zeszła do podziemia, w obszar heterodoksji i obrzeży chrześcijaństwa by 

tam przetrwać do czasów właściwie nam współczesnych. Natomiast od połowy 

XX wieku pojawiła się wyraźna i inna postać myślenia o apokalipsie – nie jest 

już to wyraz gniewu Bożego i bezpośredniej zapowiedzi Dnia Sądu, ale apoka-

lipsa pochodzenia ludzkiego, wygenerowana przez ludzką technologię „apoka-

lipsa wojny światowej – wojny ostatniej”
14

 z konfliktem atomowym na czele.  

I tu przechodzi Kołakowski do naglących dla nas wniosków. Nie analizując 

długiej historii religijnej apokaliptyki, zastanawia się nad rolą, jaką świadomość 

wywołania apokalipsy pochodzenia ludzkiego, swoistej self-made apocalypse, 

może i powinna dziś odgrywać. Otóż podzielać przekonanie o nieuchronności 

nadejścia wojny atomowej i tym samym unicestwienia całej cywilizacji to przy-

czyniać się do jej wywołania. Nie możemy traktować tej możliwości jak wyro-

ku fatum. Lecz sama świadomość możliwości zaistnienia apokalipsy – mimo 

zdemitologizowanego charakteru naszej współczesnej kultury, który utrudnia 

nam uzyskanie tej świadomości – jest dziś potrzebna „bardziej niż kiedykol-

wiek. Przyswojenie sobie apokaliptycznego sposobu patrzenia na świat jest 

prawdopodobnie warunkiem, aby rasa ludzka mogła przeżyć i uniknąć apoka-

lipsy samozagłady, wielkiego Końca, który sama sobie przygotowuje”
15

.  

Sacrum – ostatnia reduta sensu 

Na kwestię relacji sacrum – profanum, istotną dla problematyki europej-

skiej tożsamości kulturowej, spójrzmy za Kołakowskim przez pryzmat progra-

mu Oświecenia. Europejski Wiek Rozumu, którego jednym z pośrednich    

skutków stała się sekularyzacja, pozostawił w swym dziedzictwie kolejnym 

pokoleniom mniej niż zapowiadał. „Po wiekach rozkwitu oświecenia obudzili-

śmy się nagle pośród kulturowego i umysłowego zamętu, przerażeni, wobec 

świata, który – jak się wydaje – traci swoje religijne dziedzictwo. Nasz strach 

jest całkowicie uzasadniony. Utracone mity zastępowane są nie przez oświeco-

ną racjonalność, ale przez przerażające świeckie karykatury mitów”
16

. Oświe-

cenie nadwyrężyło również podstawy egzystencjalnego bezpieczeństwa zwią-

zane z zaufaniem niezależnemu od ludzkiej woli i wywodzącemu się od Boga 

prawu naturalnemu. Kosmos i świat natury pełen był wprawdzie nierozjaśnio-

nych tajemnic, ale przejrzystość istniejących praw pozwalała bezpiecznie w nim 

funkcjonować. Jednak „Oświecenie zniszczyło tę wiarę, a przez to usunęło pod-

                                                           
13

 Zakaz ogłaszania tego typu dat wprowadzono na V Soborze laterańskim (1516). Por. 

J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII wieku, tł. A. Szymanowski, War-

szawa 1986, s. 203. 
14

 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, dz. cyt., s. 18. 
15

 Por. Tamże, s. 17-21. 
16

 Tamże, s. 100. 
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stawę naszego bezpieczeństwa moralnego, rychło również bezpieczeństwa po-

znawczego; jedno i drugie podważone zostało przez racjonalizm sceptyczny”
17

 

Światło rozumu nie rozświetliło więc tych mroków ludzkiej egzystencji, które 

wyjaśniało światło wiary. Wydzielenie i rozdzielenie z życia sfer sacrum i pro-

fanum we wspomnianym okresie również wydało nieprzewidywalne owoce. 

Kołakowski broni integralności chrześcijaństwa i jego wierności nauce Założy-

ciela nie tylko przywołując alarmistyczne, apokaliptyczne tony, ale też przypo-

minając o niezbywalnej tożsamości sfery sacrum, jako nie dającej się sprowa-

dzić do profanum.  

Zaburzenia w obszarze rozumienia sacrum w okresie ostatnich trzech stule-

ci niczym fale tsunami niespodziewanie nadpływały z kilku stron, a pod koniec 

XX wieku Kołakowski dostrzegł je również ze strony samego chrześcijaństwa. 

Kilka lat po epokowym Soborze watykańskim II, filozof krytycznie odniósł się 

do kluczowego jego hasła: aggiornamento, tj. odnowy i otwarcia na świat. Pro-

ces sekularyzacji, której wyraźny początek dostrzega w połowie ubiegłego wie-

ku, otrzymuje tu, nolens volens wsparcie ze strony samego chrześcijaństwa. Do 

sekularyzacji prowadzi nie tyko negacja sacrum, ale też uniwersalizacja sacrum, 

kryjąca się w opinii, że wszystko jest święte. Uniwersalizacja sacrum, która 

znosiłaby rozróżnienie sacrum i profanum pogłębiłaby sekularyzację i dała 

w efekcie „chrześcijaństwo, które całkowicie odrywa się od swoich źródeł apo-

kaliptycznych, chrześcijaństwo, które śpieszy uświęcać z góry wszystkie formy 

życia świeckiego, jako że wszystkie mogą uchodzić za krystalizacją boskiej 

energii; chrześcijaństwo bez zła”. Dlaczego Kołakowski, agnostyk, wcześniej 

zaangażowany marksista, broni wartości sacrum? Ponieważ dostrzega daleko-

siężne skutki. Rozkładowi sacrum – wzmaganemu przez pewne prądy w chrze-

ścijaństwie oraz przez siły wrogie tej sferze życia – towarzyszą zjawiska     

duchowe, które, „zagrażają kulturze degradacją albo nawet są zapowiedzią 

zbiorowego samobójstwa”
18

. 

Dlaczego sacrum jest tak ważne? Rola, jaką sacrum odgrywało w naszej 

kulturze polegała między na tym, że bez względu na rodzaj i sferę ludzkiej ak-

tywności, wszystkie one posiadały dodatkowy sens, nie wynikający z ich sensu 

bezpośrednio danego, i którego ów sens empiryczny nie potrafił uzasadnić. Był 

to sens sakralny, odnoszący się do wszystkich etapów i wydarzeń w życiu ludz-
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 Tenże, Nasza wesoła apokalipsa. Kazanie na koniec wieku. [w:] Tenże, Nasza wesoła 

apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, wyb. Z. Mentzel, Wydawnictwo Znak, 
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kim: od narodzin po śmierć, dalej małżeństwo, różnica płci, zróżnicowanie po-

koleniowe, praca i wypoczynek, sztuka, wojna i pokój, zbrodnia i kara, zawody 

i powołania. Każdej postaci życia społecznego sacrum przydawało dodatkowy 

ciężar znaczeniowy i wskazywało no to, co niewypowiedziane. Jednym słowem 

porządek ów w sposób konserwatywny „utwierdzał i stabilizował strukturę 

społeczeństwa”. Uwiąd tak pojmowanej co do roli i istoty sfery sacrum, który 

martwił agnostyka z Oxfordu, współwystępuje w naszej epoce z procesem 

„w którym wszystkie formy i wszystkie odróżnienia odziedziczone wystawione 

są na gwałtowne ataki w imię ideału totalnej jednorodności, przy użyciu mgli-

stych równań, stosownie do których każda różnica jest hierarchią, a każda hie-

rarchia jest opresją”. Przejawia się to w doświadczeniu wskazującym, iż znaki 

i pojęcia języka, tworzące siatkę pojęciową, tracą swoją wyrazistość i znikają, 

przez co nie są już w stanie wyznaczać różnic znaczeniowych koniecznych dla 

odkrywania sensu i wartości
19

. Uznanie niewymazywanej różnicy między sa-

crum i profanum zakłada zanegowanie idei nieograniczonej autonomii porządku 

świeckiego i oznacza, że jego doskonalenie ma granice. Niedoskonałość leży 

już w samej naturze profanum i jest nieusuwalna. Filozof stwierdzi jednoznacz-

nie, że „kiedy sens sakralny ulatuje z kultury, sens tout court ulatuje także.  

Razem z zanikiem sacrum, które narzucało granice możliwości doskonalenia 

profanum, upowszechniać się musi jedno z najniebezpieczniejszych złudzeń 

naszej cywilizacji: złudzenia, iż przekształcenia życia ludzkiego nie znają ba-

rier, że społeczeństwo jest <w zasadzie> doskonałe plastyczne”. Takie złudze-

nie całkowitej autonomii człowieka „nie tylko jest szaleńcze, ale wiedzie do 

rozpaczy”. Kołakowski przywołuje tu Nietzscheańską i Sartreowską iluzorycz-

ną ideę głoszącą, że człowiek może wyzwolić się totalnie od wszelkiej tradycji 

i każdego sensu zastanego, a jego wola czy kaprys może znieść każdy sens. 

Chimera wolności miała otworzyć przed człowiekiem „perspektywę boskiego 

samotworzenia”. Istotę niebezpieczeństwa wyłaniającego się zza chimery wol-

ności wyjaśnia następująco: „być absolutnie wolnym względem sensu, wzglę-

dem wszelkiego nacisku tradycji to usytuować się w próżni, a więc rozpaść się. 

Sens zaś pochodzi tylko z sacrum, ponieważ nie wytwarza go żadne badanie 

empiryczne”. Utopia doskonałej i nieograniczonej wolności człowieka, nadzieja 

na nieograniczony rozwój i postęp są to najbardziej efektywne „narzędzia sa-

mobójstwa, jakie nasza kultura nasza wynalazła”. Rezygnacja ze sfery sacrum 

równa się usunięciu tych granic, które określają tożsamość człowieka, a także 

odrzucenia istnienia zła, bowiem – w przekonaniu Kołakowskiego – tylko „za 
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pośrednictwem niedoskonałości, zła i grzechu” można dotrzeć do i odkryć sa-

crum
20

. 

Kiedy Europa jest chrześcijańska 

By móc zastanowić się nad chrześcijańskością Europy należy naświetlić  

rozumienie religii, jakie znajdziemy u Kołakowskiego. Postrzega religię jako 

„inwariant kulturowy”, który odpowiada tym potrzebom umysłu i sfery uczu-

ciowej, które są nieusuwalne i nieredukowalne; co więcej, nie można ich reali-

zować w żadnym sztucznie i celowo powołanym synkretycznym tworze religij-

nym. Wyróżnia trzy czynniki (funkcje i przekonania) jako konstytutywne dla 

istnienia owego kulturowo niezmiennego fenomenu: religia daje wyraz uczuciu, 

że cały kosmos jest znakiem innej, nie empirycznej rzeczywistości; świat 

w swym istnieniu i rozwoju na charakter celowy; świat w znanej nam postaci 

i doczesne życie nie są etapem końcowym naszej egzystencji
21

. Ponadto, ujmu-

jąc fenomen funkcjonalnie, religia jest sposobem na to, by człowiek mógł zaak-

ceptować swoje życie, jako zawsze nieuchronną porażką. Można wprawdzie 

„rozproszyć życie w przygodnej codzienności, ale i wtedy jest ono tylko roz-

paczliwym i nieustającym pragnieniem życia, a w końcu żalem, że się nie żyło”. 

Zaakceptować życie uznając jednocześnie je za porażkę jest możliwe tylko wte-

dy, gdy uznamy, że sens nie jest wyłącznie immanentny wobec historii ludzkiej, 

innymi słowy gdy uznamy istnienie transcendentnego porządku sakralnego.  

Takie przydając religii rozumienie, Kołakowski stawia pytanie: „Czy już 

w po-chrześcijańskim czasie żyjemy?”
22

 – i odpowiada na nie jednoznacznie 

przecząco. Jednak wynika to nie tyle z przekonania o świetnej kondycji kościoła 

katolickiego, czy innych chrześcijańskich denominacji w kulturze europejskiej, 

co raczej z trudności metodologicznych przy jego rozpatrywaniu: jakie należa-

łoby przyjąć kryteria rozstrzygania o chrześcijańskości Europy? Wiele spośród 

naturalnie się nasuwających odpowiedzi, włącznie z faktem bycia ochrzczo-

nych, dotyczącym wielu milionów europejczyków, nie brzmi przekonywująco. 

Gdy w latach 60. XX wieku ateista Jean Paul Sartre mówił: „wszyscy jesteśmy 

katolikami” nie statystyki chrzcielne, czy uczestnictwa w obrzędach miał na 

myśli, ale kulturowe dziedzictwo Europy, w której chrześcijaństwo dokonało 

syntezy i adaptacji wkładu Grecji, Rzymu i Jerozolimy, wykuło pojęcie osoby 

i jej godności oraz praw człowieka nie znanych innym rozwiniętym kulturom.  

Dzięki temu zaistniała Europa, która geograficznie niewiele znaczy – ot, 

zachodni przylądek Azji. Kulturowo jednak jest osobną rzeczywistością. Mówi 
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Kołakowski: „wierzę w to, że jest taka rzeczywistość jak kultura europejska, 

i że chrześcijaństwo należy do jej rdzenia: nie w tym absurdalnym sensie, by 

każdy Europejczyk z osobna był chrześcijaninem albo ten, co chrześcijaninem 

nie jest, do tej kultury nie należał, ale w tym, że wiara chrześcijańska, na prze-

kór wszystkim okropnościom, prześladowaniom i gwałtom, jakie towarzyszyły 

jej upowszechnianiu i utrwalaniu, była nośnikiem wielkich osiągnięć intelektu-

alnych, artystycznych i moralnych naszego kontynentu i należy oddać jej hołd 

także w tych przypadkach, gdy siły ongiś z jej inspiracji powstałe odrywały się 

od źródła”
23

. Trudno o bardziej wyważoną i zniuansowaną eksplikację chrześci-

jańskiego wymiaru europejskości. Owe osiągnięcia, siły i inspiracje, które 

chrześcijaństwo nieustanie przeszczepiało na grunt kultury europejskiej obej-

mowało również koncepcję większych struktur społecznych. Ideałem byłoby 

„społeczeństwo otwarte” (termin wprowadzony do dyskursu przez Bergsona, 

niejako w odpowiedzi na „państwo zamknięte” Fichtego). „Społeczeństwa 

otwarte”, definiujące swoich członków według chrześcijańskiej wizji nadrzęd-

nej godności człowieka, może być ucieleśnione nie tyle w jakimś państwie (co 

za pewne prowadziłoby do kolejnej upadłej utopii), ale w ramach religii. Tylko 

religia, a szczególnie chrześcijaństwo, mogłaby bergsonowskiej wizji dać się 

rozwinąć, ponieważ na gruncie religii możliwe byłoby pogodzenie uznania nie-

skończonej godności i wartości każdego człowieka (a tym samym inności każ-

dego z nas), z rodzącymi się w każdej ludzkiej zbiorowości waśniami i animo-

zjami kulturowymi i etnicznymi, jakie wynikają ze spotkania różnorodności. 

Jednak religie współczesne tego programu nie realizują, ponieważ – w Islamie, 

czy w chrześcijaństwie – daje się zauważyć swoista politycyzacja religii. Wyja-

śniając jej przyczyny Kołakowski znowu przywołuje rozczarowanie Oświece-

niem. Otóż „politycyzacja religii” być może „częściowo daje się wyjaśnić za-

łamaniem globalnej ideologii świeckiej, która swym wyznawcom obiecywała 

mentalny komfort: gdy źródło niezachwianej pewności wyschło, religie musiały 

również przejąć  funkcje świeckich ideologii zastępczych”. Same religie uległy 

przy tym skażeniu, stając się niekiedy prymitywnym narzędziem do realizacji 

przyziemnych politycznych celów. Instrumentalizacja taka rodzi niebezpieczeń-

stwo – samozagłady religii i terminalnego sprzężenia zwrotnego. „Jestem prze-

konany, że jeśli nasza cywilizacja dopuści do wyschnięcia swoich religijnych 

korzeni, obumrze razem z nimi; to dziedzictwo jest nam koniecznie potrzebne 

do wyraźnego uświadomienia sobie naszych przewin i obowiązków, nie zaś do 

                                                           
23

 Por. L. Kołakowski, Czy Europa może zaistnieć?, [w:] Niepewność epoki demokra-

cji…, dz. cyt., s. 228. Krócej ujmie to w takich słowach: „Prawdziwe korzenie naszej 

cywilizacji to narracja ewangeliczna i osoba Jezusa”. Tenże, Jezus ośmieszony…, 

dz. cyt., s. 31. 



 

 Leszka Kołakowskiego apologia Jezusa w kulturze Europy 29 

tego, byśmy kodyfikowali religijne nasze pretensje, roszczenia czy prawa odwe-

tu”
24

. 

Ponieważ tempo życia i przemian XXI stulecia pozostawia tematom „aktu-

alnym” krótszy czas egzystencji, niż ten, który mają do „przeżycia” jętki, należy 

zatroszczyć się by bogactwo twórczości wybitnego polskiego i europejskiego 

filozofa nie popadła w zapomnienie. Fenomen piśmiennictwa Kołakowskiego – 

ukrycie w formie esejów, a czasem legend, rozmów czy przypowieści głębokich 

i precyzyjnych treści, pozwala mieć nadzieję, że „lekka”, nie traktatowa forma 

docierać będzie do szerszego grona czytelników. Jeśli w ogóle będą jeszcze 

czytać. Tę obawę – wspominając wydawane w ostatnich latach zbiory esejów 

Kołakowskiego przez krakowski Znak w opracowaniu Zbigniewa Mentzla – 

wyraża też w posłowiu do „Jezusa ośmieszonego” J.A. Kłoczowski: „Dobrze, 

że te teksty są wydawane i przypominane, jeszcze lepiej by było, gdyby były 

czytane i wywoływały ożywioną debatę”
25

. 

Zakończenie 

Dlaczego warto czytać Kołakowskiego? Dlaczego ów niechrześcijanin tak 

wiele ważnego ma do powiedzenia chrześcijanom? Pochwałę stanowiska Koła-

kowskiego wydaje się, że dostrzeżemy w samej Ewangelii – w Jezusowej pery-

kopie o znalezionym skarbie i perle (por. Mt 13, 44-46). Życzliwy dystans do 

religii Nazarejczyka pozwala mu dostrzec to, co najważniejsze pośród wszyst-

kiego, co w postaci różnych świętych i świętoszkowatych tradycji narosło wo-

kół czystego przesłania Dobrej Nowiny. Kto je odczytał i przyjął – znalazł per-

łę, wobec której wszystko inne traci blask i wartość. Kołakowski dostrzega też 

nie zdezaktualizowaną doniosłość – idąc niekiedy pod prąd niektórych nurtów 

współczesnego chrześcijaństwa – dawnych rozwiązań. Apokaliptyczna goto-

wość, świadomość względności i przemijalności wszelkich doczesnych dóbr, 

nieredukowalne aporie dotyczące obecności zła i szatana, konieczność zgodno-

ści postawy z deklarowaną wiarą, odrzucenie permisywizmu moralnego oraz 

łatwej zgody na propozycje nowoczesności – to wszystko ciągle nie jest passé. 

Znakomitość Kołakowskiego odsłania się również w sposobie i jakości prezen-

towania dawnych sporów teologicznych i filozoficznych. Nie są to przebrzmiałe 

dysputy, toczone sobie a muzom, ale rozpoznajemy ich historyczną, niemal 

namacalna doniosłość dla rozwoju nowożytnej cywilizacji europejskiej. Czy 

wykształcenie się idei tolerancji, wyrosłe między innymi na kanwie wczesno-

nowożytnych dysput teologicznych jest dziś tylko teorią? Nie jest nią też odsu-

nięcie na bok augustyńskiej, pesymistycznej wizji rzeczywistości z jej podejrz-
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liwością co do rozwoju świeckiego poznania (czytaj nauk i dalej postępu).
26

 

Dzięki takim twórcom jak Leszek Kołakowski zaczynamy dostrzegać, że 

u początków każdej cywilizacyjnej instytucji leży jakaś idea, i bardzo często 

były to koncepcje wyrosłe z Ewangelii. Nazywać oksfordzkiego filozofa apolo-

getą chrześcijaństwa nie musimy, ale wydaje się, że był nim in all but name. 

Leszek Kolakowski’s sceptical apology of Jesus in the culture of Europe 

Streszczenie Abstract 

Jednym z wymiarów całej twórczości 

Leszka Kołakowskiego jest dialog z myślą 

chrześcijańską i pytanie o jej wkład 

w kształtowaniu się tożsamości kultury 

europejskiej. Postawę Kołakowskiego 

cechuje najpierw ciekawość, potem rosną-

ce zrozumienie i aprobata dla sacrum 

i postaci Jezusa. Patrząc z perspektywy 

rozwoju europejskiej kultury dostrzega, że 

wiele z kluczowych elementów doktrynal-

nych chrześcijaństwa ma charakter kon-

struktywny i wzmacniającą naszą cywili-

zację – począwszy od odpowiedzi na  

pytanie o istnienie zła, dostrzeżenia prze-

mijalności świata oraz sensotwórczej roli 

sacrum i Ewangelii Jezusa.  

A distinctive feature of Leszek 

Kolakowski’s writings is continued dia-

logue with Christian thought and the re-

curring guestion of its contribution to the 

European cultural identity. Kolakowski’s 

attitude is characterized, at first, by curi-

osity, but then also by growing under-

standing and approval of the sphere of 

sacrum and the character of Jesus. From 

the perspective of the European civiliza-

tion development, he observes that a lot of 

key elements of Christian doctrine play 

a constructive and strengthening role in 

the shaping of our culture – starting from 

the recognition of world’s transitoriness 

and of the meaning-making role of sacrum 

and Jesus himself. 
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Magdalena Filipiak
1
 

Status konsensualnej koncepcji prawdy w komunika-

cyjnym projekcie filozofii Karla-Otto Apla 

Zaproponowana przez niemieckiego myśliciela, Karla-Otto Apla, konsen-

sualna koncepcja prawdy, jest konsekwencją przyjętych przez niego założeń 

dotyczących komunikacyjnego przekształcenia filozofii transcendentalnej Im-

manuela Kanta. Efektem wspomnianej transformacji myśli filozofa z Królewca 

jest oryginalny projekt filozoficzny określany mianem transcendentalno-

pragmatycznego. Postulowana w projekcie transcendentalno-pragmatycznym 

konsensualna koncepcja prawdy istotnie zainspirowana jest rozważaniami Char-

lesa Sandersa Perice’a. Karl-Otto Apel konsekwentnie stara się udowodnić, iż 

różne, popularne koncepcje prawdy, jak na przykład ewidencyjna, semantyczna 

czy koherencyjna, są niewystarczające, ponieważ nie spełniają wszystkich ko-

niecznych kryteriów prawdy. Według Apla, adekwatna teoria prawdy może 

zostać sformułowana wyłącznie w postaci idei regulatywnej, która nie wyklucza 

żadnego możliwego ujęcia problematyki prawdy, lecz pozawala na ich porów-

nanie, syntezę i uzgodnienie w ramach dyskursu argumentacyjnego. Zgodnie 

z tym założeniem, tylko semiotyczna transformacja filozofii transcendentalnej 

umożliwia rozumienie konsensualnej koncepcji prawdy jako idei regulatywnej, 

która zdolna jest zadośćuczynić wszelkim możliwym kryteriom prawdy
2
. Po-

szukiwanie ogólnego i pewnego kryterium prawdy, w przeciwieństwie do two-

rzenia definicji tego pojęcia, jest znamienne dla orędowników konsensualnej 

koncepcji prawdy, jak na przykład Perice’a, Apla, czy Jürgena Habermasa
3
.  

Charles Sanders Perice, którego filozofia stanowi inspirację dla projektu 

Apla, buduje swoją konsensualną koncepcję prawdy w zgodzie z zasadą fallibi-

lizmu, która orzeka, iż wszelkie tezy są w istocie dającymi się sfalsyfikować 

hipotezami. Stanowisko to wynika z zanegowania tradycji Kartezjańskiego 

wątpienia. Perice rezygnuje z przekonania, iż punktem wyjścia badań nauko-

wych jest wątpienie, prowadzące ostatecznie do wniosków pewnych. Począt-
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kiem badań są według Perice’a żywione przez nas przekonania, czy inaczej 

hipotezy, których nigdy nie uważamy za pewne, czy uzasadnione. Nie istnieją 

żadne absolutnie pewne twierdzenia, jak np. cogito Kartezjusza, ponieważ 

wszelkie twierdzenia o rzeczywistości są tylko hipotezami, w stosunku do któ-

rych możemy mówić o większym lub mniejszym prawdopodobieństwie
4
. 

W odniesieniu do tradycji mentalistycznej, Perice podkreśla, iż: 1) nie posiada-

my zdolności introspekcji, a cała wiedza o świecie zewnętrznym zostaje wy-

prowadzona na drodze hipotetycznego wnioskowania z naszej wiedzy o faktach 

zewnętrznych; 2) nie posiadamy zdolności intuicji, a każde poznanie jest zde-

terminowane logicznie przez poznanie wcześniejsze; 3) nie posiadamy zdolno-

ści myślenia bez znaków; 4) nie dysponujemy pojęciem czegoś całkowicie nie-

poznawalnego
5
. 

Przekonania stanowią jedynie naturalny punkt wyjścia wszelkich badań 

i postępowania w życiu codziennym. Należy przy tym podkreślić, iż poznanie 

według Perice’a jest procesem ciągłym i nie możemy wskazać jego początku 

czasowego, czy logicznego. Poznanie jest ciągłym łańcuchem triadycznej inter-

pretacji znakowej. Wynika stąd, iż prowadzenie jakichkolwiek badań nie może 

odbywać się bez uwzględnienia szerokiego kontekstu najróżniejszych uwarun-

kowań i powiązań. Pragmatyczne implikacje projektu Perice’a wskazują rów-

nież na związek naszych badań z intersubiektywnym sprawdzianem ich prak-

tycznych zastosowań i pragmatycznych odniesień do rzeczywistości
6
.  

Prawda jest w koncepcji Peirce’a tym, co ostatecznie zostaje uzgodnione 

w ramach intersubiektywnego porozumienia nieograniczonej wspólnoty na-

ukowców, czyli w procesie nieograniczonej interpretacji znakowej wewnątrz 

wspólnoty interpretacyjnej. W doktrynie Perice’a nie ma miejsca na indywidu-

alny podmiot nauki. Gwarancją logiczności i sensowności myślenia poje-

dynczego człowieka jest możliwość odniesienia jego celów poznawczych do 

wspólnoty, z którą się utożsamia. Dopiero wspólnota konstytuuje prawomoc-

ność poznania, ponieważ jak ironicznie zauważa Peirce: jak długo tylko jeden 

człowiek jest w stanie zobaczyć plamę na Wenus, nie jest ona ustalonym fak-

tem
7
. 

                                                           
4
 M. Dobrosielski, Filozoficzny pragmatyzm C.S. Peirce’a, PWN, Warszawa 1967, 

s. 111. 
5
 Ch.S. Perice, Niektóre konsekwencje braku czterech zdolności, tłum. A. Hensoldt, 

[w:] Tenże, Charles Sanders Perice o nieskończonej wspólnocie badaczy, Wydaw. 

Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 43.  
6
 M. Dobrosielski, Filozoficzny pragmatyzm…,dz. cyt., s. 109-111. 

7
 Ch.S. Peirce, Metoda nauki, [w:] Tenże, Charles Sanders Perice o nieskończonej 

wspólnocie badaczy, tłum. A. Hensoldt, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 

2009, s. 157. 



 

 Status konsensualnej koncepcji prawdy w komunikacyjnym projekcie… 

35 

Racjonalne poznanie może odbywać się wyłącznie w ramach wspólnoty, 

którą Perice rozumie jako nieograniczoną i zdolną do ciągłego doskonalenia 

i rozszerzania granic wiedzy, ponieważ jej członkowie przedkładają wspólne 

interesy ponad własne, partykularne cele. Gwarancją prawdziwości twierdzeń 

o rzeczywistości jest wspólnota, ponieważ tylko intersubiektywny konsensus 

chroni nasze poznanie przed zarzutem subiektywnego wyobrażenia, czy złudze-

nia. Indywidualne sądy rozumiane są jedynie jako subiektywne opinie, które 

wymagają dopiero uprawomocnienia wewnątrz wspólnoty
8
. Postulowana przez 

Perice’a koncepcja prawdy jako konsensusu nieograniczonej wspólnoty inter-

pretatorów ujmowana jest jako idea regulatywna w tym sensie, iż prawda może 

być rozumiana jako ostateczna opinia, czy adekwatna reprezentacja rzeczywi-

stości, która może zostać osiągnięta tylko w środowisku wspólnoty naukowców 

i przy założeniu idealnych warunków prowadzenia badań przez tą nieograni-

czoną wspólnotę. Włodzimierz Heflik podkreśla, iż wprowadzona przez Peir-

ce’a wspólnota komunikacyjna stanowi nowy podmiot poznania, który zastępu-

je niejednoznaczny status transcendentalnego Ja Kanta. Prawda powstaje 

w długim procesie interpretacji w ramach wspólnoty interpretacyjnej. Z tego 

wynika, zdaniem Heflika, iż: nieograniczona wspólnota Interpretacji i komuni-

kacji jest „quasi-transcendentalnym podmiotem” i postulowaną przez Peirce’a 

jednością (Einheit). Ostateczna opinia tej społeczności jest najwyższym punk-

tem, jaki jest osiągany „na dłuższą metę”. Opinię tę utożsamia niekiedy Peirce 

z prawdą oraz nawykiem (habit), rozumianym jako uniwersalna reguła działa-

nia
9
. Prawda jest osiągalna jedynie w długiej perspektywie możliwego postępu 

badań w ramach wspólnoty komunikacyjnej i stanowi jedynie konsensualne 

porozumienie wewnątrz wspólnoty. Ostateczna, niepodważalna i niezaprzeczal-

na prawda istnieje jako założenie możliwej ostatecznej opinii tej wspólnoty. 

Ten „najwyższy punkt” możliwy jest jednak jedynie „na dłuższą metę”, czyli 

w długim procesie interpretacji znakowej.  

Transcendentalno-pragmatyczne ujęcie problematyki prawdy służy w za-

mierzeniu Apla integracji i uzupełnieniu koncepcji ewidencyjnej Edmunda Hus-

serla, semantycznej Alfreda Tarskiego oraz koherencyjnej koncepcji prawdy, 

którą Apel dostrzega w filozofii Georga W.F. Hegla. Apel dowodzi, iż wszelkie 

wcześniejsze koncepcje prawdy charakteryzują się znaczącymi brakami w od-

niesieniu do kryterium prawdziwości przedstawianych twierdzeń, dlatego wy-

magają semiotyczno-pragmatycznej transformacji
10

. Teoria korespondencyjna 
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jest pewną abstrakcją, która zakłada możliwość wyjścia poza analizowane zja-

wiska. Korespondencyjna koncepcja prawdy jest błędna, ponieważ zdaniem 

Apla wymaga albo tego, że relacja prawdziwego poznania i jej odróżnienie od 

nieprawdy jest czymś w rodzaju naturalnego związku albo, że my, ludzie jeste-

śmy zdolni wyjść poza podmiotowo-przedmiotową relację naszego aktualnie 

dokonywanego poznania i obserwować ją, że tak powiem, z „zewnątrz”, to jest 

jako związek między umysłem a rzeczami samymi w sobie
11

. 

Korespondencyjna teoria prawdy nie daje jasnego odróżnienia pomiędzy 

prawdą a fałszem, ponieważ granica między nimi zasadniczo rozmywa się 

w odniesieniu do praw naturalnych. Niemożliwością jest poza tym zajęcie ze-

wnętrznego stanowiska wobec analizowanych zjawisk, czyli poza relacją 

przedmiotowo-podmiotową, co sugeruje właśnie korespondencyjna koncepcja 

prawdy. Apel podkreśla, iż już Kant, Bretano i inni nowożytni myśliciele za-

uważyli, iż taka procedura musi z konieczności prowadzić do regressus ad infi-

nitum
12

. Znaczącą wadą ewidencyjnej koncepcji prawdy jest fakt, iż nie 

uwzględnia ona językowego zapośredniczenia interpretacji świata. Zdaniem 

Apla, ewidencyjna koncepcja prawdy leży u podstaw zdroworozsądkowego 

podejścia do rzeczywistości, które wyraża się w pewnym sformułowaniu praw-

dy jako zgodności. Według Apla takie podejście do problematyki prawdy może 

funkcjonować jednak wyłącznie w odniesieniu do potocznej komunikacji, czyli 

w przypadku kiedy możemy założyć, iż wszyscy ludzie w podobny sposób wy-

rażają w języku swoje sądy na temat rzeczywistości. Ewidencyjna koncepcja 

prawdy odnosiłaby się wyłącznie do takich sądów, jak na przykład „pada 

deszcz”, czy „kot jest na macie”, czyli w odniesieniu do „świata życia” Husser-

la, lecz nie może jednak funkcjonować w stosunku do zdań naukowych albo 

w przypadku spotkania się różnych kultur i różnych interpretacji świata. Przy-

kład ten ujawnia konieczność komunikacji językowej, której celem jest intersu-

biektywne porozumienie w odniesieniu do interpretacji rzeczywistości i zjawisk 

poprzez znaki, czyli wskazuje wymóg uzupełnienia ewidencyjnej koncepcji 

prawdy poprzez założenie konsensualnej teorii prawdy
13

. Wadą ewidencyjnej 

koncepcji prawdy jest zatem zapomnienie o wymiarze językowej interpretacji 

świata, ale analizy pojęcia prawdy w ramach skonstruowanych języków formal-

nych również nie przynoszą, według Apla, adekwatnej teorii prawdy. Koncep-

cja prawdy Tarskiego, mimo iż skoncentrowana na języku, nie uwzględnia 

pragmatycznego wymiaru interpretacji znaków. Wadą takiego ujęcia prawdy 

jest abstrakcyjność, która nie posiada koniecznego związku ze światem real-

nym, czyli odniesienia pragmatycznego. Analizuje wyłącznie rozstrzygalność 

semantyczną zdań, ale nie prezentuje przydatnego kryterium prawdy dla epi-
                                                           
11

 K.O. Apel, Semiotyka transcendentalna a prawda…, dz. cyt., s. 7. 
12

 Tamże, s. 6-9. 
13

 Tamże, s. 8-10. 



 

 Status konsensualnej koncepcji prawdy w komunikacyjnym projekcie… 

37 

stemologii
14

. Ostatecznie nie może obowiązywać również koherencyjna teoria 

prawdy. Apel analizując koncepcję Hegla stwierdza, że mimo iż Hegel wyróżnił 

znaczącą rolę języka, to nie rozpoznał właściwej funkcji wyrażeń okazjonal-

nych, takich jak na przykład „ten”, „teraz”, „tutaj”. Zdaniem Apla wyrażenia 

okazjonalne poprzez zwrócenie uwagi na konkretny przedmiot, czy zjawisko 

pełnią ważną, wiedzotwórczą rolę. Wskazują mianowicie różnicę między realną 

a potencjalną, wyłącznie możliwą rzeczywistością, która spełnia warunki kohe-

rencyjnej koncepcji prawdy. Dopiero semiotyka Peirce’a, poprzez wyróżnienie 

symboli, wskaźników i indeksów oraz kategorii pierwszego, drugiego i trzecie-

go, mogła rozwiązać problem sądów okazjonalnych. Peirce określił ich status 

pomiędzy „Heglem, a Husserlem”, ponieważ zdaniem Apla stały się one ko-

niecznym elementem triadycznej semiozy: przed-językowa oczywistość danego 

konkretnego zjawiska nie była już dla niego niczym, tak jak dla Hegla i dwu-

dziestowiecznych semantyków, lecz nie była także pełną prawdą, jak u Husser-

la. W Peirce’a naoczność fenomenologiczna rzeczywiście dostarcza konieczne-

go składnika prawdy na poziomie „pierwszości” i „drugości”, składnika który 

umożliwia rozumowania „obdukcyjne” i leży u podstaw sądów spostrzeżenio-

wych. Ale tylko przez pojęciowo-symboliczną interpretację, która na poziomie 

„trzeciości” dopełnia rozumowanie „obdukcyjne”, może wyłonić się rezultat 

poznawczy rozstrzygajmy o prawdziwości lub fałszywości sądu spostrzeżenio-

wego
15

. 

Z porównania możliwych ujęć problematyki prawdy, wynika zdaniem Apla, 

iż wyróżnione koncepcje prawdy nie spełniają wymaganego kryterium prawdy. 

Teorie te zawiodły, ponieważ w swoich analizach nie uwzględniły językowego 

zapośredniczenia interpretacji rzeczywistości przez wspólnotę komunikacyjną. 

W konsekwencji stanowiska te nie mogły dostrzec właściwego wymiaru pozna-

nia, czyli intersubiektywnego porozumienia oraz uzyskać wymaganego pu-

blicznego obowiązywania. Rozważania te skłoniły Apla do odwołania się do 

koncepcji konsensualnej teorii prawdy Peirce’a. Wolfgang Becker podkreśla, iż 

eksplikacja znaczenia prawdy w projekcie transcendentalno-pragmatycznym nie 

koncentruje się wyłącznie na przysposobieniu stanowiska Peirce’a ale właśnie 

na poszukiwaniu ważnego z punktu widzenia epistemologii kryterium prawdy, 

ponieważ istotnym elementem dla teorii prawdy jest odnalezienie właściwych 

kryteriów oceny zależności pomiędzy sądami a ich odniesieniem do realnej 

rzeczywistości
16

. Założona przez Peirce’a wspólnota interpretacyjna jako in-

stancja tworząca porozumienia, a tym samym jako gwarancja aktualnie obowią-
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zującego i intersubiektywnie ważnego ujęcia prawdy może funkcjonować jako 

idea regulatywna zarówno dla badań naukowych, jak i w przypadku etyki. 

Prawda w przypadku metodologii nauki, w szczególności nauk przyrodniczych, 

opiera się na zainspirowanym przez Peirce’a ideale ostatecznego konsensusu 

wspólnoty eksperymentatorów. Analogicznie w odniesieniu do etyki funkcjonu-

je założona przez Apla idea intersubiektywnego porozumienia nieograniczonej 

wspólnoty argumentacyjnej. Oznacza to przydatność konsensualnej koncepcji 

prawdy dla wszystkich wymiarów życia ludzkiego, od działalności naukowej, 

do praktycznego działania i myślenia człowieka w świecie. Konsensualna idea 

prawdy wyczerpuje dwa fundamentalne odniesienia problematyki prawdy, czyli 

wymiar teoretyczny, w postaci niezależnej od nas rzeczywistości oraz wymiar 

codziennej ludzkiej praxis, poprzez którą człowiek realizuje się w świecie
17

.  

Apel podkreśla, że idea prawdy sytuująca się w idealnym horyzoncie osta-

tecznego konsensusu nie może zostać w pełni osiągnięta, czyli zrealizowana 

w określonym czasie, ponieważ zakładana jest jako idea regulatywna w sensie 

wyznaczonym przez Kanta i Peirce’a. Idea regulatywna nie oznacza, zdaniem 

Apla, konkretnego, empirycznego faktu, ale służy wyłącznie jako kryterium dla 

określenia następujących własności pojęcia prawdy: 1) Nakazuje poszukiwać 

wszelkich możliwych „kryteriów” prawdy i oceniać je ze względu na cel jakim 

jest osiągnięcie faktycznego, ale falibilnego i przez to prowizorycznego konsen-

susu w argumentacyjnym dyskursie prowadzonym w realnej wspólnocie bada-

czy; 2) Jednocześnie idea regulatywna „ostatecznego” konsensusu nakazuje też 

poszukiwać kontrargumentów podważających każdy aktualny konsensus osią-

gnięty w realnej, skończonej wspólnocie i tym samym zostawia otwartą drogę 

poszukiwaniom „ostatecznego konsensusu” nieograniczonej wspólnoty
18

. 

Jedynym wyznacznikiem prawdy w projekcie transcendentalno-

pragmatycznym jest ostateczny konsensus, którego nie będzie można już pod-

ważyć, i który zostanie osiągnięty przez wspólnotę w procedurze dyskursu  

argumentacyjnego. Taki idealny konsensus zakładany jest jedynie jako idea 

regulatywna, zatem nigdy nie może zostać w pełni urzeczywistniony w określo-

nych ramach czasoprzestrzennych. Prawda osiągana jest jedynie jako tymcza-

sowy konsensus realnej wspólnoty komunikacyjnej, co oznacza, iż nie istnieje 

prawda absolutna i obiektywna, a jedynie falibilna i intersubiektywna hipoteza, 

która służy jako doraźny konsens i prowizoryczna prawda. Wymusza to na 

członkach realnej wspólnoty komunikacyjnej konieczność ciągłej pracy inter-

pretacyjnej i badawczej w celu poprawy wiedzy i możliwości poznawczych. 

                                                           
17

 K.O. Apel, Der Wahrheitsbegriff und die Realität der menschlichen Kultur. Zum 

Verhältnis der Kulturwissenschaften und der praktischen Vernunft, [w:] idem, Para-

digmen der Ersten Philosophie. Zur reflexiven – transzendentalpragmatischen – Rekon-

struktion der Philosophiegeschichte, Suhrkamp, Berlin 2011, s. 365, 366. 
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Prawda w postaci ostatecznego konsensusu nieograniczonej wspólnoty komuni-

kacyjnej jawi się w tej perspektywie jako idea potencjalna, której realizacja 

mogłaby być możliwa w miarę postępu procesu interpretacji i przy założeniu 

warunków idealnej wspólnoty komunikacyjnej. Obietnica ta skłania członków 

realnej wspólnoty komunikacyjnej do nieustannych poszukiwań idealnego kon-

sensusu.  

Szczególnym przypadkiem rozważanej w ramach transcendentalnej    

pragmatyki teorii prawdy jest koncepcja znaczenia i prawomocności aktów 

językowych. Semantyczna koncepcja wyrażona w projekcie transcendentalno-

pragmatycznym pragnie nadać znaczeniu zasięg prawomocności intersubiek-

tywnej. Znaczenie nie posiada charakteru subiektywnego, ponieważ jedynym 

wyznacznikiem tej kategorii jest intersubiektywne porozumienie odnośnie do 

sensu wyrażanych w języku zdań. W tej perspektywie prawdziwość stanowi 

szczególny przypadek intersubiektywnie sformułowanego znaczenia w katego-

riach prawomocności, czyli na podstawie warunków akceptowalności. Postulo-

wana w projekcie transcendentalno-pragmatycznym koncepcja znaczenia jako 

intersubiektywnie konstruowanego porozumienia powstała na gruncie wcze-

śniejszych decyzji teoretycznych, czyli przyjęcia założenia o podwójnej struktu-

rze aktów językowych, idei idealnej i realnej wspólnoty komunikacyjnej, czy 

założenia o apriorycznym charakterze reguł dyskursu argumentacyjnego. Kon-

cepcja znaczenia Apla wynika zatem wprost z komunikacyjnego przeformuło-

wania namysłu filozoficznego nad problematyką języka, ponieważ zdaniem 

Apla jeśli patrzy się z perspektywy pragmatyczno-językowej (…) to już nawet 

pojęcia prawdziwości nie można i nie powinno się pojmować wyłącznie czy 

przede wszystkim na modłę wymiaru warunków spełnienia, lecz raczej jako 

szczególny przypadek intersubiektywnej prawomocności, tzn. poprzez analogię 

do możliwości spełniania na drodze argumentacyjnej roszczeń ważnościo-

wych
19

. 

Swoją teorię znaczenia Apel wprowadza tradycyjnym dla siebie sposobem 

poprzez konfrontację z szeregiem stanowisk filozoficznych, w szczególności 

jednak z tradycją analityczną. W odniesieniu do tych stanowisk upatruje Apel 

specyficznego błędu „abstrakcyjnego rozumowania”, którego uniknąć może 

jedynie wysuwana w ramach programu transcendentalno-pragmatycznego kon-

cepcja języka i komunikacji na gruncie semiotycznej transformacji filozofii 

transcendentalnej Kanta. Apel proponuje, aby weryfikacjonistyczny horyzont 

znaczenia i odniesienia języka do świata ująć w kategoriach warunków prawo-

mocności, w przeciwieństwie do trudnych do określenia warunków prawdziwo-

                                                           
19

 K.O. Apel, Znaczenie językowe, prawdziwość i normatywna prawomocność. Społecz-

na moc wiążąca mowy w świetle transcendentalnej pragmatyki języka, [w:] Język, dys-

kurs, społeczeństwo, L. Rasiński (red.), tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa 2009, 

s. 293. 
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ści, które są podstawą eksplikacji analitycznej. Tendencja ta zrodziła się, zda-

niem Apla, z nieprecyzyjnej interpretacji tezy 4.024 „Traktatu logiczno-

filozoficznego” Wittgensteina, która mówi, iż rozumieć zdanie, znaczy wie-

dzieć, co jest faktem, gdy jest ono prawdziwe (Można je więc rozumieć nie 

wiedząc, czy jest ono prawdziwe). Rozumiemy zdanie, gdy rozumiemy jego 

składniki
20

. 

Według Apla, teza ta została fałszywie zrozumiana jako przekonanie o ko-

nieczności weryfikacji zdań dla określenia ich znaczenia. Znaczenie funkcjo-

nowało zatem w oczach współczesnych Wittgensteinowi jako metoda weryfika-

cji zdania. Jednak wskazana teza Wittgensteina nie odnosi się do problemu  

weryfikacji, bądź falsyfikacji, ponieważ nie rozstrzyga, czy każde zdanie, nawet 

uznane za prawdziwe, można zweryfikować. Interpretacja ta jest, według Apla, 

bliższa stanowisku Gottloba Fregego, który abstrahował od problemu weryfika-

cji i falsyfikacji
21

. Jeśli jednak filozofia analityczna rezygnuje z odniesienia 

problematyki znaczenia do ludzkiego wymiaru poznania, czy abstrahuje od 

problematyki epistemologicznej i ontologicznej i przenosi swoje analizy wy-

łącznie na grunt semantyki logicznej, to popełnia swego rodzaju „błąd abstrak-

cyjnego rozumowania”, ponieważ kwestia znaczenia językowego i prawomoc-

ności jako prawdziwości tworzy w ramach filozofii zasadniczą jedność 

z problematyką języka, poznania i świata; abstrahowanie zaś od kwestii ontolo-

gicznych, czy epistemologicznych czy też związanych z problematyką teorii 

podmiotowości, jak to sugerowano we wczesnym przynajmniej stadium filozo-

fii analitycznej – bądź też w strukturalizmie – jest albo relewantne jedynie me-

todologicznie – tzn. prowizorycznie – albo też wiedzie ostatecznie do abstrac-

tive fallacy
22

. 

Rozwiązaniem tego problemu okazuje się przyjęcie przez transcendentalną 

pragmatykę zainspirowanego rozważaniami Austina i Searle’a założenia o po-

dwójnej strukturze każdego aktu językowego. Jednak nawet stanowiska filozo-

ficzne inspirujące się teorią aktów mowy wikłają się w aporie wynikające 

z przyjęcia paradygmatu prawdziwości
23

. Właśnie z uwagi na treść propozycjo-

nalną i performatywną semantyczne badania prawdziwości okazują się być 

nieadekwatne. W stosunku do performatywnego składnika zdania cząstkowego 
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 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, PWN, War-

szawa 2000, § 4.024, s. 23. 
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 K.O. Apel, Znaczenie językowe, prawdziwość i normatywna prawomocność…, 

dz. cyt., s. 271. 
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 Tamże, s. 272, 273. 
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można zastosować wyłącznie kryteria wynikające z warunków prawomocności 

jako akceptowalności, w przeciwieństwie do kategorii prawdziwości
24

. W tej 

perspektywie Apel dokonuje przekształcenia wyjściowej tezy Wittgensteina 

w następujące twierdzenie: rozumieć zdanie performatywno-propozycjonalne 

znaczy wiedzieć, jakie są warunki jego możliwej „prawomocności” bądź też 

„akceptowalności”
25

. 

Język, zgodnie z ujęciem transcendentalno-pragmatycznym, stanowi inter-

subiektywne medium semiotycznie uwarunkowanego poznania. Oznacza to, iż 

nie możemy w procesie poznania abstrahować od wspólnoty komunikującej się, 

która konstytuuje sens świata w ramach zadośćuczynienia roszczeniom ważno-

ściowym dyskursu argumentacyjnego. Niemożliwe jest zatem adekwatne ujęcie 

problematyki znaczenia w kategoriach tradycyjnej epistemologii opierającej się 

na relacji podmiotowo-przedmiotowej, ponieważ intersubiektywność wymusza 

przyjęcie perspektywy współpodmiotowej
26

. Postulowana przez Apla koncepcja 

wynika wprost w komunikacyjnego przeformułowania problematyki znaczenia, 

która odtąd ujęta jest w kategoriach konsensualno-komunikacyjnej prawomoc-

ności.  

Zakończenie 

Prawda w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej stanowi intersu-

biektywny konsensus realnej wspólnoty komunikacyjnej, która dąży do poro-

zumienia przy akceptacji uniwersalnych reguł i warunków dyskursu argumenta-

cyjnego. Dyskurs argumentacyjny bez założenia możliwego konsensusu  

wspólnoty komunikacyjnej byłby pozbawiony sensu, ale należy przy tym pa-

miętać, iż każdy konsensus jest tylko tymczasowy, ponieważ jest z natury fali-

bilijny. Transcendentalno-pragmatyczna koncepcja prawdy wykracza przy tym 

poza rozważania Perice’a poprzez zradykalizowanie transcendentalnej refleksji 

nad niepodważalnymi założeniami argumentacji, ponieważ nieprzekraczalność 

sytuacji argumentacyjnej utrzymuje zarówno postulowaną zasadę falibilizmu, 

jak również zachowuje charakter prawdy jako idei regulatywnej
27

. 
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The status of consensual conception of truth in a communication  

project of philosophy of Karl-Otto Apel 

Streszczenie Abstract 

Celem artykułu jest analiza konsensualnej 

koncepcji prawdy postulowanej przez 

Karla-Otto Apla w ramach jego projektu 

komunikacyjnej i semiotycznej transfor-

macji filozofii transcendentalnej Immanu-

ela Kanta. Analizy Apla koncentrują się na 

udowodnieniu, że na gruncie semiotyki 

Charlesa Sandersa Peirce’a możliwe jest 

sformułowanie takiej koncepcji prawdy, 

która przezwyciężyłaby defekty wcze-

śniejszych ujęć prawdy. Adekwatna teoria 

prawdy może zostać określona wyłącznie 

jako idea regulatywna, która ma zastoso-

wanie do niepodważalnych założeń dys-

kursu argumentacyjnego. Tym samym 

Apel, głosząc postulat ostatecznego uza-

sadnienia, dokonuje radykalizacji założeń 

Peirce’a. Prawda jest rezultatem intersu-

biektywnego konsensusu wspólnoty ko-

munikacyjnej i posiada status fallibilijny. 

The aim of the article is to analyze a con-

sensual conception of truth as postulated 

by Karl-Otto Apel in his project of com-

munication and semiotic transformation of 

the transcendental philosophy of Immanu-

el Kant. Apel’s analyses are focused on 

proving that under Charles Sanders 

Peirce’s semiotics it is possible to formu-

late a conception of truth which would 

overcome the defects of previous ap-

proaches to truth. An adequate theory of 

truth can only be determined as a regula-

tive idea, which applies to the unquestion-

able assumptions of argumentative dis-

course. Thus, by propagating the postulate 

of ultimate foundation, Apel radicalizes 

Peirce’s assumptions. The truth results 

from the intersubjective consensus of the 

communication community and has 

a fallible status. 

Słowa kluczowe Key words 

prawda, konsensualna teoria prawdy, se-

miotyka, transcendentalizm, wspólnota 

komunikacyjna, filozofia komunikacji 

truth, consensual theory of truth, semiot-

ics, transcendentalism, community com-

munication, communication philosophy 
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Bogusław Polak
1
 

Biskup Józef Gawlina wobec powstań śląskich 

i wielkopolskiego 1918-1921 

Józef Gawlina, syn ziemi śląskiej i polski patriota rósł w klimacie miłości 

do Ojczyzny i wierze katolickiej. Wartości te wyniósł z domu rodzinnego 

w Strzybniku na Śląsku Opolskim. Czasy szkolne przypadły Mu na okres silnej 

germanizacji. Za manifestowanie patriotyzmu był często karany. Był jednym 

z dwóch uczniów gimnazjum w Raciborzu, którzy przyznali się, że w ich do-

mach mówi się po polsku. Mimo kar, Gawlina z kolegą zorganizowali kółko 

czytania literatury polskiej, jak też wyjazdy do Krakowa i dyskusje z młodzieżą 

pozaszkolną. J. Gawlina, pod wpływem ks. Jana Brandysa, wstąpił  do związku 

patriotycznego. Władze szkolne działalność tę wykryły i Gawlinę wydalono 

z gimnazjum z „wilczym biletem”, który zabronił mu wstępu do jakiejkolwiek 

innej szkoły. 

Po wielu staraniach przyjęty został do nowo utworzonego gimnazjum 

w Rybniku na Górnym Śląsku, pod warunkiem zaliczenia na maturze wszyst-

kich przedmiotów obowiązujących w tej szkole. W marcu 1914 r. z oceną bar-

dzo dobrą zdał te przedmioty i za namową ks. J. Brandysa wstąpił na Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów zajął się pracą 

oświatową wśród młodzieży polskiej.  

W kwietniu 1914 r., po wybuchu Wielkiej Wojny, J. Gawlina powołany zo-

stał do armii niemieckiej i przydzielony do pułku grenadierów. Ranny na fron-

cie francuskim w listopadzie 1915 r., dzięki pomocy lekarzy przydzielony został 

do kompanii sanitarnej we Wrocławiu. Zdał kolejne egzaminy, uzyskując niższe 

święcenia kapłańskie. We wrześniu 1917 r. został ponownie skierowany na 

front, z przydziałem na front turecki. W październiku 1918 r. pod Damaszkiem 

dostał się do niewoli angielskiej. W niewoli, w bardzo ciężkich warunkach spę-

dził rok. Zwolniony w listopadzie 1919 r., wrócił do Wrocławia, aby kontynu-

ować studia i pracę w polskich organizacjach. Zwierzchnicy w seminarium 

ostrzegali Go, że za działalność propolską może być niedopuszczony do świę-

ceń kapłańskich. Tak się nie stało i 21 czerwca 1921 r. J. Gawlina otrzymał 

święcenia z rąk arcybiskupa Wrocławia Adolfa Bertrema. Pierwszym miejscem 

służby duszpasterskiej ks. J. Gawliny była parafia w Wielkim Dębieńsku, 
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z głównym zadaniem zorganizowania życia kościelnego w Administracji Apo-

stolskiej Śląska Polskiego. Niebawem przeniesiony został do Kurii w Katowi-

cach. Rozpoczęła się Jego aktywna służba w polskich strukturach kościelnych 

i powstającej Lidze Katolickiej
2
. 

W 1933 r., wraz z nominacją na biskupa, ks. Józef Gawlina objął duszpa-

sterstwo Wojska Polskiego. Zawsze jednak bliskie Jego sercu były sprawy Ślą-

ska, a także Wielkopolski, bliski jej losom. 

Dał temu wyraz w swojej działalności niepodległościowej na uchodźstwie, 

we Francji i Wielkiej Brytanii. Z publikacji znamy kilka dokumentów potwier-

dzających to spostrzeżenie. 

Po dramatycznej ewakuacji Wojska Polskiego z Francji do Wielkiej Bryta-

nii, 17 sierpnia 1940 r. w Kościele Polskim w Londynie, w pierwszą rocznicę 

śmierci Wojciecha Korfantego, nabożeństwo żałobne odprawił ks. Biskup Po-

lowy Józef Gawlina. Na nabożeństwie byli obecni: premier i Wódz Naczelny 

gen. Władysław Sikorski, z ministrami, członkowie Rady Narodowej z preze-

sem Stanisławem Mikołajczykiem, dyrektor Wincenty Jażdżewski, szef proto-

kołu Prezydenta RP, przedstawiciele rządu i ministerstwa spraw zagranicznych 

Czechosłowacji, przedstawiciele wojska, rodzina W. Korfantego z żoną Elżbie-

tą Korfantową, Ślązacy, przyjaciele i współpracownicy
3
. 

20 sierpnia tegoż roku na łamach „Dziennika Polskiego” w Londynie 

(nr 34), i 24 sierpnia w dodatku „Polonia” (nr 38) ukazał się artykuł Biskupa 

Polowego J. Gawliny: „Pugnator” (wojownik, B. P.): 

„Wojciecha Korfantego poznałem najpierw pośrednio przez profesora nie-

mieckiego. 

W czcigodnych murach klasztoru dominikańskiego, fundacji górnośląskie-

go świętego Jacka Odrowąża, mieściło się gimnazjum raciborskie, instytut par 

excellence germanizacyjny. 

Po druzgocącym zwycięstwie wyborczym Wojciecha Korfantego w 1903 r. 

odczuwaliśmy, my – synowie rodzin polskich, gniew niemiecki dosłownie „na 

własnej skórze”. Ta metodyka pedagogiczna wzbudzała w nas opór i zawzię-

tość. 

Otóż głęboko wierzący lud śląski zawarł podczas Kulturkampfu przymierze 

z katolicką partią centrowców. 

                                                           
2
 Szczegółowo zob. A. Jaskuła, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Feliks Gawlina 

(1892-1964), „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”, Warszawa 2007, nr 29, 

s. 288-290; K. Biegun, Arcypasterz Polski Wygnańczej. Biskup Polowy WP ks. Józef 

Feliks Gawlina, Warszawa 1993; J. Odziemkowski, Służba duszpasterska Wojska Pol-

skiego 1914-1945, Warszawa 1998. 
3
 A.K. Kunert, Józef Feliks Gawlina, Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych. Przemowy 

– pisma – rozkazy, słowo wstępne Kardynał J. Glemp, Prymas Polski, przedmowa po-

przedził Arcybiskup S. Wesoły, Warszawa 2002, s. 76.  
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Ze strony polskiej sojusz był wiernie wykonywany, ze strony zaś niemiec-

kiej właściwie tylko aż do zakończenia Kulturkampfu. Odtąd traktowano Pola-

ków jako niezbędnych wyborców, przy czym kandydatami do parlamentu byli 

wyłącznie niemieccy katolicy. 

Po raz pierwszy zaprotestował głośno przeciwko tej niesprawiedliwości 

w 1892 r. młody Ślązak, dr Józef Rostek (szwagier dr. Wojciecha Trąmpczyń-

skiego) podczas raciborskiego zjazdu katolików, kiedy Niemcy przez trzy dni 

obradowali, Polacy zaś zwołani zostali na ostatnie popołudnie celem przyjęcia 

uchwał niemieckich. Mimo tego protestu sprawy szły dalej zwykłym trybem. 

Przed wyborami wysuwało „Centrum” kandydatów, nie znających ani jednego 

słowa polskiego. 

Polacy daremnie prosili o uwzględnienie języka ojczystego, aż ostatecznie 

wysunąwszy i przeprowadziwszy własnych kandydatów, kazali im wstępować 

do jedynie katolickiej partii – centrowej. 

Diecezja wrocławska, fundacja Bolesława Chrobrego, stawiała wówczas ła-

skę królewską nad sprawiedliwość kapłańską. Jeszcze po zajęciu Śląska przez 

Fryderyka II-go odrzucała plan zastąpienia duchowieństwa górnośląskiego 

księżmi niemieckimi. Dopiero ks. kardynał Kopp przenosił systematycznie pol-

skich „demokratów” do Brandenburgii i na Łużyce, nie przewidując oczywi-

ście, że młody, narodowo uświadomiony kler śląski i tam również budzić bę-

dzie mores paternos. 

Stąd też olbrzymia większość ówczesnej generacji proboszczów górnoślą-

skich należała do najwierniejszych centrowców. Byli to pobożni i dzielni księ-

ża, broniący zacięcie języka polskiego, przestrzegający jednak lud swój przed 

„zarazą” polskiej myśli politycznej. 

Gdy na widnokręgu ukazał się młody Wojciech Korfanty, by zapalać dusze 

polskie i porywać je z niesłychanym rozmachem ku polskiej myśli politycznej, 

musiał się oczywiście zderzyć z władzą duchowną. Wiernym jego współpra-

cownikiem był wówczas ś.p. ks. Aleksander Skowroński, przez <niedopatrze-

nie> Kurii wrocławskiej proboszcz Ligoty, bo wybrany przez 60 kolatorów, 

włościan polskich. (Gdy został posłem, spotkała go natychmiast suspensa). 

Celem zdyskredytowania Korfantego w oczach ludu katolickiego posunęła 

się Kuria wrocławska do wysoce nieuczciwego środka, mianowicie do odmó-

wienia mu ślubu katolickiego. Chciano go mieć i przedstawić jako publicznego 

grzesznika. Ślub odbył się tedy na terenie diecezji krakowskiej i został natych-

miast przez Wrocław zaskarżony do Rzymu. 

Stolica Apostolska stanęła na stanowisku sprawiedliwości, przypieczętowa-

nym własnoręcznym pismem Ojca św. do <banity>. Wojciech Korfanty pory-

wał coraz bardziej masy za sobą. Szedł do ludu z hasłem: <Jestem Polakiem, 

jestem robotnikiem>. Lud go adorował, robotnicy nosili jego fotografie w zana-

drzu, przelewali na wiecach krew za niego. Kapitaliści niemieccy nazywali go 
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po ibsenowsku: <die blonde Bestie>. Bali się go panicznie. W obawie przed 

zwycięstwem Korfantego wydał kardynał Kopp prze wyborami osobny list 

pasterski o narodowości. 

Wynikało z niego, że narodowość odgrywa właściwie podrzędną rolę, gdyż 

człowiek na tym świecie jest podobny do aktora, odgrywającego przeznaczona 

sobie przez Boga role. Jest więc rzeczą obojętną, czy ktoś jest królem, czy ryce-

rzem lub żebrakiem, Polakiem czy Niemcem, byle tylko dobrze spełniał swe 

zadanie. List ten ukazał się jednak wyłącznie w języku polskim i to przed wybo-

rami. Cel jego był aż nadto jasny. Wtedy w niezwykle śmiałej, a równocześnie 

wytwornej formie napisał list otwarty do kardynała Koppa ks. Skowroński 

(późniejszy prepozyt kapituły katowickiej). W stylu biblijnym przypominał 

obowiązki sprawiedliwości (sacerdotes tui, Domine, induant iustitiam)
4
, troskę 

o własny naród i zwrócił się z zapytaniem pawłowskim do zwierzchnika swego: 

Quomodo cogis gentes iudaisare? 

Mimo, że z nakazu kardynała kandydowali najwybitniejsi proboszczowie 

centrowcy, Korfanty odniósł nad nimi druzgocące zwycięstwo. Lud zrozumiał 

dobrze, że tu nie chodzi wcale o religię, lecz o prawo do samodzielnego, wyraź-

nego bytu narodowego, który osiągnie po twardej walce. 

Wielkość czynu Korfantego polegała na tym, że oswobodził wówczas lud 

śląski z kajdan centrowców, którymi władze przykuwały go do obozu niemiec-

kiego, nadużywając zręcznie głębokiej wiary ludności górnośląskiej. Po raz 

pierwszy w dziejach parlamentaryzmu śląskiego wystąpił Korfanty jako Polak 

narodowiec, jako członek Koła Polskiego, odrzucając wszelki kompromis. 

Sypały się dalsze kary. Pod groźbą odmówienia rozgrzeszenia zabroniono 

Górnoślązakom czytania gazet Korfantego. Poczciwy lud czytał je spokojnie 

dalej, a ze spowiedzią chodził do Salezjanów w Oświęcimiu (na teren diecezji 

krakowskiej). 

Aż nareszcie imperializm duchownych władz niemieckich doszedł do prze-

konania, że sprawy inaczej ułożyć należy. Odbył się więc znany zjazd ducho-

wieństwa w Kędzierzynie, na którym strona polska po raz pierwszy przemawia-

ła do Niemców we własnym języku. Ks. Skowroński razem z młodym klerem 

oświadczyli się zwolennikami Korfantego i przemówili słowy Abrama do Lota: 

<Niech nie będzie swaru między mną i między tobą, między pasterzami twoimi 

a pasterzami moimi, ponieważ bracia jesteśmy. Odłącz się, proszę, ode mnie. 

Jeśli w lewą pójdziesz, ja pójdę w prawą, a jeśli ty w prawą, ja się udam w le-

wą>. Przyjęto zasadę: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem 

charitas
5
. 

                                                           
4
 „Niech twoi kapłani, Panie, przystroją się sprawiedliwością”. 

5
 „W potrzebie jedność, w rzeczach wątpliwych swoboda, we wszystkim miłość” (sen-

tencja teologa niemieckiego Petrusa Meuderlinusa). 
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Korfanty i tu zwyciężył. Rok 1920-ty. Korfanty przeprowadza plebiscyt po 

700-letniej rozłące Śląska z Macierzą. Jeszcze w XVII wieku mieliśmy około 

200 szlacheckich rodzin śląskich. Teraz pozostało po nich głuche milczenie. 

Zjadła ich apostazja religijna i narodowa, zniszczyła ich biała śmierć. 

Pozostał lud, myślący kategoriami patriarchalnymi. Żyła w nim legenda 

o zaklętym wojsku św. Jadwigi. W trzebickim zamku grzmią fanfary, brzęczy 

oręż. Już powstają rycerze ze snu. Rycerzem tym był twardy, śląski lud. 

Obcy dzielą Śląsk przed plebiscytem, dzielą go po plebiscycie – nie według 

klucza sprawiedliwości, bo linią demarkacyjną ma być interes przemysłowych 

konsorcjów. Wtedy dźwiga się pokrywa ziemi, z kopalń i hut wychodzi bezi-

mienny powstaniec, a pięść jego wali ciężkim ciosem w stół dyplomatów: „Nie 

wolno wam!” 

Powstania pod przewodem Korfantego uratowały Śląsk Polski. Znamienne, 

że wodzami pierwszego powstania byli młodzi klerycy górnośląscy ze ś.p. Al-

fonsem Zgrzebniokiem na czele. Okres walki o polskość Śląska minął. Korfanty 

jest triumfatorem. Zaczyna się nowy okres walki. Smutno o nim Polakowi pi-

sać. posądzono Korfantego, lecz niczego mu nie udowodniono. Chciano go 

zniszczyć. 

Wiem, że ś.p. Wojciech Korfanty nie był naturą łatwą. Było w tym synu ro-

botnika coś z urodzonego władcy. Mówili mu nawet przyjaciele, że ma wszel-

kie dane na dyktatora. Sam nie raz krzyżowałem z nim szpadę w sprawie Akcji 

Katolickiej. A umiał rąbać potężnie, lecz zawsze szanował uczciwą walkę. 

Toteż, gdy bez przewodu sądowego zamknięto go w Brześciu, spod pióra 

mojego wyszła rezolucja inteligencji śląskiej, wysłana do rządu o jego zwolnie-

nie. Walczył i trwał. Stał jak tur, któremu daremnie starano się złamać kręgo-

słup. Ze zdumieniem patrzył Śląsk Opolski na prześladowanie bohatera naro-

dowego i wyciągał stąd swoje wnioski w stosunku do Polski. 

Korfanty poszedł na wygnanie. Stamtąd zasilał prasę katolicką w walce 

o lepszą przyszłość społeczną przepięknymi, głębokimi myślami. Stał się wy-

trawnym znawcą Encyklik papieskich. 

Artykuły Pana Wojciecha należą do najcenniejszych kwiatów katolickiej 

myśli ostatnich lat. 

Wrócił w poczuciu obowiązku obywatelskiego. Wrócił – do więzienia, by 

walczyć ze śmiercią. Jej nie zwyciężył. Hic vir erat pugnator a iuvenute sua
6
. 

Orderów polskich nie otrzymał. Lecz zasługi jego dla Polski są tak wielkie, 

że nie potrzeba wskazywać na nie orderami. Pogrzeb w Warszawie, pogrzeb 

w Katowicach, były najlepszą ilustracją rzeczywistej rzeczywistości polskiej. 

Na grobie Wodza Ludu Śląskiego żarzyło się w Dzień Zaduszny mimo okupacji 

                                                           
6
 „Ten mąż był wojownikiem od młodości”. 
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– tysiące świateł. Wierzę, że grób ten będzie kołyską nowej wolności całego 

Śląska Polskiego”. 

20 marca 1941 r. w Londynie odbyły się uroczystości w 20 rocznicę plebi-

scytu na Śląsku. Rozpoczęły się ranną mszą św. odprawioną w kościele polskim 

w Londynie przez Biskupa Polowego. Tego samego dnia w Ognisku Polskim 

w Londynie odbyła się akademia, na której przemówienie wygłosił Biskup Po-

lowy Józef Gawlina
7
. Tekst w formie broszury opublikowany został przez Her-

bal Hill w Londynie. 

Wystąpienie Biskupa Polowego było przede wszystkim polemiką z nacjo-

nalistyczną nauką niemiecką. 

J. Gawlina zajął się etymologią słowa Śląsk (Schlesien), polskimi korze-

niami biskupstwa wrocławskiego, dalej Unią Zachodnio-Słowiańską na począt-

ku XII w., trzema świętymi polskimi ze Śląska, obroną Śląska i Europy przez 

Henryka Pobożnego w 1241 r. na polach legnickich, Traktatem Tręczyńskim 

z 1335 r., w którym Kazimierz Wielki odstąpił Śląsk Czechom, rolą Ślązaków 

w sądzie papieskim przeciwko Krzyżakom w 1339 r. Biskup wskazał też na rolę 

Ślązaków w kulturze polskiej i oporze przeciwko germanizacji Śląska w XVIII 

i XIX w. Przypomniał, że Uniwersytet Jagielloński ogłosił drukiem zbiór 2000 

śląskich pieśni ludowych. 

Raz jeszcze J. Gawlina podkreślił zasługi Wojciecha Korfantego
8
: 

„(…) Nie będę mówił o zasługach Wojciecha Korfantego. Są one tak wiel-

kie, że na nie wskazywać nie potrzeba. On wyrwał Śląsk z polityki centrowców 

i był trybunem ludu śląskiego, był jego wodzem podczas plebiscytu. Najwięk-

szy to Ślązak od wieku XV-ego. Mając przeciwko sobie cały aparat państwowy, 

administracje pruską, a nawet niektórych sojuszników, wśród okoliczności – 

wojennych i gospodarczych niezwykle trudnych, udowodnił on świetnie pol-

skość Śląska wobec całego świata”. 

Ostatnią część przemówienia Józef Gawlina poświęcił kwestii punktu wi-

dzenia Stolicy Apostolskiej na znaczenie Śląska dla Polski: „Niech mi na ko-

niec wolno będzie podkreślić punkt widzenia Stolicy Apostolskiej na ogromną 

doniosłość Śląska. Nie bez większej racji powierzył Rzym prymasostwo Polski 

i pięć mitr biskupich w Polsce Ślązakom, których większa połowa pochodzi ze 

Śląska Opolskiego. W niemałej sprzeczności z oceną rzymską była w ostatnim 

20-leciu oficjalna ocena rządów polskich, które dosłownie żadnego Ślązaka nie 

uważały za godnego do wyższego urzędu państwowego. A przecież Śląsk ma 

olbrzymie zasługi wobec Polski. Największy Ślązak ostatnich wieków umarł 

prawie w więzieniu. To tez obecność Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Panów 

                                                           
7
 „Dziennik Polski”, 21 marca 1941, nr 214. 

8
 A.K. Kunert, Józef Feliks Gawlina…, dz. cyt., s. 129. 
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Ministrów jest dla Ślązaków rękojmią, a raczej dopiero zapowiedzią, że nowa 

Polska wyrówna braki dotychczasowego myślenia”.  

„Kler śląski – prócz pewnej liczby zniemczonych proboszczów – pracował 

wiernie dla Polski. Z kleru niemieckiego zostało 3 księży przez władzę du-

chowną podczas plebiscytu zasuspendowanych. Polaków nie spotkała żadna 

suspensa nawet ze strony władzy wrocławskiej, a za to spotkała trzech księży 

naszych śmierć. Uparcie trwali przy Polsce sadząc, że ilekroć upierają się przy 

prawdzie, oddaja świadectwo Majestatowi Bożemu”. 

Mocnym akcentem Biskup Polowy zakończył swoje przemówienie: 

„A prawda jest tylko jedna – mianowicie, że Górny Śląsk jest polski”. 

W 1982 r. Instytut Śląski w Opolu opublikował Encyklopedię Powstań Ślą-

skich. Znalazło się w niej miejsce na biogram gen. Aleksandra Zawadzkiego 

(s. 645), na fotografię Edwarda Gierka (s. 669) czy hasło o Komunistycznej 

Partii Robotniczej Polski (s. 232-233), ale zabrakło miejsca dla patrioty, syna 

Ziemi Śląskiej, Józefa Gawliny. 

Sercem ku Wielkopolsce 

Doceniając działalność narodową i powstańczą Ślązaków, Biskup Polowy 

J. Gawlina często odwoływał się do wspólnych celów pod panowaniem nie-

mieckim Ślązaków i Wielkopolan. Dał temu wyraz uczestnicząc 27 grudnia 

1940 r. w szkockim mieście Perth, w uroczystych obchodach 22 rocznicy wy-

buchu powstania w Wielkopolsce
9
. 

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą św. w katolickim kościele 

św. Jana. Nabożeństwo odprawił ks. biskup J. Gawlina. Przybyli Prezydent 

Władysław Raczkiewicz, Premier Władysław Sikorski, generalicja, członkowie 

Rady Narodowej, powstańcy wielkopolscy, niektórzy w służbie czynnej, jak 

minister Marian Seyda. 

Wśród obecnych była też grupa byłych powstańców, których do Szkocji 

skierowano w niezwykłych okolicznościach. Byli oni „pensjonariuszami” obo-

zów odosobnienia dla domniemanych i prawdziwych przeciwników gen. 

W. Sikorskiego, których wpierw we Francji skierowano do Cerizay, a potem do 

Szkocji w Rothesay i Tignabruaich. Wszyscy chcieli wstąpić do powstającej we 

Francji armii polskiej. Dla otoczenia gen. W. Sikorskiego ludzie ci stanowili 

zagrożenie i należało się ich pozbyć. Problem starano się rozwiązać tworząc na 

rozkaz gen. Sikorskiego obozy odosobnienia, w których znalazło się m.in. 20 

generałów ale też rzesza oficerów różnych stopni. Bezczynność spowodowała, 

że z pierwszej partii 250 oficerów zmarło w Rothesay 12, w tym 3 popełniło 

samobójstwo
10

. 

                                                           
9
 A.K. Kunert, Józef Feliks Gawlina…, dz. cyt., s. 94-97. 

10
 Na ten temat m.in. J. Zuziak, Obozy izolacyjne Rothesay i Tignabruaich. Z historii 

Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, „Skrzydła”, nr 172 (658); tegoż: Zesłańcy, 
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Na udział w uroczystościach otrzymali przepustkę mjr Mieczysław Paluch, 

organizator powstania w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, mjr dr med. Woj-

ciech Jedlina Jacobson. Nie wiemy, czy taką przepustkę uzyskał powstaniec 

śląski i były Wojewoda Śląski Michał Grażyński. 

Swoje przemówienie Biskup Polowy rozpoczął od przypomnienia obecnym 

rzeczywistości okupacyjnej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy: „Wielko-

polska obchodzi dziś na ziemi szkockiej rocznicę powstania poznańskiego. 

W Ojczyźnie kościoły pozamykane, księża deportowani, ludność wygnana, 

powstańcy i działacze narodowi rozstrzelani. Obecność wśród nas Pana Prezy-

denta Rzeczypospolitej i Naczelnego Wodza jest aktem uznania i sprawiedliwo-

ści, jest szczeropolskim „Bóg zapłać” Ojczyzny dla samorodnego czynu twar-

dych Poznaniaków. Nikt ich nie potrzebował uczyć patriotyzmu, sami z siebie 

od pokoleń krzesali ogień miłości ojczyzny. Przechodząc ciężką szkołę walki, 

a mozolniejszą jeszcze szkołę odbudowy społecznej, stwarzali solidny funda-

ment pod przyszłą Polskę. Najlepszym sprawdzianem tężyzny narodowej jest 

emigracja. Któż zaś dorównał Wielkopolanom w pracy organizacyjnej na za-

chodzie Niemiec? Któż lepiej od nich zachował we Francji ducha narodowego 

i religijnego? (…)” Mówił dalej: „A przecież ci ludzie wyszli z kraju bez zaso-

bów finansowych. Wyszli zaś po to, aby żyć, a nie by tam budować Polskę. 

A jednak i tam ją budowali. Cóż więc dopiero mówić o tych, których miłość 

ojczyzny świadomie przynaglała do czynu? Ci pierwsi powstańcy wielkopolscy, 

co ruch narodowy wzniecali na Śląsku, ci kupcy, co z solidnością gospodarczą 

zanosili ducha polskiego na południe i północ, ci studenci, prawnicy, lekarze, 

organizatorzy, którym zachód Polski tak niezmiernie wiele zawdzięcza, ci 

wszyscy zaiste serdecznie zasłużyli się Matce Ojczyźnie, jako jej dzieci najlep-

sze. Tych doprawdy nikt nie potrzebował już uczyć patriotyzmu. Toteż powsta-

nie wielkopolskie było tylko ostatnim ogniwem w łańcuchu ich patriotycznych 

czynów, a stworzenie przez nich stutysięcznej i bitnej armii zaważyło przed 

dwudziestu laty na losach Polski”. 

„A gdy wywalczyli wolność, spokojnie wracali do domów, do zwykłej 

w nich pracy przy pługu, czy warsztacie. „Przecież nic nadzwyczajnego nie 

zdziałaliśmy – mówili – każdy inny zrobiłby to samo”. Lecz nie, Drodzy Bra-

cia! Różniliście się tym od innych, żeście zasług swoich nigdy nie dyskontowa-

li, żeście Ojczyźnie nigdy nie przypominali swego czynu. Nie mogliście też 

zrozumieć, że macie się sami ubiegać o ordery niepodległości. Ojczyzna sama 

na pewno wie – powtarzaliście – kto się zasłużył, a jeżeli nie wie, to przecież 

i tak dla niej wszystko bez zapłaty niech będzie!” 

                                                                                                                                              

„Polska Zbrojna” 2005, nr 11 z 13 marca i inne teksty tego autora; D. Markowski, 

Zmarnowani żołnierze, „Polska Zbrojna” 2008, nr 16 z 20 kwietnia; S. Mąkarski, Zapi-

ski z Rothesay 1940-1942, Piotrków Trybunalski 2003. 
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„Nie wołano was do pracy państwowej w Polsce i Ojczyzna na tym cierpia-

ła. Stolica jednak Święta, powierzając siedmiu księżom poznańskim stolice 

biskupie poza Wielkopolską i powołując dwóch na wysokie stanowiska 

w Rzymie, umiała ocenić waszą wartość”. 

„Drodzy Rodacy! Naturalne zalety ludzkie podzielić można na dwa rodzaje: 

na cnoty podstawowe i na cnoty dopełniające, pięknościowe. Na ogół w Polsce 

przeważają te ostatnie, jak np. wspaniałomyślność, zwłaszcza wobec obcych, 

szeroki gest, elegancja, kult piękna i idealizmu. Niedoceniane natomiast często 

bywały cnoty podstawowe, jak np. trzeźwość patrzenia na życie, punktualność, 

praca systematyczna i wytrwała. Oczywiście te ostatnie wartości są mniej po-

etyczne od pierwszych, ale za to są zrozumieniem ich bytu, są fundamentem 

rzetelnym, na którym dopiero tamto wystawne piętro w życiu państwowym 

bezpiecznie stać może”. 

„Te więc zalety pierwszego porządku są własnością Wielkopolan. Dopiero 

na nich buduje Poznaniak górne piętro i umie budować pięknie, praktycznie, 

a przede wszystkim konsekwentnie. Toteż na pewno obecność najwyższych 

władz państwowych jest zapowiedzią, że przyszła Polska skutecznie czerpać 

będzie z tego solidnego rezerwuaru sił twórczych. Wielkopolan cechuje konse-

kwencja: umieli wysnuć wnioski praktyczne z nowych ruchów społecznych, 

stwarzając sieć nowych organizmów i organizacji, umieli również wysnuć 

z nauki wiary wniosek o konieczności czynu i tym się tłumaczy, że w Akcji 

Katolickiej, w instytucjach katolickich dominujące zajmowali stanowiska 

w Polsce”. 

„A głęboka jest ich wiara, oparta o niewzruszone podstawy Objawienia Bo-

żego. Nie ma u nich: raz tak, raz nie, lecz wszystko jest „tak” w Chrystusie. 

wiarę nie tylko wyznają, ale ją tylko praktykują szczerze i wiernie. Gdzież mia-

ła myśl katolicka silniejszych, nieugiętszych, konsekwentniejszych i śmielszych 

obrońców, jak nie w Wielkopolsce? Ludzie, co wszystko budować chcieli na 

fundamencie Chrystusowym i budować na nim umieli”. 

„Toteż nie dziw, że pewna inna konsekwencja, ze zgubnych wywodzących 

się doktryn, konsekwencja neopoganizmu germańskiego wymordowała i wybiła 

w pień razem z chorążymi polskiej myśli narodowej wszystkich działaczy Akcji 

Katolickiej na ziemiach poznańskich”. 

„Tym samym wydała świadectwo, że najtrwalszą ostoją Polski są działacze 

patriotyczni i religijni, tym samym dowiodła trafności odwiecznego hasła pol-

skiego: „Bóg i Ojczyzna”. Nieugięci i konsekwentni są Wielkopolanie. Ideały 

narodowe i religijne pragną wprowadzić w czyn”. 

Dygresja ta była wstępem do ostrej w swej wymowie części przemówienia 

Biskupa Polowego. Wiązała się – jak dotąd – z bezskutecznymi zabiegami 

J. Gawlina, aby Wódz Naczelny przywrócił na sztandary Wojska Polskiego 
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odwołanie do Boga (Bóg-Honor-Ojczyzna) i krzyż na koronę w godle pań-

stwowym i orłu na zwieńczeniu sztandarów: 

„Toteż zwłaszcza dziś, kiedy Rząd nasz wyraźnie oświadcza, iż pragnie bu-

dować Polskę naprawdę chrześcijańską. Wielkopolanie i z nimi cały Kraj będą 

Panu Prezydentowi i Panu Premierowi wdzięczni, jeśli pierwsze symbole tej 

Polski nowej nosić będą już teraz znamiona chrześcijańskie, mianowicie jeśli 

Orłowi polskiemu przywrócony zostanie krzyż Zbawiciela, a sztandarom woj-

skowym Imię Boże”. 

„Będzie to czyn naprawdę godny wielkiej tradycji naszej, będzie pełnym 

akordem nowej, a przecież tak starej melodii polskiej, częściową nagroda boha-

terskiego porywu Wielkopolan, w rocznicę ich powstania powziętym dokumen-

tem, będzie to czyn o tak doniosłej wadze, że najdalsze pokolenia z wdzięczno-

ścią i błogosławieństwem wspominać będą nazwiska tych najwyższych     

przedstawicieli państwa, co dali wyraz jednomyślności z całym narodem pol-

skim”. 

„A gdy wybije godzina, kiedy Bóg niezbadanymi drogami swoimi zapro-

wadzi nas do starych siedzib nad Wartą, do królewskiego Gniezna, do dumnego 

Poznania, kiedy nad Bałtykiem powiewać będą armaty, kiedy wygnane rodziny 

wasze przy dawnych ogniskach domowych zjednoczą się z wami, tedy na nowo 

mocną dłonią ujmiecie życie na stanowiskach już kierowniczych i z tą sama jak 

dotąd prawością i rzetelnością służyć będziecie Matce, co w was pokładała na-

dzieję”. 

„Na tę drogę wolności, na ten gościniec dziejów królewskich niech wam 

zawsze błogosławi Bóg!” 

Jak zaznaczono w wydaniu pism J. Gawliny w 1954 r., „Apel o przywróce-

nie krzyża na koronie Orła Białego i wprowadzenie Imienia Bożego na woj-

skowe sztandary pozostał bez echa”. Dopiero w 1943 r. na wniosek gen. Kazi-

mierza Sosnkowskiego, Naczelnego Wodza (popartego na posiedzeniu Rady 

Ministrów przez gen. dr. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej), Pre-

zydent W. Raczkiewicz przywrócił odwołanie do Boga na sztandarach wojsko-

wych. 

Po południu w Sali kinowej Alhambra w Perth, w obecności Biskupa Polo-

wego i ministra Obrony Narodowej, odbyła się uroczysta akademia. Referat na 

temat rocznicy powstania i walk na Froncie Północnym wygłosili mjr M. Paluch 

i mjr dr W. Jedlina Jacobson. M. Paluch nie doczekał zwolnienia z Wyspy Wę-

żów, gdyż zmarł 18 lipca 1942 r. 

Zakończenie 

Józef Gawlina, Biskup Polowy Wojska Polskiego dobrze zasłużył się Bogu 

i Ojczyźnie – zawsze wracał sercem, myślą i słowem do ukochanego Śląska 

i bliskiej mu Wielkopolski, kolebki państwa polskiego. 
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Bishop Józef Gawlina towards the Silesian and Greater Poland 

Uprisings 1918-1921 

Streszczenie Abstract 

Józef Feliks Gawlina(1892-1964), „syn 

ziemi śląskiej i polski patriota”, katolicki 

kapłan (wyświęcony 1921) i biskup (od 

1933), uczestnik walk I Wojny światowej, 

ranny i więziony. Po święceniach bisku-

pich (1933), objął funkcję Biskupa Polo-

wego Wojska Polskiego. W okresie II 

wojny światowej prowadził działalność 

niepodległościową na uchodźstwie, we 

Francji i Wielkiej Brytanii, poświęcając 

wiele serca i uwagi sprawom polskości 

Śląska i Wielkopolski, wyrażając uznanie 

dla wielkości czynu powstańczego u zara-

nia II RP. Dwa ważne dokumenty wyraża-

jące postawę biskupa Gawliny wobec 

powstań to przemówienia: 20 marca 1941 

r. w Londynie podczas uroczystości w 20 

rocznicę plebiscytu na Śląsku oraz 27 

grudnia 1940 r. w szkockim Perth, w uro-

czystych obchodach 22 rocznicy wybuchu 

powstania w Wielkopolsce.  

Józef Feliks Gawlina (1892-1964), “a son 

of Silesia and Polish patriot”, catholic 

priest (ordained in 1921) and bishop 

(since 1933), participant of the WW I 

fights, wounded and detained. After being 

ordained as a bishop (1931), he assumed 

the position of Military Bishop of the 

Polish Armed Forces. During the WW II 

he conducted pro-independence activities 

in exile, i.e. in France and Great Britain. 

He devoted attention and showed affec-

tion to the case of Polish identity of the 

Silesia and the Greater Poland, thus ex-

pressing his recognition for the momen-

tousness of the uprising deeds at dawn of 

the independent Poland. Two important 

documents that contain Gawlina’s well-

worded stance on the uprisings are 

speeches held on March 20, 1941 in Lon-

don during the celebrations on the 20th 

anniversary of the Plebiscite in Silesia, 

and on December 27, 1940 in Perth, Scot-

land during the celebrations commemorat-

ing the 22th anniversary of Greater Po-

land Uprisings. 

Słowa kluczowe Key words 

Bp Józef Gawlina, Powstania śląskie 

1919-1921, Wojciech Korfanty, Powstanie 

wielkopolskie 1918-1919, postawy patrio-

tyczne 

Bishop Józef Gawlina,  The Silesian Up-

risings 1919-1921, Wojciech Korfanty, 

The Greater Poland Uprising 1918-1919, 

patriotic conduct 
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Działalność Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego 

na rzecz sprawy polskiej w latach 1964-1978 

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie prowadzonego przez au-

torów wątku badawczego, dotyczącego wkładu uchodźstwa polskiego w propa-

gowanie idei zjednoczonej Europy na przykładzie analizy funkcjonowania  

Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego. Na wstępie należy zaznaczyć, że 

zagadnienie integracji gospodarczo-politycznej w ramach Wspólnot Europej-

skich po II wojnie światowej jest mocno widoczne w pracach naukowych i pu-

blicystycznych polskiego uchodźstwa we Francji, krajach Beneluksu a przede 

wszystkim w Wielkiej Brytanii – blisko najwyższych władz polskich na ob-

czyźnie
3
. 

Proces integracji europejskiej był szeroko popierany przez przedstawicieli 

władz polskich na uchodźstwie. Zdawano sobie sprawę, że Europa silna, jedno-

cząca się gospodarczo, będzie poprzez powiązania handlowe mogła skuteczniej 

wpływać na otwieranie się polityczne komunistycznej Polski oraz innych sateli-

tów Związku Sowieckiego. W rozważaniach nad rozwiązaniami integracyjnymi 

dla Europy podnoszono wielokrotnie potrzebę zaangażowania krajów Europy 

                                                           
1
 Michał Polak – doktor habilitowany nauk humanistycznych (historia), Wydział Hu-

manistyczny Politechniki Koszalińskiej. 
2
 Katarzyna Polak – magister ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki 

Koszalińskiej. Doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. 
3
 Dorobek uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w omawianym okresie stanowią 

dziesiątki opracowań i broszur, w których autorzy zawarli głębokie przemyślenia 

i wyniki analiz, dotyczących problematyki integracji europejskiej, uwzględniające rów-

nież ukazanie wkładu Polski do idei europejskiej, jej rolę dla zaawansowania procesu 

integracyjnego i prognozy potencjalnego dołączenia wolnej Polski do Wspólnot. Gene-

ralnie patrzono na proces integracji Europy przez pryzmat szans na wyzwolenie Polski 

spod jarzma sowieckiego. Przykładowo warto zwrócić uwagę na takie tytuły jak: 

A. Bregman, Polska i nowa Europa, Londyn 1963; L. Frendel, P. Wandycz, Zjednoczo-

na Europa. Teoria i praktyka, Londyn 1965; M. Gamarnikow, Polska, wspólny rynek 

i zjednoczona Europa. Próba perspektywicznej analizy, Londyn 1966; Miejsce Polski 

w Europie, opr. zbiorowe, Wydawnictwo Polskiego Komitetu do Spraw Współpracy 

i Bezpieczeństwa w Europie, Londyn 1973. Nieprzerwanie wydawano także czasopisma 

o tematyce europejskiej, w tym np. angielskojęzyczny „Polish Affairs and Problems of 

Central and Eastern Europe”. 
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Środkowej w ten proces. Obok oficjalnych deklaracji politycznych nie mniej 

ważne były działania organizacji stowarzyszeniowych propagujących integra-

cję. Ruch Europejski pełnił wśród tych organizacji szczególną rolę, gdyż łączył 

pod swoją egidą dziesiątki mniejszych organizacji, propagujących ideę federacji 

europejskiej
4
. 

Utworzenie PKRE 

Polski Komitet Ruchu Europejskiego (PKRE) powstał w wyniku starań 

grupy polskiej pod przewodnictwem ambasadora Edwarda Raczyńskiego, która 

współpracowała z Ruchem Europejskim od początku jego istnienia
5
. Zebranie 

inauguracyjne Komitetu odbyło się 17 kwietnia 1964 r. w Londynie. Do Komi-

tetu wstąpiły wtedy 54 osoby
6
. Na zebraniu inauguracyjnym uchwalono regu-

lamin Komitetu, który stał się zarazem jego statutem. 

Do Prezydium Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego zostali wybrani: 

Edward Raczyński jako przewodniczący, Kajetan D. Morawski, Adam Ciołkosz 

i Stefan Glaser jako wiceprzewodniczący, Jan Starzewski jako sekretarz gene-

ralny, Antoni Dargas, Stanisław Grocholski, Stanisław Lis, Kazimierz Sabbat 

i Franciszek Wilk jako członkowie. 

                                                           
4
 Ruch Europejski został założony 25 października 1948 r. w wyniku postanowień Kon-

gresu Europejskiego w Hadze. Skupił on z inicjatywy W. Churchilla różne grupy fede-

ralistów. Ruch sięga korzeniami idei Unii Paneuropejskiej, lansowanej po I wojnie 

światowej przez Richarda Coudenhove-Kalergiego. Głównym celem Ruchu Europej-

skiego jest inspirowanie integracji europejskiej. Do najważniejszych osiągnięć Ruchu 

Europejskiego zalicza się powołanie Rady Europy, uchwalenie Europejskiej Konwencji 

Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czy utworzenie Kolegium Euro-

pejskiego w Brugii. Do głównych zadań tej organizacji należy działalność informacyjna 

i oświatowa, której celem jest rozpowszechnianie idei europejskich oraz mobilizowanie 

sił politycznych, które potrafiłyby je urzeczywistnić. Ruch Europejski dąży do federal-

nej struktury zjednoczonej Europy, na czele której stałby rząd kontrolowany przez Par-

lament Europejski. Podstawą tej struktury byłaby uchwalona wcześniej wspólna euro-

pejska konstytucja. Do Ruchu Europejskiego należeli m.in. J. Monnet, R. Schuman, 

K. Adenauer, W. Hallstein, A. de Gasperi, J. Retinger, Paul H. Spaak (zob. Z. Doliwa-

Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997, s. 517; 

K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 

państw, Warszawa 2004, s. 120 i nast.). 
5
 Por. A. Borzym, J. Sadowski, Polscy Ojcowie Europy, Warszawa 2007, s. 196-197. 

Autorzy prezentują krótko podstawowe założenia PKRE oraz przykłady jego działalno-

ści w latach 60-tych. 
6
 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej 

AIPMS), Kol. 626, Protokół z zebrania inauguracyjnego. 



 

 Działalność Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego... 

59 

Polski Komitet Ruchu Europejskiego wyłonił dwie sekcje – w Paryżu 

i w Brukseli. Sekcji Paryskiej przewodniczył ambasador Kajetan Morawski, 

w Brukseli przewodnictwo objął Stefan Glaser. 

Francuski Oddział Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego ukonstytu-

ował się 8 grudnia 1964 r. Przewodniczącym został Kajetan Morawski, wice-

przewodniczącym dr Stanisław Paczyński, sekretarzem Tadeusz Parczewski, 

członkami m.in. ppłk. Marian Czarnecki, Leon Epstein i Eugeniusz Zaleski
7
. 

Zebranie konstytucyjne oddziału brukselskiego odbyło się 21 grudnia 1964 

r. Przewodniczącym Oddziału wybrany został Prof. S. Glaser, wiceprzewodni-

czącym Jerzy Drobnik, sekretarzem Franciszek Gałązka. Poza wyżej wymie-

nionymi do organizacji przystąpili: dr Jan Kułakowski, Tadeusz Plater Zyberk, 

Józef Rzemieniewski, Jakub Sobieski, Stanisław Merło, Jacek Rząd i dr Rudolf 

Wilczek
8
.  

Organizacja i cele 

Podstawą funkcjonowania PKRE był regulamin uchwalony na zebraniu in-

auguracyjnym 17 kwietnia 1964 r. Zawiera on poza zwyczajowymi zapisami 

dla tego typu organizacji, także szczegółowe cele oraz sposoby ich realizacji
9
. 

Praktycznie wszystkie cele PKRE silnie wiążą jego misję z walką o sprawę 

polską na arenie europejskiej. 

Do celów Komitetu należał zatem udział w Ruchu Europejskim, w którym 

Polacy byli czynni praktycznie od jego założenia, i w ramach tegoż szeroko 

zakrojona działalność na rzecz zjednoczenia Europy. Kolejnym celem było 

reprezentowanie w obrębie Ruchu Europejskiego sprawy niepodległości Polski, 

jej myśli demokratycznej i politycznego, ekonomicznego i kulturalnego związ-

ku z Europą. Koresponduje z tym celem kolejny zapis, dotyczący prowadzenia 

na terenie Zachodniej Europy akcji propagowania przyszłego uczestnictwa Pol-

ski w Zjednoczonej Europie. Kolejny punkt Regulaminu zapowiada prowadze-

nie badań nad rozwojem procesu integracji Europy, przede wszystkim z punktu 

widzenia interesów i przyszłości Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej oraz czuwanie, aby przyszłość ta była w dostatecznej mierze brana 

pod uwagę
10

. W ostatnim z celów działacze PKRE zapowiedzieli szerzenie 

                                                           
7
 Zbiory Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie 

(AIPSM), Kol 626. Protokół z zebrania inauguracyjnego z 8.12.1964 r.. 
8
 AIPMS, Kol 626. Protokół z zebrania inauguracyjnego z 21.12.1964 r.. 

9
 AIPMS, Kol 626. Regulamin PKRE. 

10
 A. Borzym i J. Sadowski zwracają uwagę, że proponując powstanie PKRE Edward 

Raczyński uwzględnił wyniki konferencji Ruchu Europejskiego, jak odbyła się w stycz-

niu 1964 r. Tematyka obrad wyraźnie sygnalizowała zwiększenie zainteresowania Ru-

chu losem państw położonych za żelazną kurtyną (zob. Report of a Conference of the 

European Movement arranged by the Central and Eastern European Commission, 
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wśród społeczeństwa polskiego w Kraju i w wolnym świecie idei zjednoczonej 

i zespolonej Europy. 

Działacze Komitetu określili również najważniejsze sposoby działania tego 

stowarzyszenia. Za podstawową zasadę funkcjonowania uznano zajmowanie się 

wszelkimi sprawami, które stanowiły przedmiot zainteresowań Ruchu Europej-

skiego. Poza tym pierwszym zapisem praktycznie wszystkie kolejne odnoszą się 

bezpośrednio lub pośrednio do działalności na rzecz sprawy polskiej. Miało to 

być m.in. wykorzystywanie struktury organizacyjnej Ruchu Europejskiego do 

propagowania idei Polski w zjednoczonej Europie jak również wzmacnianie 

kontaktów i współpracy z organizacjami działającymi na rzecz integracji Kon-

tynentu. Zaplanowano prowadzenie działalności informacyjnej, koresponden-

cyjnej oraz dyskutowanie w obrębie Komitetu i w polskich ośrodkach zaintere-

sowanych kwestią zjednoczenia Europy. Co jest także istotne, zapowiedziano 

inicjowanie i prowadzenie badań nad procesami zjednoczeniowymi w obrębie 

Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Twór-

cy PKRE chcieli również podjąć akcję publicystyczną w polskich i obcych or-

ganach informacyjnych. 

Struktura organizacyjna PKRE prezentowała się następująco. Siedzibą Ko-

mitetu był Londyn. Naczelną władzę Komitetu stanowiło jego Ogólne Zebranie, 

które odbywać się miało raz do roku. Ogólne Zebranie miało wysłuchiwać 

sprawozdania Prezydium i przekazywać do Prezydium swoje inicjatywy. Ogól-

ne Zebranie wybierało większością głosów na okres dwóch lat prezydium, 

w skład którego wchodzili: przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, sekre-

tarz generalny i 4 członków. Członkostwo Komitetu było indywidualne. Prezy-

dium dokonywało kooptacji członków spośród osób, które chciały brać udział 

w pracach PKRE. W okresach między Ogólnymi Zebraniami Komitetu Prezy-

dium kierowało jego pracami i reprezentowało go na zewnątrz. Prezydium  

organizować mogło oddziały obejmujące członków przebywających w po-

szczególnych krajach oraz powoływać dla określonych celów odrębne komórki 

zadaniowe. Oddziały te i komórki działać miały zgodnie ze wskazówkami Pre-

zydium i miały składać mu swe sprawozdania
11

. 

Działalność PKRE 

Stojący na czele PKRE Edward Raczyński starał się o poprawę relacji 

z Niemcami, co zaowocowało konferencją historyków polskich i niemieckich, 

która odbyła się w marcu 1964 r. w Londynie. Działanie to spotkało się z pro-

pagandowymi atakami prasy krajowej, nie było też jednomyślności pośród 

uchodźstwa polskiego. Należy jednak podkreślić, że w pierwszych latach dzia-

                                                                                                                                              

Bruksela 1964. Podaję za: A. Borzym, J. Sadowski, Polscy Ojcowie Europy, Warszawa 

2007, s. 197).  
11

 AIPMS, Kol. 626. 



 

 Działalność Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego... 

61 

łalności PKRE E. Raczyński swoją osobą niewątpliwie konsolidował organizu-

jący się Komitet. 

1 czerwca 1965 r. Polski Komitet Ruchu Europejskiego zorganizował w po-

rozumieniu z European Atlantic Group
12

 odczyt Zbigniewa Brzezińskiego, 

w którym wzięło udział ponad 200 osób. Z. Brzeziński, doradca Białego Domu 

w sprawach polityki zagranicznej, omawiał podstawy polityki Stanów Zjedno-

czonych wobec Europy, przy czym poruszył sprawę rozszerzenia integracji 

Europy na kraje środkowo-wschodniej Europy. 

Niewątpliwie w pierwszych latach istnienia PKRE poszukiwał swojej for-

muły działania. W celu rozwinięcia możliwości oddziaływania na otoczenie 

członkowie Komitetu wzięli udział w przygotowaniu Światowego Zjazdu Polski 

Walczącej, który obradował w maju 1966 r. w Instytucie Polskim im. Gen.  

Sikorskiego w Londynie. Ważne miejsce w tematyce Konferencji zajęły rozwa-

żania na temat zjednoczenia Europy. Zaakcentowano potrzebę utworzenia sze-

rokiej wspólnoty europejskiej złożonej nie tylko z krajów Europy Zachodniej, 

ale również Środkowej i Wschodniej. Podkreślono że tylko cała Europa, połą-

czona z Europą Środkowo-Wschodnią mogłaby skutecznie wzmocnić pokój, 

bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój
13

. Rozważano także korzyści eko-

nomiczne, jakie dla Polski mogłaby przynieść integracja w ramach wspólnego 

rynku. 

W 1966 r. przewodniczący Prezydium Polskiego Komitetu Ruchu Europej-

skiego amb. E. Raczyński przekazał Stefanowi Glaserowi memorandum 

w sprawie regulacji Wisły, które zostało skierowane 24 grudnia 1966 r. przez 

przewodniczącego Oddziału w Brukseli prof. S. Glasera do przewodniczącego 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

i do Senatu w Brukseli. Memorandum zostało życzliwie przyjęte. Nadesłane 

odpowiedzi dowodziły, że projekt regulacji Wisły wzbudził duże zainteresowa-

nie w belgijskich kołach rządowych oraz u władz Ruchu Europejskiego
14

. 

W 1971 r. PKRE zaangażował się w promowanie wejścia Wielkiej Brytanii 

do EWG. Wydał m.in. rezolucję prezentującą wnioski dla Polski, wynikające 

                                                           
12

 European Atlantic Group – organizacja założona w 1954 r. m.in. przez Michaela 

Johna Laytona (ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady Europy) i Elmę Dangerfield 

(dziennikarkę „The Guardian”), zrzeszająca parlamentarzystów, przedstawicieli prze-

mysłu, handlu, bankowości i dziennikarzy. Jej głównym celem było promowanie ści-

ślejszych kontaktów między krajami Europy i Ameryki dzięki spotkaniom odbywają-

cym się w Wielkiej Brytanii. Podczas takich spotkań dyskutowano o problemach 

i możliwościach współpracy politycznej i ekonomicznej. Szczegółowo na ten temat 

zob.: European Atlantic Group, www.eag.org.uk [dostęp: 15.05.2015]. 
13

 Szczegółowo na ten temat: A. Borzym, J. Sadowski, Polscy Ojcowie…, dz. cyt., 

s. 197. 
14

 AIPMS, Kol. 626. 
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z dotychczasowego stanu integracji europejskiej. W punkcie 2. stwierdzono, że 

procesy demokratyczne i poszerzanie strefy wolności w krajach satelickich 

ZSRS w dużej mierze ma związek z integracją Europy Zachodniej. Bazując na 

takim rozumowaniu PKRE poparł działania brytyjskie, mające na celu wejście 

do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Także w 1975 r., w obliczu zbliżają-

cego się referendum w którym społeczeństwo brytyjskie miało zdecydować 

o pozostaniu lub wystąpieniu ze Wspólnot, Komitet udzielił poparcia zwolenni-

kom pozostania w strukturach wspólnotowych, prowadząc na tym polu ożywio-

ną dyskusję z Ernestem Wistrichem, przewodniczącym Brytyjskiego Komitetu 

Ruchu Europejskiego. Dla potrzeb akcji informacyjnej został utworzony Polski 

Komitet dla Wielkiej Brytanii w Europie (Polish Comitee for Britain in Euro-

pe)
15

. 

PKRE nie zawsze podporządkowywał swoje stanowisko nadrzędnemu Ru-

chowi Europejskiemu. W 1967 r. na przykład oprotestowano projekt postano-

wienia władz Ruchu Europejskiego, zmniejszającego liczbę przedstawicieli 

emigracyjnych Komitetów Narodowych w Radzie Międzypaństwowej oraz 

osłabiających ich prerogatywy (pozbawiając prawa głosu). We wnioskach 

z posiedzenia zarządu PKRE z 21 marca 1967 r. stwierdzono, że ratyfikowanie 

projektu przez organy Ruchu Europejskiego spowodowałaby wystąpienie 

PKRE ze struktur Ruchu
16

. 23 kwietnia tegoż roku E. Raczyński udał się do 

Godesbergu na zjazd Ruchu Europejskiego aby bronić tez PKRE. 

Przykładem autonomicznego reagowania na inicjatywy Ruchu Europejskie-

go może być również uchwała PKRE z 27 lipca 1974 r., w której członkowie 

Komitetu sprzeciwili się organizowanemu przez Ruch Europejski projektowi 

„spowodowania utworzenia w krajach europejskich w zasięgu sowieckim, 

ośrodków-klubów czy grup dyskusyjnych dla propagowania zjednoczonej Eu-

ropy, t.j. zagadnienia, które zdaniem inicjatorów tego projektu, jest tam mało 

znane a stąd niepopularne. Te ośrodki miałyby następnie odbywać zebrania 

dyskusyjne z odpowiednimi czynnikami zachodnio-europejskimi”
17

. 

W uchwale działacze PKRE uzasadnili swój sprzeciw wobec działań Ruchu 

Europejskiego. Inicjatywa Ruchu Europejskiego została podjęta za wiedzą 

władz komunistycznych bloku państw satelickich ZSRS, od których dobrej woli 

zależeć miało jej powodzenie. Wymiana myśli z tymi władzami była jednym 

z głównych motywów planu. Został on narzucony narodowym komitetom 

uchodźczym, którym przypisywano nawet rolę jego inicjatorów. Komitet Pol-

ski, który nie został powiadomiony o losach projektu od czasu wniesienia go na 

zebraniu Rady Federalnej w Rzymie w czerwcu 1973 r., zakładał przeciw nie-

mu sprzeciw jako postępowaniu nieprzemyślanemu i szkodliwemu. PKRE za 
                                                           
15

 AIPMS, Kol. 626. 
16

 AIPMS, Kol. 626. Sprawozdanie z posiedzenia zarządu PKRE z 21.03.1967 r. 
17

 AIPMS, Kol. 626. Uchwała PKRE z 27.07.1974 r. 
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naiwność uznał oczekiwanie szczerości i dobrej woli ze strony obozu komuni-

stycznego, który tak wytrwale zwalczał polityczne i gospodarcze jednoczenie 

się wolnych krajów europejskich. Dla ujarzmionych narodów świadomość, że 

narzuceni im przez Moskwę prześladowcy mieli stać się przedmiotem komple-

mentów i ufnych gestów Ruchu Europejskiego, mogła tylko wzbudzić gorycz 

i nadszarpnąć zaufanie do wolnej Europy. 

Na uwagę zasługują wskazówki przekazane w powyższej uchwale dla 

władz Ruchu Europejskiego. Komitet Polski wyraził nadzieję, że znajdzie po-

parcie u wszystkich komitetów uchodźczych i zrozumienie dla swojego stano-

wiska Rad Narodowych i organizacji uczestniczących w Ruchu Europejskim. 

Według członków PKRE wdzięczność narodów uciśnionych oraz ich przywią-

zanie do idei zjednoczonej Europy, wywołałoby śledzenie i oprotestowywanie 

popełnianych na ich terenie nadużyć a nie pokątne rozmowy z władzami komu-

nistycznymi. 

Treści programowe 

Z inicjatywy Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego została wydana 

w Londynie broszura: Polska, Wspólny Rynek i Zjednoczona Europa – próba 

perspektywicznej analizy – w opracowaniu Michała Gamarnikowa, publicysty 

i komentatora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Przedmowę napisał 

dr Jan Starzewski – kierownik Działu Zagranicznego Egzekutywy Zjednoczenia 

Narodowego. 

Zwróćmy szczególną uwagę na rolę Polski w rozważaniach M. Gamarni-

kowa. W pracy tej Autor ocenił rolę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

w procesie integracji kontynentu i przeanalizował szanse współpracy Polski z tą 

instytucją. We wstępie do broszury Gamarnikowa Jan Starzewski postawił tezę, 

że w obecnych warunkach na świecie żaden kraj nie może działać gospodarczo 

w sposób odosobniony. Byłaby to bowiem izolacja gospodarki tego państwa 

wobec dynamicznego rozwoju gospodarki światowej. Podobnie uważa M. Ga-

marnikow
18

. Jan Starzewski i M. Gamarnikow podkreślili, że najlepszym roz-

wiązaniem byłaby możliwość wejścia Polski do EWG. Bo przecież ekonomika 

wysoko uprzemysłowionych krajów Europy Zachodniej i gospodarka polska 

mają na dłuższą metę charakter dopełniający się: „Zachód może nam zaofero-

wać kapitał, Polska zaś członkom Wspólnoty pracę. Korzyści jakie naszemu 

krajowi może przynieść ta współpraca są oczywiste. Poza nowymi możliwo-

ściami dla nadwyżek siły roboczej są to atrakcyjne rynki zbytu dla polskich 

produktów przemysłowych i rolnych oraz zaplecze jednego z największych 

potencjałów ekonomicznych na świecie. Interes Polski wymaga udziału naszego 
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 M. Gamarnikow, Polska, Wspólny Rynek i Zjednoczona Europa. Próba perspekty-

wicznej analizy, Londyn 1966, s. 39. 
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kraju w procesie ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej”
19

. Miały się to 

okazać słowa prorocze. 

M. Gamarnikow przeanalizował następnie sytuację przemysłu polskiego 

w obliczu potencjalnego rozpoczęcia w przyszłości procesu integracji. Mimo 

szybkiego stosunkowo tempa rozwoju przemysłu po roku 1945, Polska w latach 

sześćdziesiątych była w dalszym ciągu obszarem opóźnionym w rozwoju eko-

nomicznym. Osiągnięcie tego, co w procesie rozwoju każdego kraju określa się 

mianem take off stage, byłoby dla Polski, w oparciu o własne możliwości eko-

nomiczne, sprawą wielu dziesięcioleci. Struktura przemysłowa, która powstała 

po wojnie była w ocenie Gamarnikowa aharmonijna i wymagała olbrzymich 

nakładów kapitału dla osiągnięcia niezbędnej równowagi między istniejącym 

już potencjałem przemysłu ciężkiego, a niezbędnymi inwestycjami w przemyśle 

lekkim, przetwórczym, w rolnictwie oraz w usługach. Autor dowodzi, że tego 

dopływu kapitału kraje RWPG nigdy Polsce zapewnić nie mogły, gdyż same 

cierpiały na dotkliwy deficyt środków inwestycyjnych. Wśród krajów bloku 

komunistycznego Polska była poza tym w wyjątkowo trudnej sytuacji na skutek 

ostrej dysproporcji pomiędzy potencjałem siły roboczej a zasobami kapitało-

wymi. Na skutek tej dysproporcji istniało w Polsce rzeczywiste choć starannie 

przez władze komunistyczne ukrywane wysokie bezrobocie
20

. 

M. Gamarnikow jest zarazem zdania, że „Polsce powinno zależeć na silnej 

i dobrze zintegrowanej Europie ponieważ silna gospodarczo i zespolona w jed-

ności działania Wspólnota na pewno wykazałaby większe zrozumienie dla so-

cjalnych i ekonomicznych potrzeb polskiej gospodarki w okresie przejściowym 

niż unia celna, która jest zlepkiem państw kierujących się przede wszystkim 

egoistycznymi, narodowymi interesami gospodarczymi”
21

. 

Omawiana wyżej praca M. Gamarnikowa, rozwijająca jego tezy z poprzed-

nich publikacji, stanowi swego rodzaju manifest PKRE. Jest to wizja generalnie 

optymistyczna i subiektywna, ale dobrze oddająca oczekiwania uchodźstwa 

polskiego w tym okresie. Jak miały pokazać wydarzenia kolejnych dziesięciole-

ci, potrzeba było jeszcze prawie 40 lat, aby tezy PKRE mogły się ziścić.  

Zakończenie 

Członkowie Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego bardzo krytycznie 

patrzyli na sytuację ekonomiczną Polski i współpracę Wspólnego Rynku z na-

szym krajem. Stawiali niezwykle trafne diagnozy ekonomiczne i polityczne, 

których słuszność widać z perspektywy pięćdziesięciolecia. Działalność PKRE 

                                                           
19

 M. Gamarnikow, Polska, Wspólny Rynek i Zjednoczona Europa. Próba perspekty-

wicznej analizy, Londyn 1966, s. 4; zob. także: T. Sznajderski, Polska i Europejska 

Wspólnota Gospodarcza – w emigracyjnej myśli ekonomicznej, Koszalin 2001, s. 81-84. 
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to tylko jedna z odsłon wytrwałej pracy uchodźstwa polskiego dla Kraju. Choć 

na przestrzeni lat stowarzyszenie to odnotowywało okresy mniejszej i większej 

aktywności, to dzisiaj należy pozytywnie ocenić jego wkład w uchodźczą myśl 

federacyjną, a równocześnie w działalność dla sprawy polskiej. 

 

The activity of the Polish Committee of the European Movement for Polish cause 

in the years 1964-1978 

Streszczenie Abstract 

Celem niniejszego artykułu jest zasygnali-

zowanie prowadzonego przez autorów 

wątku badawczego, dotyczącego wkładu 

uchodźstwa polskiego w propagowanie 

idei zjednoczonej Europy na przykładzie 

analizy funkcjonowania Polskiego Komi-

tetu Ruchu Europejskiego (PKRE). 

Członkowie PKRE, który powstał z inspi-

racji Edwarda Raczyńskiego w 1964 r. 

bardzo krytycznie patrzyli na sytuację 

ekonomiczną Polski i współpracę Wspól-

nego Rynku z naszym krajem. Stawiali 

trafne diagnozy ekonomiczne i polityczne, 

koncentrując się na badaniach naukowych, 

dyskursie politycznym i promowaniu „pol-

skiego spojrzenia” na proces integracji 

europejskiej. Ich argumenty koncentrowa-

ły się na założeniu, że silna, zjednoczona 

Europa może zwiększyć szanse akcesji 

Polski do wolnego świata. 

Działalność PKRE to tylko jedna z odsłon 

wytrwałej pracy uchodźstwa polskiego dla 

Kraju. Choć na przestrzeni lat stowarzy-

szenie to odnotowywało okresy mniejszej i 

większej aktywności, to można pozytyw-

nie ocenić jego wkład w uchodźczą myśl 

federacyjną, a równocześnie w działalność 

dla sprawy polskiej. 

The purpose of this article is to present 

the research thread conducted by the au-

thors on the Polish refugees in Western 

Europe  contribution into promoting the 

idea of united Europe through the func-

tioning of the Polish Committee of the 

European Movement (PCEM).  

Members of the Polish Committee of the 

European Movement, which was founded 

with inspiration of count Edward 

Raczyński in 1964, presented an accurate 

diagnosis of the current European integra-

tion process. They focused on research, 

political discussion  and promoting the 

“Polish look” on the problem of European 

integration. Their argumentation focused 

on argument that strong, economically 

and politically integrated commonwealth 

may strengthen chances of Poland acces-

sion to free world. 

PCEM activity is just one of different 

activities of Polish exiles persistent work 

for their Country. Over the research peri-

od the association’s contribution into the 

Polish cause should be assessed positive-

ly. 

Słowa kluczowe Key word 

uchodźstwo polskie na Zachodzie, Ruch 

Europejski, integracja europejska po II 

wojnie światowej 

Polish refugees in the West, European 

Movement, European integration after 

World War II 
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Elżbieta Juszczak
1
 

Oswoić arcydzieło –  szkic o „Śniegu” Orhana Pamuka 

Powieściopisarz Orhan Pamuk został laureatem literackiej Nagrody Nobla 

w 2006 roku, nie ma więc powodu sądzić, że o jego dziełach, napisano mało
2
. 

W polskim piśmiennictwie pojawiły się recenzje jego poszczególnych książek 

i kilka artykułów naukowych. Najwięcej jest wypowiedzi dziennikarskich zwią-

zanych z jego oświadczeniem, które pojawiło się w języku niemieckim w 2005 

roku w dodatku „Das Magazin” do szwajcarskich gazet: „Tages- Anzeiger”, 

„Basler Zeitung”, „Berliner Zeitung”, „Solothurner Tagblatt” o następującej 

treści: „Trzydzieści tysięcy Kurdów i milion Ormian zostało zabitych na tych 

ziemiach, a oprócz mnie nikt nie ośmiela się o tym mówić”
3
. Oświadczenie to 

                                                           
1
 Elżbieta Juszczak – doktor nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny Poli-

techniki Koszalińskiej; 
2
 Nazajutrz po werdykcie Szwedzkiej Akademii „Gazeta Wyborcza” (GW) poświęciła 

mu czołówkę na pierwszej stronie z szumnym podtytułem: Historyczny dzień dla Turcji 

– Orhan Pamuk jako pierwszy pisarz tego kraju otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Ale 

nie wszyscy się cieszą, dla tureckich nacjonalistów nagroda Pamuka jest policzkiem. 

W czołowym artykule Roman Pawłowski przywołał podstawowe konteksty polityczne 

autora „Śniegu”. W tym samym dniu (13 października) Krzysztof Masłoń w „Rzeczpo-

spolitej” (Rz) zatytułował swój artykuł Nobel za odwagę mówienia prawdy o Turcji. 

Trzeba też przyznać, że GW przed uroczystością noblowską zaznajamiała czytelników 

z twórczością Pamuka, np. w artykule A. Kaczorowskiego i M. Atwood. Trudno się 

dziwić, Pamuk w tym czasie znany był na świecie, jako turecki dysydent. Kuriozalne 

jest jednak to, że polski rynek wydawniczy nie zareagował właściwie na wydarzenia 

literackie na świecie. Wydawnictwo Literackie wydało pierwszą książkę tego autora 

dopiero na dziesięć dni przed ogłoszeniem Nagrody Nobla, choć pisarz regularnie 

otrzymywał prestiżowe europejskie nagrody przynajmniej od dziesięciu lat. Być może 

trudno tu nawet winić wydawców, którzy działają przecież w określonej rzeczywistości 

finansowej, nastawionej na zysk. Świadczy to jednak o katastrofie intelektualnej 

w zakresie czytelnictwa w naszym kraju. Słabe książki są nadzwyczaj promowane 

i czytane, natomiast tym zawierającym przesłanie czy wartość intelektualną poświęca 

się zdecydowanie mniej uwagi; Zob. R. Pawłowski, Nobel dla Pamuka, „Gazeta Wy-

borcza” 2006, nr 240, s. 1; K. Masłoń, Nobel za odwagę mówienia prawdy o Turcji, 

„Rzeczpospolita” (W3) 2006, nr 240, s. A11; A. Kaczorowski, Turecki Turgieniew, 

„Gazeta Wyborcza” 2006, nr 237, s. 14; M. Atwood, Umrzeć za chusty, „Gazeta Wy-

borcza” 2006, nr 229, s. 23.  
3
 Cyt. za E. Göknar, Literacka nowoczesność Orhana Pamuka, „Znak” 2011, nr 2, 

s. 145; zob. A. Szostkiewicz, Krew zatruta nienawiścią. Czy słynny pisarz Orhan Pa-
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stało się podstawą postawienia go w stan oskarżenia z artykułu 301 paragraf 

1 tureckiego Kodeksu Karnego za znieważenie tureckości. W 2005 roku autor 

miał sprawę sądową w Stambule
4
. Chaotyczny proces spowodował zamieszki 

na ulicach – ostatecznie pod naciskiem zachodniej opinii publicznej zrezygno-

wano z niego
5
. Tak więc dla Polaków stał się przede wszystkim noblistą i pisa-

rzem niemal politycznym. W Europie natomiast festiwal jego nagród trwał  

nieprzerwanie od 1990 roku i od początku wiązał się z powieściami, które 

z wyjątkiem „Śniegu” politycznymi nie są
6
. 

Ponieważ współczesność w osobie Orhana Pamuka ofiarowała nam pisarza 

tak wielkiej klasy, co zdarza się na ogół rzadko, warto zainicjować rozważania 

nad następującym problemem badawczym: co sprawia, że powieść „Śnieg”
7
 jest 

wspaniałą książką, jedną z najważniejszych powieści współczesnych? Autorka 

niniejszego szkicu dzieli fascynację książką tego autora, zapewne z wielką rze-

szą czytelników na świecie, dlatego też podjęła próbę odpowiedzi na powyższe 

pytanie.  

Co ciekawe, w „Słowniku terminów literackich” pod redakcją Janusza Sła-

wińskiego
8
, nie występuje hasło „arcydzieło”. Jakkolwiek je definiować, na 

ogół wszyscy się zgadzają, że Homer, Szekspir czy Czechow do kanonu należą. 

Spory mogą dotyczyć wielu nazwisk. Nawet H. Bereza, zmarły w 2012 roku 

prominentny polski krytyk twierdził, że „Lalka” Prusa arcydziełem nie jest
9
. 

W każdym razie dobre powieści mają te zalety, że przetrwają próbę czasu 

i unieśmiertelniają autora, że przenoszą treści uniwersalne, wytyczają nowe 

możliwości artystyczne i nieartystyczne oraz zachowują pewien nieokreślony 

czar przynależny, np. językowi, którego do końca zdefiniować się nie da.  

                                                                                                                                              

muk zostanie skazany za oczernianie własnego narodu?” „Polityka” 2005, nr 48, s. 50; 

R. Pawłowski, Nobel dla…, dz. cyt.; J. Szczerba, Nobel dla Orhana Pamuka, „Gazeta 

Wyborcza” 2006, nr 240, s. 14. 
4
 E. Göknar, Literacka nowoczesność Orhana…, dz. cyt., s. 145. 

5
 O. Pamuk, Po prostu mam talent, wywiad przeprowadziła R. Montero, „Forum” 

(F) 2006, nr 42, s. 73.  
6
 1990 – Independent Foregin Fiction Prize (Wielka Brytania, za powieść „Biały za-

mek”), 1991 – Prix de la Decouverte Europeenne (Francja, za powieść „Cichy dom”), 

2002 – Prix du Meiller Livre Etrager (Francja, „Nazywam się”), 2003 – International 

IMPAC Dublin Litterary Award (Irlandia, za powieść „Nazywam się Czerwień”), 2005 

– Friedenpreis des Deutschen Buchhandels (Niemcy), 2005 – Prix Medicis Etranger 

(Francja, za powieść „Śnieg”), cyt. za: „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 240, s. 14. 
7
 O. Pamuk, „Kar” 2002; „Śnieg” Kraków 2006, tł. z tureckiego A. Polat. 

8
 Zob. Słownik terminów literackich, J. Sławiński (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków-

Gdańsk 1976. 
9
 H. Bereza wygłosił to oświadczenie w rozmowie z autorką w Warszawie w red. 

„Twórczości”, przy czym powoływał się na „brak świadomości językowej” B. Prusa, 

jego brakiem dystansu do języka.  
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Spróbujmy zatem pod tym kątem przyjrzeć się powieści „Śnieg”, w na ogół 

bardzo dobrym tłumaczeniu Anny Polat. Sam autor Orhan Pamuk, z pewną 

nieśmiałością spogląda w tę stronę, licząc, że może przyszłe pokolenia będą go 

czytać.  

Obsesyjna wizja Karsu i jego bohaterów 

Talent, który tworzy miejsca i bohaterów, jest niezbędnym elementem i siłą 

sprawczą dobrej powieści, aczkolwiek nie wystarcza na powieść arcydzielną. 

Sugestywny obraz oraz wyrazista postać, która będzie nam towarzyszyć w my-

ślach jest konieczna. W wykładzie noblowskim „Walizka mojego ojca” Pamuk 

powoływał się na to zjawisko mówiąc, że to właśnie miejsca w Stambule, ulice, 

fontanny, stworzone jako fikcja zaczęły być, żyć, jakby oddzielone od świata 

realnego. Była to jego obserwacja i doświadczenie wewnętrzne
10

. 

W powieści „Śnieg” – jak mówi autor – w „pierwszej i ostatniej powieści 

politycznej, jaką napisałem”
11

, sprawa jest równie oczywista. Przygraniczne 

wysunięte na wschód tureckie miasteczko Kars, stało się miejscem akcji, gdzie 

odbywa się polityczny thriller i gdzie poeta Ka przyjechał, oficjalnie jako kore-

spondent prasowy w sprawie samobójstw młodych dziewcząt i wyborów nowe-

go burmistrza, a głównie po to, by wywieść stamtąd piękną Ipek i poślubić ją 

jako polityczny emigrant w Niemczech. 

Poetyka konstrukcji miejsca w powieści jest złożona, charakterystyczna dla 

Pamuka, a jednocześnie nowatorska. Łączy technikę reportażu, poezji i baśni 

z surrealistyczną wizją. Ostatecznie otrzymujemy intensywny obraz malarski, 

który wbija się w pamięć, na tyle sugestywny, że staje się dość obsesyjny. Przy 

tym wszystkim jest to obraz wcale nie udziwniony, czy sztuczny. Wszystko 

mogło się zdarzyć, wszystko mogło tak wyglądać. Motywem jest śnieg, zawieja 

śnieżna, która odcięła miasto wschodniej Anatolii od centrum Turcji, od kontak-

tu z władzami państwowymi. „Śnieg” to po turecku „kar”; Ka to pseudonim 

poety utworzony od niemiłego mu imienia i nazwiska Kerim Alakusoğlu. Kars, 

kar, Ka, Józef Ka z „Procesu” Kafki, wszystko to się łączy i tworzy odpowiedni 

klimat książki – niekoniecznie ponury. Śnieg ma wiele wymiarów, kojarzy się 

także z ciszą, ukojeniem, baśnią, co poeta odczuwa już w podróży. Płatek śnie-

gu staje się także dla niego symbolem życia i losu, magicznym rysunkiem, na 

którym umieszcza twórczość i życie. Śnieg zasypał drogi wyjazdowe, uniemoż-

liwił komunikację autobusową i kolejową. Ściął mrozem ulice. 

Jednocześnie Kars stał się dla intelektualistów tego miasteczka miejscem 

przeklętym, zapomnianym przez Boga i ludzi, typowo prowincjonalnym i nie-

                                                           
10

 O. Pamuk, Walizka mojego ojca, „Przegląd Polityczny” 2008, nr 89, s. 1-8. 
11

 O. Pamuk, Po prostu mam talent…, dz. cyt., s. 73. 
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nawistnym. Jak pisze autor – „tutaj każdy chciał albo umrzeć, albo stąd 

uciec”
12

. 

Ale w Karsie, co może najważniejsze, na tej ponurej, biednej, a jednocze-

śnie wywyższonej przez śnieg i poezję prowincji dochodzi do najważniejszej 

w XX i XXI wieku wymiany zdań i dyskusji o losach świata. Tu ateizm spotyka 

się z żarliwą wiarą, laicyzm z fundamentalizmem religijnym, terroryzm z de-

mokracją, Wschód z Zachodem, przy czym nie ma to nic wspólnego z dzienni-

karską, a więc uproszczoną wymową. Zgodnie z kanonem najlepszej literatury, 

szczególnie XIX-wiecznej rosyjskiej, człowiek reprezentujący sprzeczne idee, 

obnaża się, ma argumenty i każdy, czy to demokrata, czy terrorysta pragnie 

prawdy i dobra. Kończy się to przewrotami, ofiarami, zabójstwami, w końcu 

zamordowaniem Ka, tyle że nie w Karsie a w Niemczech, dokąd z Karsu po-

wrócił.  

Tak więc Kars miejsce zamieszkania Turków, Kurdów, Azerów, Ormian, 

a wśród nich ściganego legendarnego terrorysty Granatowego, młodzieży szko-

ły koranicznej, fundamentalistów islamskich, socjalistów, zwolenników wojują-

cego państwa laickiego, republikańskiego Atatürka, w końcu ludzi, którzy 

zmarnowali życie walcząc o idee demokratycznej, laickiej Turcji. W Karsie 

dużo się mówi o stambulskiej ateistycznej burżuazji, która jest taka sama jak 

w Paryżu czy Londynie. Ale poeta Ka, jako klasycznie wykształcony Europej-

czyk, a jednocześnie Turek, z jednej strony egocentryczny artysta, z drugiej, 

niezwykle empatyczny człowiek który pokochał młodziutkiego islamistę Neci-

pa i chwilowo znalazł ukojenie u boku kurdyjskiego szejcha. 

Kars to w końcu najbiedniejsze miasto Turcji, gdzie doszło do serii samo-

bójstw dziewczyn i młodych kobiet fatalnie traktowanych przez swoich ojców 

i mężów oraz do samobójstwa uczennicy uznanej przez terrorystę islamskiego 

za ofiarę prześladowań przez laickie państwo – w szkole zakazano noszenia 

charakterystycznych chust („zginąć za chusty”). 

Kolejny wymiar Karsu to jego wspaniała historia, której ślady widać w za-

niedbanej architekturze: „Kars był wtedy ważnym przystankiem na szlaku han-

dlowym, prowadzącym do Gruzji, Tebrizu, Tbilisi i na Kaukaz oraz ważnym 

punktem na granicy imperium osmańskiego oraz carskiej Rosji, mocarstw, które 

rozpadły się w minionym wieku. Mieszkańcy Karsu żyli i korzystali z opieki 

dwóch wielkich armii strzegących miasta. W czasach osmańskich okolicę za-

mieszkiwali Ormianie, którzy przed tysiącem lat pobudowali stojące do dziś 

okazale kościoły, Persowie uciekający przed Mongołami i własną armią, naj-

różniejsze ludy Czerkiesów, greccy potomkowie Bizancjum i Pontu, Gruzini 

i Kurdowie. Po tym jak w 1878 roku licząca pięćset lat twierdza Kars poddała 

                                                           
12

 O. Pamuk, Śnieg…, dz. cyt., s. 69. 
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się rosyjskiej armii, część muzułmanów popadała w skrajną nędzę. Mimo to 

zamożne miasto zachowało swój kosmopolityczny charakter” – pisze autor
13

 . 

Tak więc talent autora spowodował podniesienie miasteczka Kars do rangi 

symbolu. Jeśli jednak w powieści XIX-wiecznej, czy jak u Kapuścińskiego 

w XX wieku symbole były jednoznaczne, u Pamuka jeden desygnat ma różne 

znaczenia. Jest więc Kars miejscem mitycznym, miejscem wiecznego śniegu, 

takim, w którym ożywają wszelkie uczucia, co powoduje ponowną inicjację 

poety. Czymś takim, jak Mińsk dla Chagalla. Jest Kars miastem melancholij-

nym ze względu na wspaniałą historię oraz obecną biedę i beznadzieję, miastem 

niegdyś handlowym i bogatym należącym do dwóch imperiów o różnej kultu-

rze. W końcu jest miastem przeklętym i prowincjonalnym jak u Kafki i Gogola, 

a nawet gorszym, bo tu trup ściele się gęsto w wyniku przewrotów politycznych 

i walce z terroryzmem. Miastem Wschodu i Zachodu. Cywilizacji zachodniej 

i orientalnej. Geograficzny Kars jest jeden i przynależy do Turcji. Zapewne 

jednak miliony ludzi na świecie stwierdzą, że żyją w swoim Karsie i nie są 

w stanie wydostać się z niego. W Polsce pomijając najprężniej rozwijające się 

aglomeracje, które można policzyć na palcach jednej ręki, Karsem może być 

każde miasto i miasteczko, w którym brakuje pracy, a stanowiska obsadzane są 

w rytm wyborów samorządowych lub korupcyjnego klucza. Świat przedstawio-

ny w książce o Turcji w gruncie rzeczy niewiele rożni się od prowincjonalnej 

Polski mimo, że Turcja aspiruje do Unii Europejskiej, a my jesteśmy krajem 

członkowskim. Kars jako miejsce – symbol ma dodatkowe znaczenie dla czy-

telników pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej. Odnajdują w jego 

opisie te same mechanizmy, taką samą beznadzieję i wstyd. A przecież w kilku-

dziesięciotysięcznym miasteczku Kars czy innym środkowoeuropejskim jest 

wszystko, co potrzeba: instytucje, urzędy, policja, szkoły, teatr i media. Instytu-

cje te działają w sposób groteskowy, bardzo często szkodliwy dla mieszkań-

ców
14

. 

Orhan Pamuk pisał swoją książkę w latach 90. XX wieku i metodycznie 

przygotowywał się do tego, o czym zresztą swobodnie informował w wywia-

dach prasowych, jak w tym, udzielonym naszej „Polityce”: „Dla mnie pisanie 

powieści to najpierw sprawdzenie wszystkich faktów, np. o małym mieście 

Kars, które opisałem w „Śniegu”. Nie wszystko się przydaje, ale ma się poczu-

cie, że zna się wszystkie detale. (…) Najpierw jednak muszę mieć tę dzienni-

karską czy historyczną podstawę. (…) Więc żeby napisać tę książkę o Karsie, 

jeździłem tam przez trzy lata, nawiązywałem przyjaźnie z tamtejszymi intelek-

tualistami. Odbierali mnie z przystanku autobusowego. Prosiłem, żeby mi opo-

                                                           
13

 O. Pamuk, Śnieg…, dz. cyt., s. 29. 
14

 Na związek opisywanej w „Śniegu” tureckiej rzeczywistości z polską wskazywał 

P. Wojciechowski: „Polska i Turcja są peryferiami”, w recenzji tej książki, Tak blisko 

nas, tak daleko, „Więź” 2007, nr 7, s. 122-125.  
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wiadali o wszystkim co złe, o korupcji, o tym, że policja robi straszne rzeczy. 

A kiedy odprowadzali mnie z powrotem na przystanek, mówili: „Tylko prosimy 

nie pisz o nas nic złego”
15

.  

Po zapoznaniu się z faktografią następuje nowy proces twórczy, o którym 

autor tak mówi: „A potem pozostaje jeszcze długa droga wyobraźni i niekoń-

czącego się przerabiania. Dopiero to tworzy całość. Moje książki są kombinacją 

informacji, czegoś w rodzaju kolaży dadaistycznych czy surrealistycznych 

i rodzajem literatury wizjonerskiej”
16

.  

W skrócie turkolog i wybitny tłumacz literatury tureckiej na angielską – Er-

dağ Göknar ujął to następująco: „pierwszy wymiar jego literackiej estetyki jest 

historyczny lub może bardziej dokładnie – historiograficzny. (…) fabuła 

(„Śniegu”, przypis E.J.) toczy się wedle konwencji postmodernistycznej parodii, 

będąc zarzutem wobec przewrotów politycznych napędzanych przez spiski. Tu 

przewrót staje się burleską, podrzędnym przedstawieniem o tragicznych konse-

kwencjach”
17

. 

„Śnieg” został wydany w Turcji po turecku w 2002 roku, zaś w 2004 roku 

po angielsku. W tym samym roku „New York Times” umieścił go na liście 

dziesięciu najlepszych książek roku. Powieść przyniosła mu pierwszy wielki 

sukces międzynarodowy. Do dziś Pamuk tłumaczony jest na przeszło czterdzie-

ści języków.  

Piszę to w kontekście literackiej turystyki do Karsu we wschodniej Anatolii. 

Jak twierdzi jego burmistrz: „Wielu turystów przyjeżdża tu dzięki Pamukowi. 

Niemcy, Amerykanie, Francuzi nawet Japończycy – na chwilę wpadają ze swo-

imi aparatami fotograficznymi. Jerzy Haszczyński w 2007 roku wybrał się na 

reportaż śladami Pamuka do Karsu, który opublikował w „Rzeczpospolitej”. To 

80-tysięczne miasto Anatolii na fotografii wygląda, jak każde inne, jednak pew-

ną międzynarodową sławę zawdzięcza Pamukowi. Burmistrz cieszy się z tego 

faktu, wielu jest jednak takich, którzy Pamuka znienawidzili m.in. Dasdelen 

Öner, szef „Gazety Przygranicznego Miasta” i pierwowzór pana Serdara. 

W 1999 roku był on przewodnikiem pisarza po mieście, „książką adresowo-

telefoniczną” i gwarantem jego bezpieczeństwa. Nie może jednak pogodzić się 

z myślą, że wymyślona przez Pamuka postać kompletnie wypacza sens dzienni-

karstwa i tak daleko odbiega od jego własnej stosowanej w Karsie praktyki 

dziennikarskiej. Jak wynika z reportażu, w Karsie zdarzały się fakty publiczne-

go spalenia „Śniegu”
18

. Recepcja twórczości pisarza w Turcji to oddzielny te-

                                                           
15

 O. Pamuk, Ludzkość to zwierzęta literackie, wywiad, rozmawia J. Sobolewska, 

P. Stasiak, „Polityka” 2012, nr 36, s. 82. 
16

 Tamże. 
17

 E. Göknar..., dz. cyt., s. 149, 156. 
18

 J. Haszczyński, Pamuk na stos, Korespondencja z Karsu, „Rzeczpospolita” (W3), 

2007, nr 175, s. A8. 
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mat. Natężenie emocji, polaryzacja przyjęcia od potępienia do uwielbienia 

świadczy też o talencie i wielkości dzieła. Niewątpliwie o talencie autora 

świadczy sama turystyka literacka. Do Karsu przybywają ludzie zniewoleni 

wyobraźnią Pamuka.  

Pamuk w „Śniegu” powołał do życia galerię postaci wyrazistych, jasnych 

i „dobrze skonstruowanych”. Portret psychologiczny Ka jest znakomity. Nieste-

ty, jego egotyzm, skoncentrowanie na swoich przeżyciach, inteligencja pozwa-

lająca mu wszystkich zrozumieć i dyspozycja do cierpienia przynależy 

do wyposażenia większości poetów. Jednocześnie wszystkie doświadczenia 

związane z miłosną relacją są całkowicie przekonywujące. Ka jest również 

i zabawny, i groteskowy. Bardzo dobre są postaci kobiet – szlachetnej, pięknej 

i oszukanej przez własne uczucia Ipek, a poprzez wierność swoim przekona-

niom nieszczęśliwej. Pełne postaci to Granatowy, Kadife, Necip czy Fazir. Znać 

rękę mistrza i stojącą za nimi klasykę literacką. Postaci są literacko przemyślane 

i dopracowane w szczegółach, także w warstwie znaczeniowej dotyczącej 

imion
19

. Rys psychologiczny i losy postaci składających się na świat powieści 

sprawiają, jak pisał recenzent „The Guardian”, „że jest to niezwykle mądra 

powieść”
20

. 

Historia polityczna jako burleska 

To, że „Śnieg” stał się międzynarodowym bestsellerem wydaje się zrozu-

miale, jak i to, że jest to jedna z najważniejszych książek XX i XXI wieku. 

Szamotanina naszych czasów, daremność rozwiązań najważniejszych kwestii 

politycznych i społecznych, terroryzm, emigracja, wojny religijne, kompleksy 

Wschodu wobec Zachodu oraz nierównouprawnie kultur i przywiązanie do nich 

to podstawowe problemy książki. Obiegowa opinia o Pamuku brzmi, że stoi na 

moście Bosforu i łączy dwa światy: Europy i Orientu. Tłumaczy tureckość nam 

obywatelom Europy. Przedstawia dziewczyny, które umierają za chusty i islam, 

a co najważniejsze jest w stanie przybliżyć nam odczucia i motywy islamskich 

terrorystów
21

. Z pewnością tak jest, ale jego przekaz nie byłby tak głośny i od-

bierany w ponad czterdziestu krajach, gdyby książka nie wznosiła się na wyży-

ny kreacji artystycznej, gdyby nie była po prostu dobrą literaturą.  

Wszystko, co w niej najważniejsze wypływa z mott, którymi autor opatrzył 

książkę. Pierwsze z nich brzmi: „Uwaga nasza skupia się na niebezpiecznym 

                                                           
19

 Zob. N. Taluy-Yuce, A. Aysen Kaim, Przeczytałem raz pewną książkę i odmieniło to 

całe moje życie, „Odra” 2008, nr 6, s. 52. Według autorek nazwiska bohaterów po tu-

recku to Lacivert – Granatowy, (kojarzy się z Bin Ladenem). Ipek to po turecku Je-

dwab, Kadife po turecku Aksamit.  
20

 Fragment recenzji przytoczony na okładce „Śniegu” w wydaniu polskim. 
21

 Zob. J. Cieślak, Zabijanie jest bluźnierstwem, „Rzeczpospolita” (W3) 2006, nr 275, 

s. A9-A10. 
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krańcu rzeczy. Prawym złodzieju, delikatnym zabójcy, przesądnym ateiście”
22

. 

Drugie: „Polityka w utworze literackim – to wystrzał z pistoletu w czasie kon-

certu; coś brutalnego (…)”
23

. 

Świat lewicowców, islamistów, Kurdów, nacjonalistów przedstawionych 

w książce nie podlega ocenie w jednoznacznych kategoriach dobra lub zła. 

Uczniowie szkoły koranicznej zakochani w terroryście Granatowym są pod 

względem duchowym kryształowo czyści i kierują się dobrem i miłością. Kur-

dyjski szejch duchowy, przywódca islamski przynosi ukojenie pogrążonym 

w rozpaczy ludziom. Terrorysta, który zabija dyrektora szkoły za to, że nie 

wpuszczał na teren szkoły dziewcząt w chustach, jest zagubionym, kochającym 

swój naród człowiekiem, w dodatku psychicznie chorym. Przedstawiciele laic-

kiego rządu walczą z terroryzmem, są głusi i ślepi na potrzeby ludu, mają na 

sumieniu masakrę niewinnych ludzi. Terroryzują naród za pomocą tajnych 

służb i podsłuchu, chroniąc Ka skazują go pośrednio na śmierć. 

Jak pisze przywołany turkolog: gdy Pamuk miał trzydzieści lat, przeżył już 

trzy przewroty wojskowe, z lat 1960, 1971 i 1980, które miały wzmocnić no-

woczesną laickość kraju. W roku 1997 media i wojsko zmusiły rząd do ustąpie-

nia, aby zmniejszyć społeczny lęk przed politycznie uprawomocnionym isla-

mem (to był tzw. „miękki przewrót”, który zainspirował Pamuka do napisania 

„Śniegu”. W sumie sześć razy lub – inaczej licząc – raz na piętnaście lat wojsko 

interweniowało w proces polityczny. Otóż Pamukowa parodia politycznych 

przewrotów znajduje swój pełny wyraz w jego siódmej powieści „Śnieg”
24

. 

Jedną z kluczowych i niezwykłych, tak pod względem artystycznym, jak 

i intelektualnym scen jest farsa, która odbyła się w hotelu Asya – to sekretne 

spotkanie przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, sprzeciwiających 

się krwawemu przewrotowi, który miał miejsce w teatrze. Zgromadzeni obywa-

tele Karsu, nieszczęśnicy różnej maści, zebrali się, by napisać oświadczenie do 

niemieckiej wpływowej gazety, potępiające przewrót, w obecności wszelakich 

agentów i włączonego podsłuchu. Było to „oświadczenie dla europejskiej opinii 

publicznej w sprawie wydarzeń w Karsie”. Scena daje możliwości prześledze-

nia poczucia ich tożsamości i postaw wobec obywateli zachodniej Europy.  

Scena śmieszna i straszna. Kompleksy, duma, niechęć uwielbienie, zachodnie 

aspiracje, a jednocześnie wyjątkowa świadomość podziału na ludzkość lepszą 

i gorszą. Pamukowi udało się wypowiedzieć najskrytsze myśli nie tylko Turków 

– każdego, kto ma poczucie dumy ze swojej przynależności etnicznej, a prze-

cież odczuwa piekielne upokorzenie wobec bogactwa społeczeństwa Zachodu. 

                                                           
22

 Robert Browing, Pochwała Biskupa Blougrama. 
23

 Stendhal, Pustelnia parmeńska, tłumaczenie T. Boy-Żeleński; Zob. O. Pamuk, 

Śnieg..., s. 6. 
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 E. Göknar…, dz. cyt., s. 156, 157. 
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Tutaj Pamuk przemawia nie tylko głosem swoich pobratyńców, raczej całego 

upośledzonego świata, łącznie z mieszkańcami naszego kraju. 

Wśród przeciwstawnych poglądów i argumentów, faktów które doprowa-

dzają do absurdu padają m.in. i takie stwierdzenia: „Powiem krótko. Pojedyn-

czym biedakom może się i współczuje, ale jeśli ubogi jest cały naród, to wtedy 

ludziom przychodzi do głowy myśl, że to naród idiotów, nieudaczników, obi-

boków i brudasów. Wtedy każdy się śmieje, a nie współczuje. Ich kultura, zwy-

czaje i obrzędy są przedmiotem żartów. I tylko czasami ci <<światli i bogaci>> 

przestają się śmiać i zawstydzeni udają, że ciekawi ich kultura tego narodu. I że 

wcale nie uważają, że jest ona mniej ważna czy cenna. A robią tak, tylko dlate-

go, że boją się buntu imigrantów, którzy wycierają im podłogi i wykonują za 

nich najpodlejsze prace. (…) No i trochę ma racji ten człowiek Zachodu (…). – 

A ty też uważasz nas za głupców, jak tamten zapatrzony w czubek własnego 

nosa pisarz?”
25

. 

„A teraz pisz: Jestem dumny z mojej nieeuropejskiej duszy. Jestem dumny 

ze wszystkiego, co Europejczyk uznaje we mnie za dziecinne, okrutne i prymi-

tywne. Jeśli on jest piękny, mądry i nowoczesny, ja chcę pozostać brzydki, głu-

pi i prymitywny”
26

. 

„Panowie zachowujemy się tak, jakbyśmy byli mądrzejsi i lepsi niż ci z za-

chodu. A gdyby teraz Niemcy otworzyli w karskie konsulat i za darmo dawali 

każdemu wizę, po tygodniu w mieście nie byłoby żywej duszy”
27

.  

Przy artystycznej klasyfikacji tekstu padają słowa o postmodernistycznej 

powieści, która ucieka się do społecznych komentarzy. Parodia jest najwyższej 

próby i przywodzi na myśl frazy z Gombrowicza, którego Pamuk może nie zna. 

W Polsce mieliśmy do niedawna świetnego parodystę i postmodernistę, który 

z kwestii społecznych również uczynił świetną artystycznie farsę. Myślę tu 

o mało znanym Anatolu Ulmanie i jego dramacie „Transakcja z Amnezją”
28

. 

Jednak to, co wydaje się charakterystyczne dla parodysty Pamuka to wszech-

obecny duch Dostojewskiego, (żeby nie powiedzieć replika z Dostojewskiego, 

a dokładnie z „Biesów”), który unosi się w rozmowach „po duszam” bohate-

rów. Zresztą Dostojewski patronuje powieści, jako, że jej motto jest z notatek 

do „Braci Karamazow”: „Zniszczcie lud, zgniećcie, sprawcie, by umilkł na 

dobre. Bowiem europejskie oświecenie ważniejsze jest od ludu”
29

. 
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 O. Pamuk, Śnieg…, s. 355. 
26

 Tamże, s. 358. 
27

 Tamże, s. 359. 
28

 A. Ulman, Transakcja z Amnezją. Komedia wirtualna, „Dialog” 2000, nr 1, s. 5-26. 

Zob. też E. Juszczak, Postmodernizm i neoklasycyzm na peryferiach kulturowych; 
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Stwarzając swój polityczny świat w powieści, właśnie te słowa kieruje Pa-

muk do wojujących republikańskich przedstawicieli państwa tureckiego, policji, 

wojska, tajnych służb, administracji publicznej. Choć wydaje się, że atakujący 

go w ojczyźnie Turcy nie pojęli tego głębokiego przesłania. 

Wątki inspiracji rosyjską powieścią zostały przedstawione przez polskiego 

recenzenta. Jednak stawia on tezę, że podstawowym rosyjskim motywem 

„Śniegu” jest motyw Turgieniewowski (pisarz wyjeżdża z ojczyzny, bo nie 

znosi jej zacofania, by nieustannie tęsknić za nią)
30

. Z kolei „The Guardian” 

zauważa: (Śnieg to, przypis E.J.) „polityczny thriller inspirowany twórczością 

Fiodora Dostojewskiego”
31

. 

Z kolei na inspirację rodzimą literaturą wskazuje E. Göknar. Twierdzi on, 

że Pamuk otwarcie nie przyznawał się do dziedzictwa literatury tureckiej, kła-

dąc nacisk na swój związek z literaturą europejską. Göknar pisze: „Dodatkowo 

odniosę się do wielowiekowej w literaturze islamskiej i bliskowschodniej trady-

cji sufizmu – dziedzictwa, któremu tureccy autorzy, także Pamuk, wiele za-

wdzięczają. Sufizm toleruje paradoksy, które pozwalają na dekonstrukcję duali-

stycznych przeciwieństw podtrzymujących republikańską nowoczesność. 

W XX-wiecznej literaturze tureckiej trop <<świeckiego sufizmu>> pojawia się 

nawet w republikańskim modernizmie literackim. Sufizm zapewnia alternatyw-

ną narrację w stosunku do dialektycznej logiki modernizacji, z czego oryginal-

nie korzysta Pamuk przy konstruowaniu swoich powieści”
32

. Jeżeli dobrze ro-

zumieć słowa badacza przywoływany przykładowo powyżej rozdział pt: „Nie 

jesteśmy głupi! Jesteśmy tylko biedni!” modelowo wpisuje się ideę paradoksów 

i rozbijania dualistycznych przeciwieństw każdej idei i poglądu.  

Zakończenie 

Reasumując rozważania na temat wyjątkowej pozycji książki Pamuka we 

współczesnej literaturze, warto zauważyć, że jej świat przedstawiony jest na 

tyle sugestywny, że zaczął żyć własnym życiem. Postaci istnieją w świadomości 

czytelników, Kars realny zyskał rangę symbolu, na tyle istotną, że jest odwie-

dzany przez turystów literackich. Książka zaś diagnozuje międzynarodową 

rzeczywistość, przybliża świat islamistów, mierzy się z kompleksami ludzi 

Wschodu. Przewroty polityczne, które przynoszą wątpliwy postęp pokazane są 

jako operetkowa farsa
33

. Farsa, jak pisze recenzent „Der Tagesspiegel”, „w któ-
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 A. Kaczorowski, Turecki Turgieniew, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 237, s. 14. 
31

 Fragment recenzji na okładce polskiego wydania „Śniegu”. 
32

 E. Göknar…, dz. cyt., s. 147. 
33

Ten sam wniosek przyświeca Kapuścińskiemu w „Szachinszachu”, gdy opisuje rewo-
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wydania „Szachinszacha” w kolekcji GW. 
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rej człowiek nigdy nie stoi po właściwej stronie, rozdarty między śmiechem 

a płaczem”
34

. 

Becoming familiar with the masterpiece. A sketch on Orhan Pamuk’s Snow 

Streszczenie Abstract 

Śnieg Orhana Pamuka, jako jedna z naj-

ważniejszych powieści współczesnych, nie 

został w polskim piśmiennictwie dosta-

tecznie przedstawiony. Artykuł diagnozuje 

przesłanki arcydzieła: obsesyjną wizyjność 

rzeczywistego miasta Kars, znakomicie 

zbudowane postaci oraz moralną niejedno-

znaczność fundamentalistów islamskich 

i przedstawicieli laickiej Turcji przedsta-

wioną w duchu Dostojewskiego. Współ-

czesna polityczna historia świata rozgrywa 

się w Karsie jako burleska. Pamuk wnika 

w postawy islamistów, bezrobotnych ludzi 

Wschodu, pełnych kompleksów i nienawi-

ści w stosunku do bogatego Zachodu. 

Intelektualista poeta Ka staje się łączni-

kiem pomiędzy Europą i Turcją, jednak 

przegrywa swoje życie we wszystkich 

wymiarach. Artykuł przywołuje współcze-

sne socjologiczne konteksty. O karierze 

książki świadczy turystyka literacka do 

Karsu. 

Orhan Pamuk’s Snow have not yet re-

ceived sufficient attention in the Polish 

writing. This article shows a main scope 

of the masterpiece – obsessive image of 

a little town of Kars, perfectly composed 

characters, moral ambiguity of the Turk-

ish fundamentalists as well as of the laic 

part of the Turkish society often resem-

bling characters from Dostojewski. The 

world’s political history taking place in 

Kars is shown as a farce. Pamuk analyses 

Islamic attitude of the poor East towards 

the rich West. The poet Ka is taking the 

role of a link between Turkey and Europe 

but he fails in all his attempts. The article 

refers to contemporary sociological con-

texts. Literary tourism to Kars is a sign of 

the novel popularity. 

Słowa kluczowe Key words 

Pamuk, Kars, islam, Europa, burleska, 

wizyjność.  

Pamuk, Kars, Islam, Europe, farce, fanta-

sy. 
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Martyna Gibka
1
 

The Functions of Proper Names in the Literary Work 

of Art 

The issue of the functions served by nomina propria in the literary work has 

been regarded as resolved
2
 for a few decades, as the work considered to be cru-

cial to the topic was published in 1970. In his book Nazewnictwo w utworach 

Stefana Żeromskiego
3
, Aleksander Wilkoń proposed a typology of the functions 

of literary proper names, which included one primary function – denoting par-

ticular people and places
4
 – and five secondary functions: the localizing, socio-

logical, allusive, expressive and semantic
5
. The localizing function occurs when 

nomina propria set the plot in a specified time or place, and the sociological 

when the names indicate the characters’ social, group or national affiliation
6
. 

The allusive function is the use of names as more or less ciphered allusions to 

real people, and the expressive one is the use of proper names as signs voicing 

certain emotions and emotional undertone
7
. Finally, the semantic function ap-

pears when the names characterize their denotations according to the metaphor-

ic or the literal meaning of the names
8
. 

This classification became the foundation for the majority of the subsequent 

works concerned with literary onomastics. Nevertheless, it was often recognised 
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 Martyna Gibka – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

2
 Such claims appear not only in the works of scholars concerned with literary 

onomastics (compare for example I. Domaciuk, Funkcje nazw własnych w wybranych 

utworach zaliczanych do literatury fantasy, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim 

nazewnictwie, R. Łobodzińska (red.), Łask 2005, s. 175), but also in texts devoted to 
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as insufficient and was therefore complemented by additional functions
9
. The 

first scholar who expanded Wilkoń’s typology was Łucja Maria Szewczyk. She 

added six functions: the myth-creating
10

, documentary
11

, poetic
12

, chronologi-

cal
13

, evaluative
14

 and denotive
15

. Then, the symbolic
16

 and impressive
17

 func-

tions were added by Irena Sarnowska-Giefing. Next, the list was further extend-

ed by Urszula Kęsikowa, who distinguished the didactic-educative function
18

, 

and Czesław Kosyl, who added the emotive
19

, veristic
20

, informative
21

 and mi-

metic
22

 functions. Furthermore, Aleksandra Cieślikowa postulated the need to 

add the intertextual function
23

. Then, Genowefa Surma wrote about the meta-

phoric function of proper names
24

, and Adam Siwiec described the camouflag-

                                                           
9
 Due to the main concern of this article being the proposition of a new theoretical ap-

proach and to the length restrictions of an article, the functions added to the list pro-
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 Ł.M. Szewczyk, Analiza językowo-stylistyczna nazw osobowych w powieści Romana 

Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”, „Acta Universitatis Nicolai Copernici – Filologia 

Polska” 1978, nr XIV, s. 91. 
11

 Tamże, s. 92. 
12

 Ł.M. Szewczyk, Funkcje artystyczne nazewnictwa biblijnego w „Dziadów cz. III” 

Adama Mickiewicza, „Onomastica” 1990, nr XXXV, s. 94. 
13

 Tamże, s. 99. 
14

 Tamże, s. 94. 
15

 Ł.M. Szewczyk, Chrematonimy w „Słowniku języka Adama Mickiewicza”, 

[w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej 

Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska, M. Czachorow-

ska, Ł.M. Szewczyk (red.), Bydgoszcz: 2000, s. 299. 
16

 I. Sarnowska-Giefing, Nazewnictwo w wybranych utworach Adolfa Dygasińskiego, 

„Onomastica” 1977, nr XXII, s. 227. 
17

 I. Sarnowska-Giefing, Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich okresu reali-

zmu i naturalizmu, Poznań 1984, s. 97. 
18

 U. Kęsikowa, Funkcja dydaktyczna nazewnictwa w powieściach dla młodzieży, 

[w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, E. Homa (red.), Szczecin 1988, 

s. 81. 
19

 Cz. Kosyl, Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, Lublin 1992, s. 95. 
20

 Tamże, s. 95. 
21

 Tamże, s. 32. 
22

 Cz. Kosyl, Główne nurty nazewnictwa literackiego (zarys syntezy), [w:] Onomastyka 

literacka, M. Biolik (red.), Olsztyn 1993, s. 68. 
23

 A. Cieślikowa, Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich, [w:] Onoma-

styka literacka, dz. cyt., s. 37. 
24

 G. Surma, Nazwy własne w folklorze opoczyńskim, [w:] Onomastyka literacka 

dz. cyt., s. 305. 
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ing
25

 and the erudite
26

 functions. Finally, Maciej Szelewski added the universal-

izing function
27

. 

Wilkoń’s work did not provide a definition of the term function of proper 

names in the literary work of art. Nor did the works of his followers. Moreover, 

the methods of distinguishing the particular functions were not specified. This, 

together with the proliferation of the proposed functions caused the allegedly 

established and resolved issue of the functions of literary nomina propria to 

become ambiguous and imprecise. Therefore, the classification is impossible for 

application. Such a claim seems to be confirmed by a large number of articles 

concerned with the functions of literary proper names, whose authors are unsure 

about the existence of which function they would like to demonstrate and what 

scope the function should receive. Furthermore, there are also works in which 

some functions classified at one point of the development of the topic as sepa-

rate are included as elements of other functions. 

To illustrate this chaos, one could summarise almost any contemporary arti-

cle on the matter. Some of such works are the articles: „Funkcje nazw własnych 

w wybranych utworach zaliczanych do literatury fantasy” by Izabela Doma-

ciuk
28

, „Nazwy osobowe w „Schodami w górę, schodami w dół” Michała Cho-

romańskiego” by Adam Siwiec
29

, „Kilka uwag o onomastyce literackiej 

w utworach dla dzieci Wojciecha Żukrowskiego” by Stanisław Kania
30

, „Funk-

cjonalność proprialnej sfery językowej w twórczości Gustawa Morcinka” by 

Robert Mrózek
31

, and „Nazwy osobowe w wybranych utworach Małgorzaty 

Musierowicz” by Katarzyna Kuffner-Obrzut
32

. In her study, Domaciuk claims 

that one of the functions performed by the analysed propria is the poetic func-

tion, which is served by “proper names that attract the reader’s attention to their 

                                                           
25

 A. Siwiec, Nazwy osobowe w „Schodami w górę, schodami w dół” Michała Choro-

mańskiego, [w:] Onomastyka literacka, dz. cyt., s. 194-195. 
26

 A. Siwiec, Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, Lublin 1998, s. 63. 
27

 M. Szelewski, Funkcje nazw własnych w polsko- i rosyjskojęzycznej literaturze fanta-

sy na przykładzie utworów Andrzeja Sapkowskiego oraz Nika Pierumowa i Siergieja 

Łukjanienki, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji na-

ukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.), M. Aleksiejenko (red.), Szczecin 2000, 

s. 231. 
28

 I. Domaciuk, Funkcje nazw…, dz.cyt., s. 175-190. 
29

 A. Siwiec, Nazwy osobowe…, dz.cyt., s. 187-197. 
30

 S. Kania, Kilka uwag o onomastyce literackiej w utworach dla dzieci Wojciecha Żu-

krowskiego, [w:] Onomastyka literacka…, dz. cyt., s. 213-218. 
31

 R. Mrózek, Funkcjonalność proprialnej sfery językowej w twórczości Gustawa Mor-

cinka, [w:] Onomastyka literacka, dz. cyt., s. 181-186. 
32

 K. Kuffner-Obrzut, Nazwy osobowe w wybranych utworach Małgorzaty Musierowicz, 

[w:] Metodologia badań onomastycznych, M. Biolik (red.), Olsztyn 2003, s. 485-497. 
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form and content”
33

. However, later in the same article she states that “some 

toponyms amaze the reader with their different sound, and therefore their func-

tion is then restricted to the expressive one”
34

 and that “in novels, in which 

nomina propria are largely based on linguistically foreign roots, it is the expres-

sive function that can be observed. Being deliberately deformed and fanciful, 

these proper names attract the reader’s attention”
35

. Thus, Domaciuk incorpo-

rates the poetic function into the expressive one. Moreover, the same happens to 

the humorous function
36

. Exactly the same inaccuracies can be observed in the 

article by Siwiec
37

, whereas the incorporation of only the humorous function 

into the expressive function appears in the work by Kania
38

. 

The definition of the expressive function became the cause of error also in 

the article by Mrózek, who states that nomina propria expressing the attitude of 

the author towards the characters perform the semantic function
39

. Conversely, 

in the work by Kuffner-Obrzut, the names characterizing their denotations were 

claimed to serve the expressive function
40

. 

As results from the presented summary of the issue, the typology of the 

functions of literary nomina propria lacks a clearly defined theoretical back-

ground. Hence, the main aim of this article is to propose a theoretical approach 

that will enable the resolution of the discussed problem. 

Before a definition of the term function of literary proper names can be 

proposed, the category of proper names should be distinguished from the cate-

gory of appellatives. There are two decisive differences between the categories: 

(1) nomina appellativa designate classes of objects and nomina propria denote 

individual entities, (2) unlike common nouns, proper names do not carry a se-

mantic value
41

. In this article, the term function will be understood as the role 

the proprium performs in relation to a given element of the nominal act
42

. 

Therefore, the function of literary nomen proprium is the role the name serves 

in relation to a given element of the nominal act of the literary work (for the 

model of which see diagram 1). Despite their intuitiveness some earlier defini-

                                                           
33

 I. Domaciuk, Funkcje nazw…, dz. cyt., s. 181. 
34

 Tamże, s. 182. 
35

 Tamże, s. 187. 
36
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 A. Siwiec, Nazwy osobowe…, dz. cyt., s. 193. 
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 S. Kania, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 218. 
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 R. Mrózek, Funkcjonalność proprialnej…, dz. cyt., s. 185. 
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 K. Kuffner-Obrzut, Nazwy osobowe…, dz. cyt., s. 494. 
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tions of the onymic functions are apt in themselves, so they will be used within 

the new theoretical approach proposed in this work. 

Diagram 1 – the model of the nominal act of the literary work 

Źródło: opracowanie własne. 

This model is based on (1) the basic model of the naming process created 

by Ivan Lutterer
43

, and on (2) the model of the nominal act of the 

microtoponymy of climbing space proposed by Mariusz Rutkowski
44

. Lutterer’s 

model includes three elements: the name-giver, the name-given and the object 

named
45

. Rutkowski complemented Lutterer’s model by adding two more ele-

ments: the user and the situational context of the creator, thus adjusting the 

model to the needs of the field his model was used in. In order to create the 

model of the nominal act for the literary work of art, other three elements need 

to be added, these are: the author, the situational context of the author and the 

reader. Thus, a more complex model which includes two worlds (the real one 

and the fictional one) is proposed. 

Before the functions of nomina propria in literary works can be enumerated 

and defined, the elements of the created model of the nominal act and the model 

itself should be briefly described. Firstly, the author is simply the person who 

wrote the book, the author’s situational context refers to the circumstances ac-

companying the process of writing and especially of inventing names. The name 

is the linguistic sign given to an entity as its label, and the object is the entity 

                                                           
43

 I. Lutterer, Onymical Mistake in the Naming Process, [w:] Proceedings of the XIIIth 

International Congress of Onomastic Sciences (Cracow, August 21-25, 1978). Vol. II, 
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44

 M. Rutkowski, Mikrotoponimia przestrzeni…, dz. cyt., s. 41-43. 
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that is being named and therefore distinguished from the background. The crea-

tor is the character who gives the name to another character; although in a liter-

ary work he/she is often not revealed, at least not straightforwardly. Even when 

the creator is revealed he/she is de facto not the name-inventor and name-giver 

but a middleman used by the author. The situational context of the creator is 

understood as circumstances accompanying the act of the naming in the fiction-

al world. Finally, the term user encompasses all the characters from the fictional 

world who use the name, and the reader includes every person from the real 

world who decides to acquaint him/herself with the literary work. 

The hypothetical model act of nomination for the literary work (one which 

includes the relations between its elements) could be described as follows: (1) 

the author creates an entity (the object, here a character), which due to its status 

and the social needs of communication has to have a name; (2) the author dis-

tinguishes some motivational features (which can come from the object itself, 

from the situational context or from the name itself); (3) the identified features 

become the inspiration to name the object – the author names the entity (charac-

ter). After the fictional figure is named, other characters in the fictional world 

use the name and finally, when the literary work is published, the readers meet 

the name. 

Among the lines connecting the elements of the model of the nominal act, 

there are three dotted ones. The line between the author and the creator is not 

solid due to the fact, that the creator is usually not revealed in a direct way. And 

the lines between the name and the user and reader are dotted since the two 

elements, although included in the model, are in fact outside the real act of nom-

ination. 

Since the proper name serves a function when it performs a role in relation 

to an element of the nominal act, it is possible to list all the relations the name 

can enter into and some of the roles it can take in these relations. 
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Table 1. 
The relation The functions 

NAME : OBJECT 

the identifying-differential function, the 

semantic function, the sociological func-

tion 

NAME : SITUATIONAL CONTEXT OF 

THE CRETOR 

the allusive function, the commemorative 

function, the camouflaging function 

NAME : CREATOR the expressive function 

NAME : NAME the poetic function 

NAME : USER 
the humorous function, the conative func-

tion 

NAME : AUTHOR the expressive function 

NAME : SITUATIONAL CONTEXT OF 

THE AUTHOR 

the localizing function, the allusive func-

tion, the intertextual function, the com-

memorative function, the camouflaging 

function 

NAME : READER 
the humorous function, the didactic-

educative function, the conative function 

Źródło: opracowanie własne. 

It is the first attempt to compose a list of the onymic functions of the literary 

work that is based on the work’s nominal act, and therefore the list may not be 

exhaustive. Thus, other functions can be added to the list provided that they are 

distinguished and classified as roles the name performs in relation to the ele-

ments of the nominal act. 

As results from the definition of nomina propria, the only function that 

a proprium must serve is the individual denotation and this, the primary role of 

every proprium, is called the identifying-differential function, performed by the 

name in relation to the object. All other functions enumerated above are sec-

ondary, which means that the proprium can, but does not have to serve them. 

One of the consequences of this feature is the fact that the onomastic material of 

a book does not have to serve all the secondary functions and de facto it some-

times should not, as each genre has its characteristics which apply also to the set 

of proper names present therein.  

Five out of the twelve secondary functions listed in Table 1 were defined at 

the beginning of the article. The definitions were quoted after Aleksander 

Wilkoń, but because of their intuitiveness they were not precise. However, 

when embedded in the proposed definition of the function of literary proper 

names, they become explicit. The remaining seven secondary functions need to 

be defined.  
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In relation to the situational context of the creator, the name serves the 

commemorative function when it commemorates an entity from the creator’s 

world (for instance a person or an event). And when the commemorated entity 

belongs to the author’s world, the commemorative function is performed by the 

name in relation to the situational context of the author. 

The camouflaging function can also be performed in relation to the two sit-

uational contexts. It appears when the name hides the identity of its bearer. 

When the name belongs to a character based on an authentic person from the 

real world and hides the identity of this character from the reader, the camou-

flaging function is performed in relation to the situational context of 

the author
46

. And when the name of the character is his/her second one and is 

supposed to hide his/her identity from other characters, the camouflaging func-

tion is served in relation to the situational context of the creator. 

The poetic function is the only one that can be served by the name in rela-

tion to itself. It occurs when the proprium keeps the recipient’s attention on its 

structure
47

. Thus, this function is performed by “names whose internal organisa-

tion is of an exceptional kind, which attracts attention to the name’s linguistic 

form in the first instance”
48

. 

The humorous function is served by the name in relation to the user or the 

reader when it induces laughter in the user or the reader respectively. The reali-

sation of this function, however, is impossible to determine, as one cannot ex-

amine the reaction of every reader, and not every character’s reaction to every 

name is presented in the book. The only aspect of humour that can be decisively 

determined is the presence or absence of the humorous element in the proper 

name (as an external quality of a text), which could in turn prove the emergence 

of the humorous function in relation to the implied reader
49

. Depending on the 

theory of humour one chooses to base the analysis on, the name can be claimed 

to possess a humorous element for instance “if: 1) the text [proper name] is 

wholly or partially consistent with two different scripts; 2) these two scripts are 

                                                           
46

 As results from such a definition, each realisation of the camouflaging function seems 

to involve two relations simultaneously: to the situational context of the author/creator 

and to the reader/user. The inclusion of the camouflaging function to the functions 

served in relation to the situational contexts ensues from the fact that before the name 

can hide the identity of its denotation from anyone, there has to be a connection between 

the name and an authentic person or a character. 
47

 M. Rutkowski, Mikrotoponimia przestrzeni…, dz. cyt., s. 100. 
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 Tamże, s. 100-101. 
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 More on the humorous function of proper names see M. Gibka, Hooch, Filch and 

Fluffy: How Polish Translation of Harry Potter Influences the Humorous Function of 

the Characters’ Names, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej 

translatologii, E. Kujawska-Lis, I. Ndiaye (red.), Olsztyn 2014, s. 161-171. 
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in opposition; 3) the scripts overlap the text [proper name] completely or to 

some extent”
50

. 

Similarly to the humorous function, the conative function can be served in 

relation to the user and to the reader. It occurs when the name provokes a reac-

tion in the user or the reader. The range of possible reactions can be utterly un-

limited, some of the more frequently appearing might be for instance disgust, 

anger or aversion
51

. 

The intertextual function occurs in the relation to the situational context of 

the author, and it emerges when a name in the analysed literary work was taken 

over from another literary work. This function seems not to be an end in itself, 

but rather a means to achieve different purposes, which however transgress the 

scope of this article. 

The last function to be defined is the didactic-educative function served by 

the nomina propria in relation to the reader. It occurs when the name “enriches 

or preserves the knowledge of the reader”
52

 and appears when the text includes 

authentic names that denote the same denotations as in the reality (for example 

William Shakespeare, Aristotle, Samuel Beckett…) sometimes with a piece of 

information about the denotations or in metaphorical uses which emphasise 

certain characteristics of the denotations
53

. 

The last aspect that should also be mentioned while presenting this theoreti-

cal approach to the issue of the functions performed by nomina propria in the 

literary work of art, is the fact that, as opposed to all other onomastic studies, 

the studies of nomina propria within the literary work take into account two 

worlds (the real and the fictional), but both of them are accessible only to the 

author and the reader. On the contrary, the fictional characters have access only 

to the fictional world. This should be considered especially when establishing 

the scope and extent of the functions served and the impact exerted by the prop-

er names on the fictional world. In order to do that, a simplified model of the 

nominal act of the literary work (one that could be created by a fictional charac-

ter with no access to the real world) should also be presented (see diagram 2). 
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rate status due to the fact, that inducing laughter is the reaction by far the one most often 

aimed at by the authors. 
52
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Diagram 2 – the simplified model of the nominal act of the literary work 

Źródło: opracowanie własne. 

Comprised of only these elements of the nominal act which are accessible 

to the fictional characters, the simplified model excludes three elements: the 

author, the situational context of the author and the reader. Therefore, within the 

frame of the fictional world, the name can enter into a relation with only five 

elements of the nominal act of the literary work. Hence, the list of the onymic 

functions as seen from the perspective of this world is shortened as well, and 

includes only the first five points from the more extensive list presented in Ta-

ble 1. 

To conclude, the issue of the functions served by nomina propria in the lit-

erary work can be resolved only if it is based on a clear theoretical foundation. 

The definition of the function itself has to be provided before the particular 

functions can be delineated. The method of distinguishing these functions 

should also be specified. The theoretical approach to the issue proposed in this 

article is based on the model of the nominal act of the literary work, as it ena-

bles the identification of the functions that a proper name can serve from the 

moment of its creation. 
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Funkcje nazw własnych w literackim dziele sztuki 

Streszczenie Abstract 

Celem artykułu jest przedstawienie zagad-

nienia funkcji nazw własnych w dziele 

literackim w nowym ujęciu teoretycznym 

bazującym na modelu aktu nominacyjnego 

dla dzieła literackiego. Potrzeba uporząd-

kowania dotychczasowego dorobku bada-

czy w tej dziedzinie umotywowana jest 

panującym w niej chaosem i brakiem naj-

bardziej podstawowych definicji. W pracy 

przedstawione zastają dwa modele aktu 

nominacji: pełny – obejmujący zarówno 

świat fikcyjny jak i rzeczywisty oraz 

uproszczony – obejmujący jedynie świat 

fikcyjny. 

This paper addresses the issue of the 

functions served by nomina propria in the 

literary work of art. A new theoretical 

approach, based on the model of the 

nominal act of the literary work, is pre-

sented. The need to revisit the problem is 

justified by the absence of even the most 

basic definitions. In the article, two mod-

els of the nominal act of the literary work 

are presented, one which includes both 

the fictional and the real world, and one 

which is restricted only to the fictional 

universe. 

 

Słowa kluczowe Key words 

onomastyka, onomastyka literacka, funkcje 

nazw własnych, akt nominacyjny 

onomastics, literary onomastics, the func-

tions of proper names, nominal act 
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Nazwiska w księdze małżeństw parafii zakrzewskiej 

w Złotowskiem (lata 1850-1860) 

Nakładem Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej w latach 

2011-2012 ukazał się dwutomowy „Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Zło-

towskiej”
2
. W słowniku tym ujęto nazwiska mieszkańców dwóch najstarszych 

i największych parafii leżących na Krajnie Złotowskiej – złotowskiej i zakrzew-

skiej. Parafie te łącznie obejmowały 19 wsi. Materiał źródłowy umieszczony 

w „Słowniku…” pochodził ze źródeł pisanych i drukowanych obejmujących 

okres od 2. połowy XVI do 2. połowy XIX wieku. Dolna data graniczna została 

wyznaczona przez najstarsze zachowane zapisy źródłowe z tego terenu, zaś 

górną datę graniczną przyjęto po to, aby móc w miarę w pełny sposób ukazać 

zjawisko germanizacji nazwisk polskich i istniejące równolegle zjawisko polo-

nizacji nazwisk niemieckich. Jak wynika z tego krótkiego wprowadzenia, 

w „Słowniku nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej” w zasadzie nie ujęto 

nazwisk występujących w zapisach źródłowych po roku 1850.  

Nie znaczy to oczywiście, że źródła takie nie zachowały się do dnia dzisiej-

szego. Księgi parafii zakrzewskiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, prze-

chowywane obecnie w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej są 

w miarę kompletne. Zachowały się księgi chrztów z lat 1773-1908, księgi mał-

żeństw z lat 1714-1943, księgi zgonów z lat 1815-1916 oraz księga komunii 

obejmująca lata 1896-1972. Warto byłoby zatem uzupełnić wiedzę o antropo-

nimach zakrzewskich doby nowopolskiej, wykorzystując zgromadzone 

w koszalińskim archiwum materiały źródłowe. Pozwoliłoby to na w miarę 

kompletne opisanie struktur słowotwórczych charakterystycznych dla terenu 

Krajny Złotowskiej oraz pełniejsze ukazanie procesów germanizacji nazwisk 

polskich i polonizacji nazwisk niemieckich na tym terenie. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano tylko jedną wszywkę 

umieszczoną w księdze małżeństw z lat 1814-1860. Księga ta w oryginale opa-

                                                           
1
 Lidia Bożena Sudakiewicz – doktor nauk filologicznych, Wydział Humanistyczny 

Politechniki Koszalińskiej. 
2
 Zob. L.B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej, t. 1 od A do 

K, t. 2 od L do Ż, Koszalin 2011-2012. Recenzje: zob. H. Górny, Lidia Bożena Suda-

kiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej, „Onomastica” 2013, nr 57, 

s. 294-295, M. Czaplicka-Jedlikowska, Lidia Bożena Sudakiewicz: Słownik mieszkań-

ców Ziemi Złotowskiej, „Prace Językoznawcze” 2015, nr 17 (1), s. 95-109. 
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trzona jest numerem trzecim (druga obejmuje lata 1774-1814, a pierwsza nie 

zachowała się). Z wymienionego powyżej źródła wyekscerpowano 115 nazwisk 

(zob. poniżej „Nazwiska w księdze małżeństw parafii zakrzewskiej w Złotow-

skiem”), które przeanalizowano pod względem semantyczno-strukturalnym. 

Pozwoliło to na ukazanie w części syntetycznej (zob. Wnioski) charaktery-

stycznych cech językowych przedstawionych antroponimów oraz ukazanie 

procesów polszczenia i niemczenia nazwisk mieszkańców Zakrzewa. 

Zakrzewo jest rozległą wsią leżącą w północno-zachodniej części Krajny 

Złotowskiej. To siedziba gminy w powiecie złotowskim. Od strony północnej 

Zakrzewo otacza jezioro Głomskie, od strony wschodniej – jezioro Borowno, 

a od północno-zachodniej – jezioro Łomczyn. W granicach samej wsi są jeszcze 

dwa jeziora: Księże i Kościelne. Na wschód od Zakrzewa rozciąga się las no-

szący nazwę Kamionki
3
. Zakrzewo znane jest przede wszystkim dzięki postaci 

księdza Bolesława Domańskiego, który był tu proboszczem i administrował 

parafią przez 37 lat, aż do śmierci w 1939 roku. 

Osada Zakrzewo jest bardzo stara – istniała już w czasach pogańskich. Jak 

świadczą przeprowadzone wykopaliska archeologiczne, zamieszkiwała ją lud-

ność kultury wschodniopomorskiej, osiadła tu co najmniej 500 lat p.n.e
4
. Z ko-

lei pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1432, a pierwsza wzmianka 

o parafii z roku 1511
5
. Otto Goerke – autor książki „Der Kreis Flatow”, przy-

puszcza, że kościół, będący siedzibą parafii, istniał w Zakrzewie już w roku 

1491
6
; początkowo drewniany, a od 1839 roku murowany (z kamieni polnych).  

Parafia zakrzewska około roku 1580 obejmowała wsie: Buczek Wielki, 

Głomsk, Stara Wiśniewka, Łąkie, Lipka, Prochy, Potulice, Radawnica, Grudna, 

Górzna. W roku 1619 parafię zakrzewską połączono z sąsiednią złotowską 

i podporządkowano proboszczowi w Złotowie. W roku 1695 parafie ponownie 

rozdzielono. W wieku XVIII parafia zakrzewska obejmowała wsie: Zakrzewo, 

Buczek Wielki, Łąkie, Głomsk, Lipka, Osowo, Potulice, Prochy, Stara Wi-

śniewka, Wersk i osadę młyńską Stołuńsko, natomiast wsie: Radawnica, Grud-

na i Górzna zostały w 1766 roku włączone do parafii radawnickiej
7
. Podział taki 

został zachowany i w wieku XIX.  

Wszystkie wsie należące do parafii zakrzewskiej stanowiły własność szla-

checką. W 1544 roku właścicielami wsi Zakrzewo byli Wojciech i Jan Zakrze-

wscy, następnie należała ona do rodu Potulickich, a w 1618 roku Jan Potulicki 

sprzedał dobra Zygmuntowi Grudzińskiemu. W rękach Grudzińskich Zakrzewo 

                                                           
3
 B. Popielas-Szultka, Z. Szultka, Dzieje Zakrzewa, Koszalin 1974, s. 7. 

4
 Tamże. 

5
 P. Szafran, Osadnictwo historycznej Krajny w XVI-XVIII wieku (1511-1772), Gdańsk 

1961, s. 214. 
6
 za P. Szafran, Osadnictwo…, dz. cyt., s. 214. 

7
 Tamże, tu zobacz w załączniku mapę: Sieć osadnicza Krajny około 1772 roku. 
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pozostawało do roku 1688. Kolejnymi właścicielami wsi zostali Działyńscy. 

W ich rękach Zakrzewo było do roku 1788, kiedy to Ksawery i Ignacy Działyń-

scy sprzedali wieś radcy pruskiej kamery wojennej Janowi Fryderykowi von 

Fahrenkeidtowi. Od tego momentu, aż do roku 1945 wieś pozostawała w rękach 

niemieckich (od 1798 właścicielem wsi był landrat Jan Karol von Gerhardt, 

a od 1820 do 1945 rodzina Hohenzollernów)
8
. 

W 2. połowie XIX wieku (dane z roku 1858) Zakrzewo było czwartą co do 

wielkości wsią w powiecie złotowskim i liczyło 808 mieszkańców
9
. Podstawo-

wym ich zajęciem była uprawa roli. Ze względu na niską jakość gleb, uprawia-

no głównie żyto, owies i ziemniaki. Na przykład w 1869 roku na 147 gospo-

darstw 112 stanowili zagrodnicy i chałupnicy, a tylko 35 gospodarstw było  

samodzielnych
10

. Dlatego mieszkańcy Zakrzewa najmowali się jako robotnicy 

rolni w majątkach i dużych gospodarstwach, na szeroką skalę hodowali też 

owce. We wsi czynny był młyn, a w 2. połowie XIX wieku uruchomiono też 

cegielnię.  

Jak piszą w „Dziejach Zakrzewa” B. Popielas-Szultka i Z. Szultka: „w po-

łowie XIX wieku w Zakrzewie pojęcie <<katolik>> pokrywało się zasadniczo 

z pojęciem <<Polak>>, pojęcie <<ewangelik>> z pojęciem <<Niemiec>>. 

Świadczą o tym dane z 1849 roku, kiedy wieś liczyła 863 osoby, w tym 576 

katolików, 557 mówiących językiem polskim oraz 282 ewangelików; 306 mó-

wiących językiem niemieckim”
11

. We wsi wybudowano tylko kościół katolicki, 

jego patronką jest św. Maria Magdalena. Najbliższy zbór ewangelicki znajdo-

wał się w Złotowie. 

Ze względu na niezwykle ciekawą historię wsi Zakrzewo i interesujące losy 

jej mieszkańców
12

 warto byłoby szerzej i dokładniej opracować antroponimy 

zakrzewskie doby nowopolskiej. Tym bardziej, że, jak zauważono powyżej, 

materiały źródłowe z tego terenu są bogate i zachowały się w dobrym stanie do 

dnia dzisiejszego. Niniejszy artykuł jest zaledwie sygnałem ukazującym, jakie 

wiadomości kryją się w nazwiskach zapisanych w zakrzewskich księgach para-

fialnych.  

                                                           
8
 B. Popielas-Szultka, Z. Szultka, Dzieje…, dz. cyt., s. 10. 

9
 Tamże, s. 23. 

10
 Tamże, s. 20-21. 

11
 B. Popielas-Szultka, Z. Szultka, Dzieje…, dz. cyt., s. 24. 

12
 Zob. B. Popielas-Szultka, Z. Szultka, Dzieje Zakrzewa…, dz. cyt.; M. Zientara-

Malewska, Zakrzewo [w:] tejże: Złotowszczyzna, Łódz 1971; Ziemia złotowska, 

W. Wrzesiński (red.), Gdańsk 1969, E. Osmańczyk, Niezłomny proboszcz z Zakrzewa, 

rzecz o Księdzu Patronie Bolesławie Domańskim. Warszawa 1989; J. Borzyszkowski, 

„Lud Polski się nie da...” Ks. Bolesław Domański, Patron Polaków w Niemczech, 

Gdańsk 1989. 
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Dla potrzeb artykułu
13

 opracowano w formie słownika alfabetycznego 115 

nazwisk wyekscerpowanych z księgi małżeństw parafii zakrzewskiej w Złotow-

skiem. Omówione poniżej nazwiska pochodzą z lat1850-1860. Hasłem w słow-

niku jest forma męska nazwiska. Wszystkie hasła zostały zilustrowane zapisami 

źródłowymi przy których najpierw podano rok zapisu, a po ukośniku numer 

strony na której zapis znajduje się w księdze małżeństw. Formy żeńskie poprze-

dzono skrótem fem. Po podaniu zapisów źródłowych omówiono budowę i zna-

czenie nazwisk, a także zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy językowe 

przedstawionych antroponimów. W części końcowej przedstawiono wnioski 

wynikające z analizy językowej nazwisk ujętych w części słownikowej. Za-

mieszczono również objaśnienia skrótów wykorzystanej literatury przedmiotu 

oraz innych skrótów, których użyto w części słownikowej. 

Nazwiska w księdze małżeństw parafii zakrzewskiej w Złotowskiem (lata 

1850-1860) 

ABRAHAM: Michael Abraham 1856/260; Michael Abraham Colonus de 

Podrozna1858/274. Od im. Abraham. 

ALEKSIEWICZ: Clemens Allexiewicz Viduus de Ossowo 1856/260. Hipok. od 

im. Aleksander > Aleks z suf. –ewicz. W zapisie nazwiska widać germanizację 

fonetyczno-graficzną polegająca na podwojeniu –l- i zastąpieniu pol. –ks- łac. 

lub niem. grafemem –x-. 

BACHNICKI: Martinus Bachnicki 1851/234. Od n. o. Bachnik (: hipok. od im. 

Bartłomiej, Benedykt lub Sebastian) z suf. -ski.  

BANDULA: Joseph Bandula Colon. 1859/284. Od n. o. Banda z suf. –ula. 

N. o. Banda powstała w wyniku obniżenia artykulacyjnego e:a w sąsiedztwie 

półotwartej –n-, stad Benda : Banda, a n. o. Benda to zapisana fonetycznie 

n. o. Będa (: hipok. od im. typu: Będzieciech, Będziemir Mal I 64).  

BARONOWSKI: fem. Hedvigis Baronowska 1859/282. Od n. o. Baron z suf. –

owski. N. o. Baron może pochodzić od ap. baron ‘wyższy urzędnik, dygnitarz’, 

‘człowiek od nikogo niezależny, sobiepan' SW I 99, mniej prawdopodobne ‘ty-

tuł wyższej szlachty’. Raczej chodzi tu jednak o n. o. Baran, która do dziś bywa 

wymawiana na Krajnie z podwyższeniem artykulacyjnym a : o, w obustronnym 

sąsiedztwie półotwartych, dając postać Baron Brzeź 209.  

                                                           
13

 Artykuł ten stanowi rozszerzoną i poprawioną wersję referatu, który został wygłoszo-

ny przez autorkę na konferencji językoznawczej z cyklu „Językowa przeszłość i współ-

czesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”, Łomża 2014. Jednocześnie tu 

pragnę serdecznie podziękować Panu prof. dr hab. Edwardowi Brezie za wszystkie 

niezwykle cenne uwagi zgłoszone w trakcie dyskusji po wygłoszeniu wspomnianego 

referatu. 
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BARTOSZ: Matheus Bartosz de Stawnica 1853/240; Franciscus Bartosz 

1853/244. Hipok. od im. Bartłomiej Mal II 194.  

BĄK: inter Laurentium Bąk Custori Silvae 1852/236. Od ap. bąk ‘owad – Ta-

banus’ SW I 108. 

BETAŃSKI: fem. Anna Betańska filia Nicodemi Betański 1857/268. Spolsz-

czona na Bet niem. n. o. Bett (: hipok. od im. Bertram, Betram, por. stwniem. 

hipok. Betto SEM V 17). 

BETTIN: Andreas Bettin 1857/270. Niem. n. o. Bett (zob. BETAŃSKI) z nie-

m. suf. –in.  

BIAŁCZYK: Antonius Bialczyk 1857/266; fem. Magdalena Bialczyk filia 

Francisci Bialczyk 1856/262. N. o. Biały (: ap. biały ) z suf. –czyk. W zapisie 

Bialczyk widoczna germanizacja fonetyczno-graficzna. 

BIGDALKE: Anton Bigdalke Scholirega 1857/268. Może to być zgermanizo-

wana na Bigdalke polska n. o. Bigdałka; gdzie pol. –a zastąpiono niem. –e, 

a pol. –ł- oddano za pomocą niem. –l-, zaś n. o. Bigdałka może być przekształ-

coną pod względem fonetycznym n. o. Bogdałka, a to hipok. od im. Bogdał. 

BRZĄKAŁA: Valentinus Brząkała de Kleszczyna 1853/240; Jacob Brząkała 

de Kleszczyna 1856/258. Od ap. brząkać z suf. –ała. 

BRZEZIŃSKI: fem. et Evae Brzezinska 1856/262. Od n. m. Brzeziny pow. 

średzki, kościański, turecki SG I 417 z suf. –ski. 

BUDNIK: Josephus Budnik 1852/238. Od ap. budnik ‘mieszkający w budzie’, 

‘handlarz miejski’, ‘właściciel domu bez roli’ SW I 226. 

BURETA: Johannes Bureta 1853/244. Od n. o. Bur, Bury (: ap. bury SW I 239) 

z suf. -eta. 

CIK: Martinus Cik Colonus 1857/268. Derywat wsteczny od ap. cykać ‘sączyć 

się, siusiać’ Br 69 też ‘świstać, pić powoli, doić’ NP I 104. 

DAUSZ: Josephus Daus vel Dausz 1857/266; fem. Constantia Daus vel Dausz 

Vidua 1855/256. Od niem. ap. Daus, Dausch ‘maciora’ NP I 127 z polonizacją 

fonetyczno-graficzną: Dausz. 

DEJA: Stanislaus Deja 1857/272. Od ap. deja ‘człowiek ociężały’ lub od niem. 

n. o. Dei z polszczącym suf. -a NP I 130. 

DITTMAN: fem. Elisabeth Dittman 1859/284. Niem. n. o. Dietmann, od niem. 

bazy -diet- ‘Volk – lud’ Go 152 i niem. ap. Mann ‘mężczyzn’'. N. o. Dietmann 

została spolszczona fonetycznie i graficznie na Dittman. 

DOBEK: Johann Dobbek de Strezin 1853/246. Hipok. od im. stp. typu Dobie-

sław, Dobiegniew > Dobek Mal I 67. W zapisie Dobbek widoczna germanizacja 

fonetyczno-graficzna. 
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DUBIO: fem. Magdalena Dubio 1852/238. N. o. Dub, Duba NP I 128 (: ap. 

dub ‘dąb’, duby ‘brednie, głupstwa, androny’ SW I 575) z suf. –o i miękką wy-

mową.  

DUDA: Johannes Duda vel Dudzinski 1853/248. Od ap. duda ‘dudarz, lichy 

grajek, niedołęga’ SW I 579, n. o. Dudziński zob. pod DUDZIŃSKI. 

DUDZIŃSKI: Johannes Duda vel Dudzinski 1853/248. N. o. Duda (zob.) z suf. 

–iński. 

DUŻAK: fem. Catharina Duzakowa 1851/234. Od ap. duży SW I 590 z suf. 

-ak. 

DWER(E)K: fem. Marianna Dwerkowna 1953/240. Od stp. ap. dwork, dwerk, 

por. ap. dwornik ‘dozorca, rządca, włodarz dworski’, dworznik ‘dworak’, ‘rząd-

ca’ SW I 594. 

EGGERT: fem. Marianna Eggert 1853/242. Niem. n.o.Egert (: stwniem. eger-

de ‘odłóg’) NP I 11.  

FOTOLIŃSKI: Carolus Fridericus Augustus Fotolinski 1854/252. Z suf. -iński 

od n. o. Fot, Fota (: stp. ap. fot, fota ‘błąd, pomyłka’, gw. fota ‘sieć na ryby’, 

por. n. o. Fot, Fotol NP I 200). 

FLATOW: Jacobus Flatow de Rosenfelde 1851/234; fem. Carolina Flatow 

1853/244. Od niem. n. m. Flatow na miasto Złotów. 

FRELICHOWSKI: Johannes Frelichowski Col. de Trzeciewnica 1859/284. 

Hybryda niemiecko-polska: niem. n. o. Fröhlich (: niem. ap. fröhlich ‘wesoły, 

radosny’) Go 192 z polskim suf. –owski i polonizacją fonetyczno-graficzną. 

GERSCHKE: Johannes Gerschke filius Martini Gerschke 1856/264. N. o. 

Gierszek (: hipok. od im. Gerard, por. G(i)ersz Mal II 224) z germanizacją fo-

netyczno-graficzną i morfologiczną, która polega na zastąpieniu pol. suf. –ek 

dniem. –ke. 

GIRLACH: Joseph Girlach 1853/242. Od niem. im. G(i)erlach Mal II 225. 

GOLA: fem. Justina Golowna filia Woytechi Gola 1853/248. Derywat fleksyj-

ny od n. o. Goł (: ap. goł, goły SW I 870), Jan, syn Goła > Jan Goła, pod 

wpływem niemieckim: Gola, por. też wsp. kraj. nazwiska: Goła, Golla Brzeź 

212. 

GOSPODAR: fem. vidua Marianna Gospodar 1859/284. Od ap. gospodarz 

‘pan domu, głowa rodziny, wieśniak bogatszy, zarządzający’. Forma Gospodar 

została zapisana pod wpływem grafii niemieckiej. 

GRAJ: Andreas Graj de Blugowo 1853/242. Od ap. graj 'grajek' SW I 895. 

GRUCZYŃSKI: Joannes Gruczynski 1853/250. N. o. Grucza (: ap. grucza 

'kasza, krupy, potrawa z kaszy' też 'narośl, guz, garb’) z suf. –iński Breza NP I 

170.  
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GRZEGORZEWSKI: fem. et Annae Grzegorzewska de Kleszczyn 1860/288. 

N. o. Grzegorz z suf. –ewski. 

GRZYBOWSKI: et Catharinae Grzybowska de Glumen 1859/282. Od n. m. 

Grzybowo pow. gnieźnieński, wągrowiecki SG II 895 suf. -ski lub n. o. Grzyb 

(: ap. grzyb) z suf. -owski. 

GUS: Roch Guss de Złotowo 1853/ 248; Roch Guss Colon. 1856/260; fem. Ma-

rianna Gus 1851/234. Od ap. guz SW I 943, forma Gus zapisana zgodnie 

z wymową. 

HAFFKE: Paulus Haffke 1859/280. Niem. n. o. Haff (: śrdniem. haf ‘ryby’, 

‘morze’) z niem. suf. –ke NP I 290. 

HALACZ: Halacz Johann 1852/238. N. o. Hała z suf. -acz. N. o. Hała od ap. 

gała (: ‘zgrubienie od ap. gałka 'drobny przedmiot kulisty, szczegółnie piłka’ Br 

133) z pomieszaniem nagłosowego g- z h-, co spowodowało powstanie formy 

Hała (por. podobne: gołysz : hołysz, hańba : gańba). 

HOLENDER: fem. Catharina Olendrowicz alias Holender filia Mathaeus et 

Annae Kowalska Olendrowicz. Od etnonimu Holender, n. o. Olendrowicz zob. 

pod OLENDROWICZ. 

JACH: Michael Jach Colonus de Kleszczyna 1851/236. Hipok. od im. Jan Mal 

II 247. 

JANISZEWSKI: Carolus Antonius Janiszewski filius Ignatii Janiszewski 

1859/282. Od n. m. Janiszewo pow. rypiński, Janiszew pow. kolski SG III 403 

z suf. –ski. 

KABACZYŃSKI: Thomas Kabaczynski 1852/23813 Z suf. –iński od n. o. Ka-

bat SSNO II 5 (: ap. kabat ‘kaftan’ SW II 193, początkowo kabat oznaczał ‘ob-

cisły kaftan wojenny ze skóry noszony przez ubogą szlachtę’, potem też ‘kaftan 

z tkaniny noszony pospolicie przez mieszczan’ Bańkowski I 603).  

KACZYŃSKI: Josephus Kaczynski 1854/252. Od n. m. Kaczyna pow. średzki 

SG III 657 lub n. m. Kaczyny pow. ostrołęcki SG IV III 658 z suf. –ski. 

KICICH: Michaelis Kicich de Skitz 1855/256. Z suf. –ich od n. o. Kicia (: kicia 

‘pieszczotliwie o kocie’), por. n. o. Kicia, Kiciak NP I 393. 

KIERZEK: Josephus Kierzek Colon. de Radawnica 1853/248. Od ap. kierzek 

‘mały krzak’, por. ap. kierz ‘krzak’ SW II 331.  

KLATECKI: Thomas Klatecki 1858/278. Od ap. klat ‘futerko, skórka’ SW II 

351, por. też kaszub. ap. klat 'pogardliwie o włosach, kudły' Sych II 158, z suf. -

ecki.  

KOŁODZI: Thomas Kołodzi colon. de Rudna 1853/246; Michaelis Kołodzi 

filus Josephi Kołodzi 1853/246. Od ap. kołodziej SW II 411, wariant Kołodzi 

powstał wskutek podwyższenia -ej->-i-, por. gw. lepiej > lepi. 
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KORKE: fem. Magdalena Korke 1853/240. Pol. n. o. Korek (: ap. korek Bań-

kowski II 797), zgermanizowany morfologicznie poprzez substytucję pol. -ek 

przez dniem. -ke, stąd Korek : Korke, por. też Breza Przyd 122. 

KOSTRZEWA: et Annae nata Kostrzewionka 1858/278. Od ap. kostrzewa 

w stp. ‘o różnych chwastach zbożowych’ Bańkowski I 801, ‘roślina trawiasta – 

Festuca’ SW II 492.  

KOWALSKI: filia Mathaeus et Annae Kowalska Olendrowicz 1859/282. Od 

n. m. Kowale pow. kartuski, gdański, olecki SG IV 506 lub n. o. Kowal (: ap. 

kowal) z suf. -ski, n. o. Olendrowicz  zob. pod OLENDROWICZ. 

KRUZIŃSKI: Carolus Kruzinski 1853/244. Hybryda: spolszczona na Kruza 

niem. n. o. Krus (: niem. ap. krus) Breza NP I 229 z pol. suf. –iński. 

KUFEL: Anton Kufel 1855/256. Od ap. kufel Breza NP I 187. 

KUICH: Michaelis Kuich Col. 1858/278. Hipok. od stp. im. Ko(ji)mir, 

Ko(ji)sław > Kuik z obocznym –ch Breza NP II 280.  

KULKA: Franz Kulka Colon de Friedrichsbruch 1859/280. N. o. Kula (: ap. 

kula SW II 624, tu zapewne w znaczeniu ‘człowiek kulawy, ten który chodzi 

o kuli’) z suf. -ka lub od ap. kulka SW II 627. 

KUPKA: fem. Anna Nata Kupka 1856/258. Od ap. kupka - dem. od ap. kupa 

‘gromada, zbiór, stos’ Bańkowski II 854, por. n. o. Kupka NP I 492. 

KURZYŃSKI: Thomas Kurzynski de Klukowo 1853/248. N. o. Kura SSNO III 

203 (por. ap. kura) z suf. –iński. 

KWASIGROCH: Casimirus Kwasigroch 1853/240. Nazwa złożona: człon 

pierwszy od ap. kwasić, drugi od ap. groch. 

LEWANDOWSKI: fem. et Catharinae Lewandowski de Mega Buczek 

1857/272. N. o. Lawenda, Lewanda (: ap. lawenda ‘roślina – Lavendula’ SW II 

695, z północnopolską metatezą: lewanda) z suf. -owski. 

LOEWE: Augustin Loewe 1858/278. Od niem. ap. Löwe ‘lew’. 

ŁABĘĆ: Jacobus Labenć viduus de Pr. Friedland 1860/286. Od ap. łabędź, 

stp. łabęć ‘ptak – Cygnus’ SW II 784 

ŁĘGA: Marianna Łęga filia Jacobi Lęga 1858/274. Od wyrażenia przyimko-

wego z Łęga (por. Jan z Łęga > Jan Łęga), gdzie Łęg może oznaczać nazwę wsi 

w pow. śremskim Pod I 170 lub też wieś Łąg pow. chojnickim.  

MAJEROWSKI: Michał Majerowski 1853/240. Hybryda niemiecko-polska: 

niem. n. o. Meier Go 346 (: niem. ap. Meier ‘dzierżawca’) spolszczona pod 

względem fonetyczno-graficznym na Majer i z polskim suf. –owski. 

MALON: fem. Elisabetha nata Malon 1854/252. Od n. o. Mały (: ap. mały) 

z suf. –on. 

MAMACH: Martin Mammach de Illowo 1856/258. Od ap. mama, mamać 

'wzywać mamy' SW II 868 z suf. -ach. 
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MANOWSKI: Woytechus Manowski de Slawianowo 1853/240. Od n. m. Ma-

nowo (niem. Manow SG VI 101) pow. koszaliński z suf. -ski. 

MANTHEJ: fem. Carolina nata Manthei 1856/262. Hipok. od stp. im. typu 

Męcimir, Przemąt Mal I 71 > Mętej, z szeroką i rozłożoną wymową: Mantej, 

por. n. o. Mętko : Mantko SSNO III 446 i ap. mętlić : mantlić SW II 936. Zapis 

Manthey z germanizacją fonetyczno-graficzna. 

MOLIK: Josephus Mollik de Potulice 1853/242; Joseph Molik 1859/282. N. o. 

Mol SSNO III 547 (por. ap. mól, mol ‘Tinea pellionella’ SW II 1056) z suf. –ik. 

MROZIŃSKI: Aleksander Mroziński Scholirega 1853/250. N. o. Mroz SSNO 

III 570 (por. ap. mrozić, mróz SW II 1060) z suf. -iński. 

MRZEWKA: Stephan Mrzewka 1856/260. Od ap. mrzewka ‘rodzaj ryby’ SW 

II 1062. 

MULCZON: fem. et Annae nata Mulczon 1859/284. Od kaszub. ap. mulk ‘oso-

ba ukochana, narzeczona lub narzeczony’ (por. nazwisko Mulk Breza NP I 290-

291) z suf. -on. 

MUSOLFF: Johannes Musolff de Dobrin Filus Georgi Musolff 1853/246. 

Niem. n. o. Musolf spolszczona pod względem fonetyczno-graficznym; w czło-

nie pierwszym dniem. ap. Mus ‘mysz’, w drugim członie niem. ap. Wolf ‘wilk’.  

OBST: Antoni Obst de Gollnitz 1853/240. Od niem. ap. Obst ‘owoc’. 

OGÓREK: Joannes Ogorek de Buszkowo filius Isidori Ogorek 1857/266. Od 

ap. ogórek ‘roślina – Cucumis’ SW III 717. 

OLENDROWICZ: fem. Catharina Olendrowicz alias Holender filia Mathaeus 

et Annae Kowalska Olendrowicz 1859/282. N. o. Olender (: etn. Holender) 

z suf. –owicz. N. o. Holender zob. pod HOLENDER.  

PASTERNACKI: Thomas Pasternacki 1859/284. Od n. o. Pasternak Su II 67 

(: pasternak ‘roślina – Pastinaca sativa’ SW IV 79) z suf. –ski. 

PENNIG: fem. Anna Pennig vidua 1858/280. Od niem. ap. Pfenning ‘grosz’ 

spolszczonego pod względem fonetyczno-graficznym. 

PIKULIK: fem. et Reginae Pikulik 1855/256. N. o. Pikuła (: ap. pikać ‘o głosie 

ptaków’ Br 407) z suf. –ik. 

PODLAS: Joseph Podlass filius Josephi Podlass 1856/258. Od n. m. Podlas, 

n. o. Podlass zapisana z germanizacją fonetyczno-graficzną.  

POLACHOWSKI: Joseph Polachowski Arendatus 1853/246. N. o. Polach 

(: etn. Polak, gw. Polach Breza Przyd 176) z suf. –owski.  

PRZYBYLSKI: fem. Marianna Przybylska 1852/238; Marianna nata Przybyl-

ska 1854/250. n. o. Przybył (: hipok. od stp. im. typu: Przybysław, Przybywuj 

Mal I 72 > Przybył lub od ap. przybyć, przybywać SW V 265) z suf. –ski. 

ROHDE: fem. Catharina Rohde filia Johannis Rohde 1853/246. Pol. n. o. Roda 

(: ap. rodzić z konwersją, tak jak Zawada < zawadzać, Czuba < czubić, por. 
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Breza NP I 150) zgermanizowana pod względem fonetyczno-graficznym i mor-

fologicznym (zastąpienie pol. końcówki -a niem. –e). 

ROSA: fem. Catharina Rosa filia Joannis Rosa 1858/274. Od ap. rosa SW V 

563.  

ROSS: fem. Josepha Ross filia Johannis Ross Colon. 1855/256. Hipok. od im. 

Rościsław > Rosz Mal I 73, który został zapisany z germanizacją fonetyczno-

graficzną jako Ros. 

RYDLEWSKI: Ignatius Rydlewski 1853/240. Od n. m. Rydlewo pow. szubiń-

ski SG X 86 z suf. -ski. 

RYMAS: et Carolinae nata Rymas 1860/286. Od ap. rymarz. N. o. Rymarz 

zapisana fonetycznie dała postać Rymasz, a pod wpływem j. niem. Rymas. 

RZĄSKA: Mathaeus Rząska filius Andreae Rząska 1857/266. Od ap. rząska 

‘rzęsa’ SW V 806. 

SCHRAM: Daniel Schram Col. de Zippnow 1858/276. N. o. Szram (: ap. szra-

ma) zapisana pod wpływem niem. jako Schram. 

SMELSZ: Josephus Smelsz Colon. 1857/268; Josephus Schmelsz Col. de 

Zakrzewo1859/284. Od ap. śmiać się, stp. śmiejać, z suf. -usz, stąd n. o. Śmieusz 

(por. n. o. Śmiech SSNO V 368). N. o. Śmieusz : Śmiełsz zapisana z wymową  

-u- niezgłoskotwórczego jako -ł- (por. też wsp. notowane na Krajnie nazwisko 

Smełsz Brzeź 219). W zapisie n. o. Smelsz widoczna germanizacja fonetyczno-

graficzna.  

SMOLAREK: Simon Smolarek Col. de Radawnitz 1859/280. N. o. Smolarz 

(: ap. smolarz) z suf. –ek. 

STOFF: fem. Barbara nata Stoff 1857/270. Niem. hipok. Stoff od im. Chri-

stoph ‘Krzysztof’ NP II 487. 

SYGDA: Michaelis Sygda Colon. 1853/248. Hybryda: niem. hipok. Sig, Syg 

(: od niem. im. złożonych z członem Sig-, typu: Sigismund, Sigmar SEM V 241-

242) z pol. suf. –da. 

SZALSKI: Aleksander Szalski Col. de Lutau 1858/276; Andreas Szalski de 

Majori Lutau vel Lutowo 1858/276. N. o. Szal (: ap. szaleć ‘wariować, głupieć, 

‘oszukiwać’, ‘żartować’ Br 539-540 lub niem. n. o. Schiel, por. Breza NP I 390-

391) z suf. –ski. 

SZCZEPAŃSKI: Josephi Szczepanski de Swięta 1853/244. N. o. Szczepan 

SSNO V 284 z suf. –ski. 

SZPERA: Josephus Szpera Colon. de Jazdrowi 1852/238. Hybryda niemiecko-

polska: niem. n. o. Szper (: od śrwniem. ap. spar, spare ‘wróbel’ lub sperren 

‘zamykać’ SEM V 245) z pol. suf. –a.  

SZYMAŃSKI: Johannes Szymanski 1853/244. Od n. m. Szymany pow. turecki, 

szczuczyński, szczycieński SG XII 114 z suf. –ski.  
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THIEL: Gottlib Thiel de Briesen Colon. 1856/260. Niem. n. o. Thil, Thiel < im. 

Thilo Go 154. 

TURSCH: fem. et Catharinae nata Tursch de Rosenfelde 1851/234. Niem. n. o. 

od śrwniem. ap. turse ‘olbrzym’NP. II 629-30.  

VOLKMANN: Christian Volkmann 1858/278. Niem. n. o. od niem. ap. Volk 

‘lud’ i niem. ap. Mann ‘człowiek, mężczyzna’. 

WALENTYN: fem. et Annae Wnuk nata Walentynka 1859/284. Od im. Walen-

tyn Mal II 338, n. o. Wnuk zob. pod WNUK. 

WALKOWSKI: fem. et Mariannae nata Walkowska 1856/264. Hipok. od im. 

Walentyn, Walenty > Walek Mal II 338.  

WEINKE: Johann Weinke 1860/286. Niem. n. o. Wein (: ap. Wein ‘wino’) 

z niem. suf. –ke. 

WIŚNIEWSKI: Stephanus Wisniewski filius Laurenti Wisniewski Col. de Wa-

lentinowo 1859/286. Od n. m. Wiśniewo pow. średzki, wągrowiecki SG XIII 

611- 612 z suf. –ski. 

WNUK: Antonius Wnuk Colon. 1859/284; fem. et Annae Wnuk nata Walentyn-

ka 1859/284. Od ap. wnuk, n. o. Walentynka zob. pod WALENTYN. 

WILCZEK: Jacobus Wilczek filius Andreas Wilczek alias Wolf 1853/248. Od 

ap. wilczek ‘mały wilk’ SW VII 610. 

WITT: Samuel Witt Col. 1856/260. Od im. Wit Mal II 344 z germanizacją fone-

tyczno-graficzną: Witt. 

WOLF: Jacobus Wilczek filius Andreas Wilczek alias Wolf 1853/248. Od niem. 

ap. Wolf ‘wilk’, por. też wyżej pol. n. o. WILCZEK. 

ZABOROWSKI: fem. Catharina nata Zaborowska 1848/248. Od n. m. Zabo-

rowo pow. kościański, wolsztyński, śremski Pod II 342 z suf. -ski. 

ZIELKE: Antonius Zielke Civis de Złotowo alias Flatow 1858/27. Pol. n. o. 

Sylek (: hipok. od im. Sylwester Mal II 324) zgerm. pod względem morfolo-

gicznym poprzez odwrócenie pol. suf. -ek na dniem. -ke i fonetyczno-

graficznym na Silke. Nagłosowe z- jest tu wynikiem odczytania przez Niemców 

znaku s- jako z-.  

ZDRENKA: fem. Magdalena Zdrenka filia Jacobi Zdrenka 1859/282. Od ap. 

wzdręga pisanego też wzdręka ‘nazwa rybki’ Br 640, dziś wzdręga krasnopiór-

ka ‘Scardinius erythrophtalmus’, forma Zdrenka z pominięciem nagłosowego 

w- i rozłożoną pisownia nosówki, por. Breza Przyd 237. 

ZWADZICH: Paulus Zwadzich de Krojanke 1853/240. N. o. Zwada (: ap. 

zwada, zwadzić ‘powaśnić, pokłócić’ SW VIII 633) z suf. –ich.  

ŻAREK: Joannes Żarek 1852/238. Od ap. żar SW VIII 691 suf. –ek.  
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Wnioski z przeprowadzonych analiz 

Wśród 115 nazwisk występujących na kartach zakrzewskiej księgi mał-

żeństw najliczniejsze są nazwiska prymarne. Zdecydowana ich większość to 

nazwiska odapelatywne, są wśród nich nazwiska wywodzące się od nazw za-

wodów: Budnik, Duda, Dwer(e)k, Gospodar, Graj, Kołodzi, Rymas (: rymarz); 

pochodzące od apelatywów nazywających zwierzęta: Bąk, Łabęć, Mrzewka, 

Wilczek, Zdrenka; wywodzące się od nazw roślin: Kierzek, Kostrzewa, Ogórek; 

od apelatywów nazywających części ciała: Gus, Rząska; od nazwy stopnia po-

krewieństwa: Wnuk, od apelatywu nazywającego zjawisko atmosferyczne po-

chodzi nazwisko Rosa, od nazw jednostek miary – Kupka, a nazwisko Kufel 

i Korek (zapisane w formie zgermanizowanej jako Korke) – od apelatywów 

będących nazwami wytworów rąk ludzkich. 

Do grupy nazwisk odimiennych należy 10 nazwisk. Od imion pełnych po-

chodzą nazwiska Abraham, Walentyn, Witt. O wiele liczniejsza jest grupa na-

zwisk pochodzących od zdrobniałych imion staropolskich. Należą tu nazwiska 

takie jak: Bartosz (: Bartłomiej), Dobek (: Dobiesław), Kuich (: Koisław), Man-

thej (: Męcimir), Rosz (: Rościsław). Tylko dwa nazwiska wywodzą się od 

chrześcijańskich imion zdrobniałych, to nazwy osobowe Jach i Gierszek. Zale-

dwie tylko jedno nazwisko jest równe nazwie miejscowej – Podlas i jedno na-

zwisko – Holender – jest równe etnonimowi. 

Wśród nazwisk sekundarnych zdecydowaną większość stanowią nazwiska 

utworzone za pomocą sufiksu –ski // -cki i pochodnych (-ewski // -owski, -ecki,  

-iński). Od nazw osobowych pochodzą nazwiska: Bachnicki, Baranowski, Du-

dziński, Fotoliński, Gruczyński, Grzegorzewski, Kabaczyński, Kurzyński, Le-

wandowski, Mroziński, Pasternacki, Polachowski, Przybylski, Szczepański 

i Walkowski, od apelatywu: Klatecki. Z kolei od nazw miejscowych pochodzą 

nazwiska takie jak: Brzeziński (: Brzeziny), Janiszewski (: Janiszewo), Kaczyń-

ski (: Kaczyna lub Kaczyny), Manowski (: Manowo), Rydlewski (: Rydlewo), 

Szymański (: Szymany), Wiśniewski (: Wiśniewo) i Zaborowski (: Zaborowo). 

Dwuznaczną podstawę mają nazwiska: Grzybowski (: n. m. Grzybowo lub n. o. 

Grzyb), Kowalski (: n. m. Kowale lub n. o. Kowal) i Szalski (: pol. n. o. Szal lub 

niem. n. o. Schiel).  

Z sufiksem –ewicz //-owicz zostały utworzone tylko dwa nazwiska: z suf. –

ewicz: Aleksiewicz (: Aleks), a z suf. –owicz nazwisko Olendrowicz (: Olender 

‘Holender’). 

Podobnie nieliczne są nazwiska, które powstały za pomocą innych forman-

tów niż –ski, -cki lub –ewicz, -owicz. Z –k- w części sufiksalnej odnotowano 

5 nazwisk: z sufiksem –ak: Dużak (: Duży); z sufiksem –ek: Żarek (: Żar); 

z sufiksem –ik: Molik (: Mol) i Pikulik (: Pikuła); z sufiksem –czyk: Białczyk 

(: Biały). Z –l- // -ł- w części sufiksalnej wystąpiły 2 nazwiska: z sufiksem –ała: 

Brząkała (: brząkać); z sufiksem -ula: Bandula (: Banda < hipok. Będa, a to od 
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im. Będzimir). Tylko 3 nazwiska utworzono za pomocą formantów z -ch- 

w części sufiksalnej: z sufiksem – ach: Mamach (: mama, mamać), z sufiksem –

ich: Kicich (: Kicia) i Zawadzich (: Zawada). Z -n- w części sufiksalnej wyko-

rzystany został sufiks -on, dzięki któremu powstały 2 nazwiska o podstawach 

odapelatywnych: Malon (: mały), Mulczon (: mulk ‘osoba ukochana, narzeczona 

lub narzeczony). Tylko pojedyncze nazwiska powstały za pomocą –s-//-sz- 

w części sufiksalnej – z sufiksem –usz: Śmiełsz (: śmiejać się ‘śmiać się’), z -c- 

//-cz- w części sufiksalnej – z sufiksem –acz: Halacz (: Hała < ap. gała, z -t- 

w części sufiksalnej – z sufiksem –eta: Bureta (: bur, bury). Jedno nazwisko 

zostało utworzone za pomocą samogłoskowego formantu –o: Dubio (: dub, 

duby), jedno za pomocą derywacji wstecznej: Cik (: cykać),jedno za pomocą 

konwersji: Roda (: rodzić), jedno nazwisko jest derywatem fleksyjnym: Gola 

(: Goł < ap. goł, goły ‘bez majątku”) i jedno pochodzi od wyrażenia przyimko-

wego Łęga (: z Łęga). Podobnie, tylko jedno nazwisko – Kwasigroch (: ap. 

kwasić i ap. groch), ma charakter komponowany. Za nazwy osobowe o charak-

terze dwuznacznym można uznać dwa nazwiska: Deja (: ap. deja lub niem. n. o. 

Dei), Kulka (: n. o. Kula z suf. –ka lub od ap. kulka). 

Wszystkie nazwiska obce, które wystąpiły w zakrzewskiej księdze mał-

żeństw z lat 1850-1860, to nazwiska niemieckie. Jest to zrozumiałe przede 

wszystkim ze względu na historię Ziemi Złotowskiej, która pod panowanie 

pruskie dostała się już po pierwszym rozbiorze Polski i w rękach niemieckich 

pozostała aż do roku 1945. Do grupy nazwisk niemieckich można zaliczyć 

przede wszystkim nazwy osobowe o charakterze prymarnym: prymarne odi-

mienne - Girlach, Thiel, Stoff; prymarne odapelatywne - Eggert, Loewe, Obst, 

Pennig, Tursch, Wolf i prymarne odmiejscowe: Flatow. Charakter sekundarny 

mają nazwiska: z suf. -in: Bettin (: Bett), z suf. –ke: Haffke (: ap. haf), Weinke 

(: Wein), a charakter złożony nazwy osobowe: Ditman (: baza –diet- ‘Volk – 

lud’ i Mann ‘mężczyzna, człowiek’), Musolf (: mus ‘mysz’ i Wolf ‘wilk’) 

i Volkman (: Volk ‘lud’ i Mann ‘mężczyzna, człowiek’),  

W zakrzewskiej księdze nazwisk, oprócz niemieckich nazw osobowych, 

wystąpiły też hybrydy niemiecko-polskie. Taki charakter mają nazwiska: Be-

tański (: niem. n. o. Bett z pol. suf. – ański), Frelichowski (: niem. n. o. Frölich 

z pol. suf. -owski), Kruziński (: niem. n. o. Krus z pol. suf. –iński), Majerowski 

(: niem. n. o. Meier z pol. suf. –owski), Sygda (: n. o. Sig, Syg z pol. suf. –da), 

Szpera (: n. o. Szper < śrwniem. spare z polszczącym suf. –a). 

O ile powstawanie hybryd niemiecko-polskich wskazuje na proces poloni-

zacji nazwisk niemieckich, o tyle hybrydy polsko-niemieckie są poświadcze-

niem procesu niemczenia nazwisk polskich, gdzie nazwa osobowa o polskim 

rdzeniu zostaje zgermanizowana za pomocą niemieckiego wykładnika. Naj-

częstszym sposobem germanizacji morfologicznej nazwisk polskich było zastą-

pienie polskiego sufiksu –ek dolnoniemieckim sufiksem –ke. Zabieg ten po-
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świadczają też nazwiska pochodzące z zakrzewskiej księgi małżeństw: Bigdalke 

(: Bigdałek < Bogdałek), Gerschke (: Gierszek), Zielke (: Sylek). Z kolei polskie 

nazwiska zakończone samogłoską –a niemczono, zastępując tę samogłoskę 

niemieckim –e, tak jak w nazwisku Rhode (: Roda). 

Język polski i język niemiecki charakteryzują różne systemy fonologiczno-

fonetyczne i ortograficzno-graficzne. Dlatego proces niemczenia nazwisk jest 

szczególnie widoczny na gruncie fonetyczno-graficznym. W nazwiskach wy-

ekscerpowanych z zakrzewskiej księgi małżeństw dostrzec też można różno-

rodne zabiegi zmierzające do dostosowania polskich nazwisk do niemieckiego 

systemu językowego. Widać to na przykład w podwajaniu liter, ponieważ 

w języku niemieckim samogłoska przed pojedynczą spółgłoską jest długa, dla-

tego po polskich samogłoskach jasnych pojawia się geminata: -ll- w nazwisku 

Allexsiewicz (: Aleksiewicz) i nazwisku Mollek (: Molek), -bb- w nazwisku Dob-

bek (: Dobek), -ss- w nazwisku Guss (: Gus) i nazwisku Podlass (: Podlas). 

Do procesu niemczenia polskich nazwisk pod względem fonetyczno-

graficznym zaliczyć też można dodawanie –h- po spółgłoskach, co oddaje nie-

mieckie spółgłoski przydechowe (aspirowane). Przykładem może tu być nazwi-

sko Manthej (: Mantej). Proces niemczenia polskich nazwisk widać też w braku 

znaków diakrytycznych nad spółgłoskami miękkimi , gdyż w języku niemiec-

kim nie ma fonologicznej miękkości, stąd zapisy takie jak: Brzezinski, Gruczyn-

ski, Kabaczynski, Kurzynski, Szczepanski, Szymanski, Wisniewski. Śladem ger-

manizacji fonetyczno-graficznej jest też zastępowanie polskiego –ł- niemieckim 

–l-, jak w nazwiskach: Bialczyk (: Białczyk), Bigdalke (: Bigdałek), Smelsz 

(: Smełsz). Z kolei polskie –s- bywa odczytywane przez Niemców jako –z- i tak 

też zapisywane, jak w nazwisku Zielke (: Sylek), a polskie –sz- jest zapisywane 

pod wpływem języka niemieckiego jako –sch-, co ilustruje zapis nazwisk Ger-

schke (: Gierszek) i Schram (: Szram).  

Wśród nazwisk wydobytych z zakrzewskiej księgi nazwisk zaobserwować 

też można nieliczne ślady polszczenia nazwisk niemieckich. Oprócz omówio-

nych powyżej procesów morfologicznych, w efekcie których nazwa o rdzeniu 

niemieckim zostaje spolonizowana za pomocą polskiego wykładnika, wskazać 

można na polonizację fonetyczno-graficzną. Na przykład pod wpływem języka 

polskiego niemiecki dwuznak –ie- jest odczytywany i wymawiany jako –i-, tak 

jak w nazwiskach: Dittman (: Dietmann), Girlach (: Gierlach). Z kolei grupa –

pf- jest realizowana jako –p-: Pennig (: Pfennig), -sch- oddawane jako –sz-, tak 

jak w nazwisku Dausz (: Dausch), a niemiecka głoska środkowa -ö- jest reali-

zowana jako –e-, tak jak w hybrydalnym nazwisku Frelichowski. 
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Surnames in the Register Book of Marriages of Zakrzewo parish in the district of 

Złotów (years 1850-1860) 

Streszczenie Abstract 

W artykule omówiono 115 nazwisk pocho-

dzących z księgi małżeństw parafii za-

krzewskiej na Ziemi Złotowskiej. Materiał 

źródłowy pochodzi z lat 1850-1860. Jego 

analiza stanowi kontynuację badań antro-

ponimicznych, których efektem było wy-

danie przez autorkę w Wydawnictwie 

Uczelnianym Politechniki Koszalińskiej 

dwutomowego Słownika nazwisk miesz-

kańców Ziemi Złotowskiej. W części 

wstępnej artykułu omówiono pokrótce 

zasoby źródłowe dotyczące badanego tere-

nu, przedstawiono zarys historii wsi Za-

krzewo i zasady redakcyjne słownika na-

zwisk, który stanowi zasadniczą część 

artykułu. Każda nazwa osobowa ujęta w 

słowniku została poświadczona zapisami 

źródłowymi, omówiono także budowę i 

znaczenie nazwisk oraz zwrócono uwagę 

na charakterystyczne cechy językowe 

przedstawionych antroponimów. Wnioski 

wynikające z przeprowadzonej analizy 

przedstawiono w części końcowej. 

The article discusses 115 surnames com-

ing from the Register Book of Marriages 

of Zakrzewo parish in the district of 

Złotów. The source material comes from 

the years 1850-1860. The paper is a con-

tinuation of anthroponymic research, 

which resulted in publishing the two-

volume Dictionary of Surnames of In-

habitants of the Area of Złotow County 

issued by Publishing House of Koszalin 

University of Technology. The article 

presents source documents concerning 

the studied area, gives an outline of the 

history of Zakrzewo village and discusses 

the editorial policy of the dictionary of 

surnames which constitutes the basic part 

of the article. Every surname, included in 

the dictionary, was taken from source 

documents. Building and meaning of 

surnames was also discussed and atten-

tion was paid to characteristic linguistic 

features of the presented anthroponyms. 

Conclusions drawn from the analysis are 

presented in the final part of the paper. 
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1
 

Polska polityka zagraniczna wobec „pomarańczowej 

rewolucji” 

Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz w swoim exposé 

z 2004 roku odnośnie polskich priorytetów polityki zagranicznej podkreślał, że: 

„Polska była i będzie rzecznikiem integracji Ukrainy w ramach NATO i Unii 

Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że nasz głos na rzecz Ukrainy będzie znaj-

dował tym lepszy odzew wśród partnerów, im mocniejsza będzie demokracja 

i głębsze będą reformy gospodarcze w tym kraju. Prozachodni wybór Kijowa 

musi mieć jednoznaczne oparcie w faktach. Jako członek Unii Europejskiej 

Polska będzie działać na rzecz jak najszybszego przedstawienia Ukrainie jasnej 

perspektywy europejskiej z możliwością członkostwa włącznie”
2
. Warto pod-

kreślić, że od 1992 roku Polska i Ukraina intensywnie realizują koncepcję part-

nerstwa strategicznego
3
. Z racji tak obranego kierunku Warszawa nie mogła być 

obojętna wobec polityczno-społecznego kryzysu ukraińskiego. Akceptacja nie-

demokratycznego wyboru Wiktora Janukowycza na prezydenta mogłaby pogor-

szyć stosunki dwustronne oraz zahamować proeuropejskie dążenia Ukrainy. 

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku pol-

ska polityka zagraniczna leży w kompetencjach wysokich rangą urzędów pań-

stwowych
4
. Zgodnie z tym, co podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rze-

czypospolitej Polskiej: „Polską politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. 

Prezydent, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, współdziała 

w tej dziedzinie z premierem i ministrem spraw zagranicznych. Minister spraw 

zagranicznych koordynuje politykę zagraniczną rządu i posiada szerokie kom-

petencje w tym zakresie, wynikające z polskiego prawa. Jako szef polskiej dy-

plomacji, będącej narzędziem polityki zagranicznej, zapewnia utrzymanie sto-

sunków z innymi państwami, dba o interesy Polski i jej obywateli, a także o 

wizerunek naszego kraju w świecie. Polityka zagraniczna Polski jest realizowa-
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na poprzez służbę zagraniczną – urzędników i dyplomatów pracujących w Mi-

nisterstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz na placówkach dyploma-

tycznych”
5
. Uwzględniając założenia definicyjne, polska polityka zagraniczna 

wobec sytuacji na Ukrainie w okresie „pomarańczowej rewolucji” będzie 

przedstawiona w niniejszym artykule przede wszystkim w ramach działań: pre-

zydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Marka Belki, MSZ Wło-

dzimierza Cimoszewicza, przedstawicieli polskich przy organizacjach między-

narodowych oraz innych zaangażowanych dyplomatów. 

Celem artykułu będzie analiza stanowiska Polski w stosunku do wydarzeń 

na Ukrainie w 2004 roku w oparciu o paradygmat realistyczny. Skoncentrowa-

nie się na polskich interesach narodowych pozwoli wykazać główne przyczyny 

zaangażowania się w zaistniałą sytuację. Kolejnym aspektem będzie również 

podkreślenie roli polskich przedstawicieli w przekonywaniu społeczności mię-

dzynarodowej do zainteresowania się kwestią ukraińską. 

Dążenia Polski do rozwiązania kwestii ukraińskiej drogą pokojową 

Wybory prezydenckie na Ukrainie, które odbyły się jesienią 2004 roku, ce-

chowały się od początku nieporozumieniami odnośnie ich przeprowadzenia 

między obecną władzą prezydenta Leonida Kuczmy i popieranego przez niego 

kandydata – premiera W. Janukowycza a opozycją skoncentrowaną wokół 

W. Juszczenki. Głównym celem dla Polski we wzajemnych relacjach stało się 

wsparcie przebiegu wyborów zgodnego ze standardami demokratycznymi. Jed-

nocześnie polskie władze podkreślały neutralność państwa w zaistniałej sytuacji 

i nie popierały żadnego z kandydatów
6
. Ukraina znajdowała się wraz z innymi 

wschodnimi i południowymi państwami od 2003 roku w strategii Europejskiej 

Polityki Sąsiedztwa, co dla Polski stało się sprzyjającą okolicznością na poka-

zanie swojej determinacji w jej realizowaniu. 

Warto zwrócić uwagę, że polskie relacje z opozycją nie były też początko-

wo zbyt dobre. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Marcin Wojciechowski, rela-

cjonujący przebieg „pomarańczowej rewolucji”, argumentuję taką sytuację 

w sposób następujący: „po pierwsze, otoczenie Kwaśniewskiego było rozcza-

rowane tym, że Juszczenko nie zdołał nakłonić części swych zwolenników na 

zachodniej Ukrainie do jednoznacznego potępienia rzezi Polaków na Wołyniu 

podczas II wojny światowej i do sfinalizowania sprawy otwarcia odrestaurowa-

nego Cmentarza Orląt we Lwowie. Po drugie, wiosną 2004 roku, po spotkaniu 

Juszczenki z Kwaśniewskim w Warszawie, doszło do poważnego zgrzytu. Obaj 

rozmówcy umówili się wówczas, że spotkanie nie będzie nagłaśniane. Tymcza-
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sem po powrocie Juszczenki do Kijowa jego sztab zaczął ów zgrzyt wykorzy-

stywać w kampanii. Wreszcie, podobnie jak Amerykanie, Polacy z zaskocze-

niem przyjęli wynik głosowania dotyczącego wysłania wojsk ukraińskich do 

Iraku. Nasza Ukraina podzieliła się w tej sprawie i zarówno Warszawa, jak 

i Waszyngton uznały, że lider opozycji nie panuje nawet nad własnym zaple-

czem politycznym”
7
. Dopiero próba otrucia W. Juszczenki i fałszowanie wybo-

rów przekonały stronę polską do działania
8
. 

22 października 2004 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę 

z apelem do władz ukraińskich o zachowanie wszelkich standardów demokra-

tycznych podczas wyborów prezydenckich podkreślając, że stanowi to gwaran-

cję do pogłębienia procesu integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi 

i unijnymi
9
. Kilka dni później, w głównej mierze dzięki polskim zabiegom, 

Parlament Europejski wydał rezolucję o podobnej treści, w której ustalono także 

o wysłaniu misji obserwacyjnej na terytorium Ukrainy
10

. W jej składzie znalazł 

się polski eurodeputowany J. Buzek, który odbył spotkania z szefami sztabów 

wyborczych, członkami Centralnej Komisji Wyborczej, W. Juszczenką, Anato-

lijem Kinachem oraz działaczami organizacji „Pora”
11

. Aspekt prawny wyraźnie 

podwyższył rangę sprawy ukraińskiej i pozwolił na dalszą, sformalizowaną 

aktywność przedstawicieli Polski. 

Na początku listopada zintensyfikowano działania na forum międzynaro-

dowym. Premier M. Belka, minister spraw zagranicznych W. Cimoszewicz oraz 

wiceminister spraw zagranicznych Jan Truszczyński swoimi postulatami wpły-

nęli na wystosowanie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w kwestii ukra-

ińskiej
12

. Udało się również przyjąć 17 listopada 2004 r. rezolucję o otwarciu 

się organizacji na dążenia proeuropejskie Ukrainy, jeśli przeprowadzi wybory 

drogą demokratyczną. W listopadowej delegacji Parlamentu Europejskiego do 

Kijowa znalazł się ponownie J. Buzek, który odbył kolejne spotkania. Podkre-

ślał, że priorytetem Unii Europejskiej powinno być wprowadzenie demokracji 

na Ukrainie a nie utrzymywanie dobrych relacji z Rosją. Była to celna uwaga 

przypominająca, że głównym zadaniem Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiej Polityki Sąsiedztwa miało być właśnie szerzenie reform demokratycznych. 
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Po drugiej turze wyborów wystosował również apel o konieczności wysłania 

misji specjalnej Unii Europejskiej, a wiceprzewodniczący Parlamentu Europej-

skiego Jacek Saryusz-Wolski nalegał na zwołanie w trybie natychmiastowym 

nadzwyczajnego posiedzenia
13

. Pomimo wstrzemięźliwego stanowiska państw 

zachodnioeuropejskich wobec sytuacji na Ukrainie, wystosowanie jakiegokol-

wiek apelu w tej kwestii można uznać za spory sukces polskich przedstawicieli. 

Po pierwszej turze wyborów, 12 listopada 2004 r. MSZ W. Cimoszewicz 

w roli przewodniczącego Komitetu Ministrów Rady Europy spotkał się 

z W. Juszczenką, przewodniczącym Rady Najwyższej Wołodymyrem Ły-

twynem, szefem Centralnej Komisji Wyborczej Serhijem Kiwołowem i mini-

strem spraw zagranicznych Kostiantynem Hryszczenką. Podkreślając bezstron-

ność Polski w konflikcie pragnął przeprowadzić rozmowy również z L. Kuczmą 

i W. Janukowyczem, jednakże w tym samym czasie byli oni obecni na spotka-

niu z Władimirem Putinem na Krymie
14

. Minister podkreślał na zachowanie 

demokratycznych zasad podczas wyborów. Podczas drugiej tury wyborów 21 

listopada 2004 r. sytuacja polityczna na Ukrainie zaczęła ulegać pogorszeniu, 

włącznie z zagrożeniem wybuchu zamieszek na kijowskim Majdanie. W związ-

ku z tym polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie 

o przeprowadzenie wyborów drogą demokratyczną szczególnie podkreślając na 

powstrzymanie się od użycia siły
15

. 25 listopada 2004 r. również Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej przyjął kolejną uchwałę w związku z zafałszowaniem dru-

giej tury wyborów
16

. 

23 listopada 2004 r. prezydent A. Kwaśniewski wystąpił z propozycją me-

diacji między obiema stronami. W wydanym oświadczeniu podał kompromiso-

we rozwiązanie problemu, które miało polegać na dokonaniu weryfikacji wyni-

ków wyborczych przez Sąd Najwyższy, zapewnieniu przez strony powstrzyma-

nia się od użycia siły oraz zorganizowaniu spotkania przy „okrągłym stole” 

przedstawicieli politycznych w celu rozmów nad przyszłością państwa
17

. Taką 

samą informację przekazał drogą telefoniczną L. Kuczmie. Jednakże to na proś-

bę W. Juszczenki zgodził się na mediację zaznaczając, że powinna być ona 

przeprowadzona głównie pod kierunkiem Unii Europejskiej. W związku z tym 

prezydent był w kontakcie z szefem dyplomacji UE Javierem Solaną. Silne 

poparcie uzyskał również od Stanów Zjednoczonych. Stanowisko niemieckie 

i francuskie było bardziej wstrzemięźliwe z powodu obaw o pogorszenie relacji 
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z Moskwą. Kolejnego dnia wysłano z Polski grupę mediacyjną celem przygo-

towania rozmów. W jej skład wchodzili: Stanisław Ciosek z Kancelarii Prezy-

denta, doradczyni premiera ds. Ukrainy Olga Iwaniak, szef doradców premiera 

Jacek Kluczkowski, szef departamentu Ameryki w MSZ Henryk Szlajfer i szef 

departamentu Europy Wschodniej MSZ Wojciech Zajączkowski. Kierownikiem 

misji został Jacek Kluczkowski posiadający szerokie kontakty na Ukrainie. 

Wszystkie te osoby były wybrane z racjonalnych powodów: od znajomości 

sfery polityczno- społecznej w Europie Wschodniej po utrzymywanie ścisłych 

kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Z takimi kompetencjami zadaniem misji 

stało się zbadanie czy istnieje jakakolwiek szansa na osiągnięcie kompromisu. 

W tym celu odbyły się spotkania z ukraińskim ministerstwem spraw zagranicz-

nych pod kierownictwem Konstantyna Hryszczenko, z doradcą W. Juszczenki 

Ołeksandrem Zinczenką oraz z L. Kuczmą
18

. Prezydent Ukrainy zgodził się na 

mediacje. Trudniej było z przekonaniem do rozmów premiera W. Janukowycza. 

W tej sytuacji grupa mediacyjna spotkała się z jednym z szefów kampanii Janu-

kowycza, Andriejem Klujewem. Zagwarantowano go o neutralności Polski 

w kwestii ukraińskiej oraz przyrównano obecne wybory do białoruskiej sceny 

politycznej. Niestety i ta inicjatywa okazała się fiaskiem, ponieważ szef sztabu 

premiera Sierhij Tyhypka zaczął grozić użyciem siły w centrum Kijowa
19

. 

W tych okolicznościach odbyła się kolejna rozmowa obu prezydentów, która 

zaowocowała zwołaniem pierwszej tury „okrągłego stołu” na Ukrainie
20

. Naj-

wyraźniej ukraińskie władze ceniły sobie rozmowy z osobami najwyższego 

szczebla a misję mediacyjną potraktowały jako kolejny zabieg dyplomatyczny. 

Istotną rolę w sprawie ukraińskiej odegrał również Lech Wałęsa. 25 listo-

pada 2004 roku, kiedy groźba użycia sił była najbardziej prawdopodobna, były 

prezydent Polski udał się do Kijowa. Oficjalnie jego wizyta odbywała się na 

zaproszenie W. Juszczenki. L. Wałęsa wygłosił pokojowe przemówienie na 

kijowskim Majdanie, po którym udał się na spotkanie z W. Janukowyczem- 

niestety nieudane ze względu na ostrą krytykę premiera zabiegów polskich dy-

plomatów. Sukces jednakże osiągnął podczas konferencji prasowej w siedzibie 

Partii Nasza Ukraina, kiedy generał Sztabu Kryzysowego na Placu Niepodle-

głości zadeklarował o nieużywaniu sił zbrojnych przeciwko narodowi ukraiń-

skiemu. L. Wałęsa powrócił na Majdan witany owacjami i szczęśliwymi okrzy-

kami demonstrantów, także otrzymując wzruszające podziękowania od Julii 

Tymoszenko
21

. 
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Doprowadzenie przez polskich przedstawicieli do etapu mediacji było naj-

trudniejszą drogą biorąc pod uwagę początkową nieustępliwość ekipy rządzącej 

oraz zabiegi rosyjskie. Sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ 

sama Unia Europejska nie wykazywała aż tak silnego zainteresowania rozwią-

zaniem problemu. Oceniając rolę Polski w tym okresie należy stwierdzić, że 

była ona istotna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 

Ukrainy, jak również zapoczątkowania realnego realizowania Europejskiej Poli-

tyki Sąsiedztwa. 

Obrady ukraińskiego „okrągłego stołu” 

Odbyły się trzy spotkania przy „okrągłym stole”. Podczas nich w roli me-

diatorów międzynarodowych uczestniczyli: prezydent Polski A. Kwaśniewski, 

szef dyplomacji UE J. Solana, prezydent Litwy Valdas Adamkus, sekretarz 

generalny OBWE Jan Kubiš i spiker rosyjskiej Dumy Boris Gryzłow. Podczas 

pierwszego spotkania 26 listopada 2004 roku osiągnięto porozumienie o podję-

ciu rozmów przez obie strony oraz wystosowano deklarację o wyrzeczeniu się 

przemocy. W kolejnej turze rozmów 1 grudnia 2004 roku do mediatorów dołą-

czył W. Cimoszewicz. Wypracowano pakiet propozycji politycznych m.in. po-

prawki do ordynacji wyborczej i ograniczenie prerogatyw prezydenta
22

. Warto 

również zwrócić uwagę, że na wniosek A. Kwaśniewskiego uchwalono również 

o transmisji telewizyjnej posiedzenia Sądu Najwyższego rozpatrującego skargi 

wyborcze złożone przez opozycje, „w takich miastach jak Donieck czy Łuhańsk 

po raz pierwszy przełamano blokadę medialną opozycji. Ludzie przekonywali 

się na własne oczy i uszy, kto ma rację, a siła argumentów opozycji udowadnia-

jących fałszerstwo wyborów była miażdżąca” – to niezaprzeczalny sukces Pol-

ski wprowadzenia Ukrainy na drogę demokratyzacji urzędów i mediów
23

. 

Po odmowie W. Janukowycza podania do dymisji rządu oraz w wyniku dal-

szych nieporozumień odnośnie przebiegu drugiej tury wyborów, 3 grudnia 2004 

roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wydał uchwałę w sprawie zapewnienia 

swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie. 

Podkreślił, że „niebywała siła i zakres protestu przeciw nadużyciom wybor-

czym, który objął już także struktury państwa, jest historycznym wydarzeniem. 

Stanowi ono ważne ogniwo w rozwoju demokracji i społeczeństw obywatel-

skich w Europie”
24

. Kolejne podkreślenie rangi kwestii ukraińskiej przez pol-

skie władze, jeszcze bardziej zmobilizowało do sfinalizowania rozwiązania 

problemu środkami pokojowymi. 
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Trzecie obrady „okrągłego stołu” odbyły się 6 grudnia 2004 roku. Uzgod-

niono o dymisji dotychczasowej Centralnej Komisji Wyborczej oraz o zmianie 

ordynacji wyborczej. Ostatecznie 26 grudnia 2004 roku w demokratycznych 

wyborach zwyciężył W. Juszczenka
25

. Nowy minister spraw zagranicznych 

Daniel Rotfeld w swoim exposé na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 

roku podsumował aktywność z poprzedniego roku w sposób następujący: 

„Triumf demokracji na Ukrainie, osiągnięty drogą pokojową, jest wielką zasłu-

gą milionów Ukraińców. Jest to również nasz polski sukces. Mediacja Prezy-

denta Aleksandra Kwaśniewskiego i pozyskanie przez nas dla tej sprawy  

przedstawicieli Unii Europejskiej, zaangażowanie wielu polskich polityków, 

aktywność naszych parlamentarzystów ponad podziałami partyjnymi, włączenie 

się polskich eurodeputowanych oraz tysięcy młodych obserwatorów wybor-

czych – te i inne działania przyczyniły się do pomyślnego rozwiązania kryzysu 

i są ważną inwestycją na przyszłość. Masowa solidarność Polaków z demokra-

tyczną Ukrainą jest dobrym punktem wyjścia do przełomu w stosunkach mię-

dzy naszymi społeczeństwami. Stosunki na szczeblu prezydentów są ważne, ale 

o przyszłości naszych państw zadecydują narody ”
26

. Dlatego też nie sposób 

przeczyć stwierdzeniom ministra D. Rotfielda, jakim grupom obu społeczeństw 

należy przyznać chwałę za działania podczas „rewolucji pomarańczowej” 

Podsumowanie 

Polska odegrała istotna rolę w kształtowaniu demokracji na Ukrainie. „Po-

marańczowa rewolucja” mogła zakończyć się wojną domową, jednakże dzięki 

polskim mediacjom uniknięto rozlewu krwi. Na arenie międzynarodowej polscy 

przedstawiciele pokazali intensywne poparcie dla wymiaru wschodniego Unii 

Europejskiej, a Warszawa stała się główną orędowniczką przemian demokra-

tycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.  

Wsparcie Ukrainy przez Polskę było znaczącym gestem dla jej społeczeń-

stwa i odsunęło na dalszy plan również wzajemne zaszłości historyczne czy 

stereotypy. Prezydent A. Kwaśniewski pozostawał w bardzo dobrych kontak-

tach z W. Juszczenką. Odbywały się wzajemne symboliczne wizyty państwowe 

i wspólne spotkania podczas ważnych wydarzeń międzynarodowych: szczytu 

NATO w Brukseli w lutym w 2005 roku czy uroczystościach pogrzebowych 

Jana Pawła II w Rzymie. Doszło także do otwarcia Cmentarza Orląt Lwowskich 

oraz ustalono treść napisu na Grobie Nieznanego Żołnierza: „Tu leży polski 
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żołnierz poległy za ojczyznę”. Prezydent A. Kwaśniewski podkreślił, że jest to 

symboliczny wyraz pojednania obu narodów
27

. 

Wydarzenia podczas „pomarańczowej rewolucji” bez wątpienia poprawiły 

stosunki polsko-ukraińskie, jednakże pogorszyły z Rosją. Moskwa uważa Ukra-

inę za swoją strefę wpływów, a mediacje Polski ukierunkowały ją w stronę 

Europy Zachodniej
28

. Pogląd taki jest utrzymywany również podczas obecnego 

konfliktu rosyjsko-ukraińskiego o Krym. 

The Polish foreign policy and the “The orange revolution” 

Streszczenie Abstract 

Wydarzenia na Ukrainie w 2004 roku, 

związane z fałszowaniem wyborów prezy-

denckich, stały się bardzo ważnym aspek-

tem w polskiej polityce zagranicznej. War-

szawa, jako orędowniczka przemian   

demokratycznych w Europie Środkowej 

i Wschodniej (szczególnie z wykorzysta-

niem forum Unii Europejskiej), wspierała 

Ukrainę w rozwiązaniu rewolucji drogą 

pokojową. Artykuł podzielony został na 

dwie części: w pierwszej przedstawione są 

polskie dążenia w celu uzyskania zgody na 

rozpoczęcie rozmów między ekipą rządzą-

cą a opozycją, w drugiej – przebieg obrad 

„okrągłego stołu”. Ukazane zostały działa-

nia polskich przedstawicieli wobec „poma-

rańczowej rewolucji”. Cezura obejmuje 

okres od wystosowania oficjalnego stano-

wiska państwa przez Sejm Rzeczypospoli-

tej Polskiej w kwestii ukraińskiej (22 paź-

dziernika 2004 roku) do wyboru Wiktora 

Juszczenki na prezydenta (26 grudnia 2004 

roku). W oparciu o paradygmat realistycz-

ny zostaną wykazane także posunięcia 

Polski zgodnie z jej priorytetami polityki 

zagranicznej. 

Events in Ukraine in 2004, connected 

with presidential elections, they have 

become a very important aspect in Polish 

foreign policy. Warsaw as a proponent of 

democratic change in Central and Eastern 

Europe (especially using forum of the 

European Union) supports Ukraine in 

resolving the revolution peacefully. Arti-

cle is divided into two parts: the first 

shows the Polish efforts to obtain permis-

sion to begin discussions between the 

ruling team and the opposition, in the 

second – the course of the meeting “round 

table”. Shown are the activities of Polish 

representatives to the “Orange Revolu-

tion”. Caesura encompasses the period 

from addressing a formal position of the 

state by the Polish Parliament on the issue 

of Ukrainian (22 October 2004) to the 

choice of Viktor Yushchenko as president 

(26 December 2004). Based on a realistic 

paradigm will be presented as a Polish 

movement in accordance with its foreign 

policy priorities. 

Słowa kluczowe Key words 

stosunki polsko-ukraińskie, pomarańczowa 

rewolucja, polska polityka zagraniczna 

Polish-Ukrainian relations, the Orange 

Revolution, Polish foreign policy 
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Germany in the process of unifying 

the country and Europe 

The division of Germany 

The resolutions reached by the winning powers at the Yalta and Potsdam 

conferences after the Second World War were a severe crackdown on the de-

feated Germany, the country responsible for the war. The territory of Germany 

decreased by 48% and the population by 38%. During the war, almost seven 

million Germans lost their lives and 5 million were taken captive. Over 30% of 

the national wealth was damaged and production fell down to 15% compared to 

the situation in 1939. Germany was forced to accept the ‘four Ds’ plan – demili-

tarization, democratization, denazification and decartelization
2
, and the country 

was burdened with war reparations of 20 billion dollars. The post-war German 

territory was divided into four occupation zones: American, Soviet, British and 

French, and Berlin was divided into four occupation sectors. 

In January 1947, Americans and the British made a decision to connect the 

zones occupied by them and in this way the so called Bizone was created. In 

April 1949 the French zone was also attached converting it into the Trizone. 

The blockade of Berlin by the Soviet authorities from 22 June 1948 intensified 

the conflict between the Western powers and the USSR
3
. Talks on the unity of 

Germany came to no avail and, as a consequence, the establishment of the Fed-

eral Republic of Germany (FRG) was proclaimed on 21 September 1949, and 

on 7 October the German Democratic Republic (GDR) was created. At the end 

of the war it might seem that the agreement between the anti-Hitler coalition 

countries would build unity in Europe. However, in practice it has been divided 

both Europe and Germany
4
. 
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The main concepts of West Germany policy towards Europe 

Two main approaches to the issue of future German politics appeared in the 

post-war Germany. The main postulate of the idealistic approach was moral 

improvement of the society and an attempt to expunge the shameful image of 

the country created at the time of the Third Reich
5
. In order to reach the goal it 

was necessary to return to the universal humanistic ideas and standards of the 

international law
6
. Postulates of neutrality and of limiting foreign policy to cul-

tural aspects, as well as federalist ideas played an important role in this ap-

proach. However, in the then existing international situation, the idealistic ap-

proach was impossible to realize and soon it was marginalized. 

Unlike the idealistic approach, the realistic one clearly referred to the idea 

of a national state. With regard to Germany’s international circumstances after 

the defeat, it was impossible to fulfill the classic national ideas because it would 

certainly raise objections of both the occupants and the majority of the public. 

A few basic concepts indicating ways of conducting Germany’s foreign policy 

can be distinguished within the realistic approach. 

A representative of one of them was Jakob Kaiser, an activist originating 

from Christian-democratic political faction. He believed that, due to its strategic 

location, Germany should play the role of a platform between the East and the 

West
7
. In order to make such a mediation possible it was necessary to find 

a synthesis of capitalism and socialism. In practice, such a concept turned out to 

be unfeasible for many reasons. Obviously, Germany was not a moral authority 

for other countries, and if only for this reason, nobody regarded it as a stately 

peacemaker or mediator. Kaiser’s postulates to order the world in accordance 

with the spirit of peace and Christian socialism sounded strange to say the least. 

Besides, at that time Germany was completely incapacitated and the role of the 

creator of the European and world order certainly did not belong to the country. 

Additionally, the postulated neutrality of the state was contradictory to the in-

terests of the winning powers
8
. 

The leader of the Social Democrats, Kurt Schumacher, presented a different 

program. The politician strongly emphasized basing on the rules of freedom, 

national sovereignty, respecting human and civil rights as well as parliamentary 

rights. He believed that Germany should join the confederation of independent 
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European socialist states. However, the establishment of such a confederation 

was far from being realistic in the face of the Cold War. Besides, the politician’s 

rather explicit anti-American attitude fuelled fears of Germany becoming close 

to the Soviet Union which in 1952 proposed peace treaty with Germany to slow 

down its integration with the West
9
. Many of his postulates were contradictory 

and mutually exclusive, what is more, utterly unrealistic because of the interna-

tional situation of that time. The pro-Western approach stood in contrast to the 

concepts of close cooperation among European socialist and social-democratic 

parties, most of which were heavily dependent on the leadership of the Com-

munist Party of the Soviet Union. Moreover, on the one hand he supported neu-

trality, but on the other hand, he opted for the Western countries to employ the 

force policy towards the Soviet Union in order to extort some concessions in the 

process of restoring German unity
10

. 

Another concept was presented by Konrad Adenauer, a politician of Chris-

tian descent who played key role in a post-war Germany
11

. Adenauer realized 

the position of Germany as a bargaining counter between the United States and 

the Soviet Union. He believed that for Germany global relations were extremely 

important and so it was necessary to watch them very carefully in order to take 

advantage of a situation at the right moment and gain as much as possible for 

his own country. The politician was confident that the Bonn Republic could 

ensure its own security only in close cooperation with the West which would 

with time result in the establishment of the United States of Europe. The 

‘Westbildung’ policy, i.e. possibly close integration with western countries, 

went hand in hand with his radical anticommunist views. In his estimation, the 

integration with the West was also exceptionally beneficial for the German pub-

lic who, by adopting European values and identity, could dissociate itself from 

its own nation’s disgraceful history. Besides, the integration created an oppor-

tunity to come out of the international isolation
12

. 

As the Chancellor, Konrad Adenauer seemed to speak two languages. For 

the sake of his own people he emphasized the gravity and importance of the 

nation’s autonomy, and thus, its unification
13

. However, in his speeches ad-

dressed to the outside world, he propagated the necessity to strengthen the co-
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operation with the West as the priority task. Due to such an attitude he made 

some enemies in his own country. He was accused that excessive involvement 

in the political-military structures of the West would make it impossible for the 

country to unite because of the Soviet Union’s disfavor
14

. Despite all those res-

ervations, the FRG followed the western course and became one of the main 

initiators of the integration processes
15

. 

Germany in the European integration process 

The implementation of Chancellor Konrad Adenauer’s concept was justifi-

able in the real position of Germany after the Second World War and its formal 

dependence on the western powers. On 8 April 1949 in Washington, the USA, 

Great Britain and France created the Allied High Commission comprising three 

Commissioners, and on 13 September the Occupation Statute was enforced in 

the country. The Constitution proclaimed on 23 May 1949 was created in ac-

cordance with the western powers’ postulates. It was as late as 5 May 1954 

when the Treaties of Paris came into power which lifted the Occupation Statute 

of the FRG and granted it formal sovereignty, but the powers retained the right 

to make decisions in collaboration
16

. For years, various consultation channels 

functioned between the FRG authorities and the three states. The Bonn Working 

Group functioned from 1955 and in 1957 the Washington Working Group was 

established to allow ambassadors of the winning states to present their postu-

lates as to the lines of the German politics. Besides, allied armies were stationed 

in the country
17

. 

The FRG’s plans concerning the integration of Western Europe went hand 

in hand with the expectations of other western countries which believed that 

Germany’s involvement in the integration processes will prevent it from return-

ing to nationalism. The proposal put forward by the French Minister of Foreign 

Affairs, Robert Schuman, to bring under common control the production of 

strategic resources, was enthusiastically received in the Western-German cir-

cles. In 1951, France, Germany, Italy and the Benelux states brought into being 

the European Coal and Steel Community (ECSC) which was the germ of the 

economic integration of the continent and, at the same time, a great success of 

the German politics aiming at breaking the isolation. 
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In the following months, Konrad Adenauer’s government became deeply 

involved in the French project of establishing the European Defence Communi-

ty (EDC). Among others, the plan assumed remilitarization of Germany postu-

lated by the USA, although, it was supposed to be conducted in close coopera-

tion with the West in order to prevent an uncontrolled growth of Bundeswehr’s 

forces
18

. The treaty concerning the establishment of the EDC was ratified on 27 

May 1952, however, in 1954 the French National Assembly blocked its coming 

into effect which was a serious blow for the Bonn diplomacy. However, the 

collapse of the EDC concept did not end in a deadlock of the German remilitari-

zation postulates. The lifting of the Occupation Statute by the Paris Treaty al-

lowed Germany to quickly integrate with western defense structures and thus, 

still in the same year, Germany was admitted to Western European Union 

(WEU) and North Atlantic Treaty Organization (NATO)
19

. 

For the German diplomacy it was a priority to facilitate the economic inte-

gration of the continent. Germany’s involvement and long-lasting negotiations 

on that matter were crowned on 25 March 1957 in Rome with signing treaties 

on the establishment of the European Economic Community (EEC) regulating 

economic cooperation and the European Atomic Energy Community 

(EURATOM) regulating the production and use of nuclear energy. The EEC 

was an enormous step forward towards the economic integration of the conti-

nent and it strengthened Germany’s position in the European economic system. 

The phase of fast changes ended in the 1960’s during the governments of Lud-

wig Erhard and Kurt Kiesinger, which were a period of certain stagnation in the 

integration process, caused mainly by the international situation. 

A significant revival took place in the era of Willy Brandt. Owing to strong 

German support, the EEC was enlarged by Great Britain, Ireland and Denmark. 

Personally, the Chancellor became most successful in the field of Eastern poli-

tics. The initiatives of normalizing relations with the Eastern bloc, recognizing 

the GDR and signing treaties with Soviet Union, Poland, Czechoslovakia and 

other socialist states were a great step towards releasing tensions in Europe. 

Despite fierce objections from the Christian-democratic opposition, the Chan-

cellor contributed to the start of a completely new stage of the Eastern-Western 

Europe relations
20

. 

The next Chancellor, Helmut Schmidt, followed the politics of Brandt, 

however, he did not have the courage to cross the boundaries set by his prede-

cessor. The Schmidt-Genscher government paid a lot of attention to staging 

a dialogue of the ,,middle-sized states” in order to lay the ground for the future 
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,,European peaceful order”. Both politicians gave full support to the idea of 

creating the Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) acti-

vated on the grounds of The Helsinki Final Act of 30 July – 1 August 1975
21

. 

In 1983, basing on the German-Italian ,,Genscher-Colombo plan”, the Eu-

ropean Community ratified an important declaration on the European Union, 

outlining further directions of the integration. In the 1980’s, the FRG under the 

rule of Helmut Kohl’s government, was the most eager advocate of increasing 

the political and economic-monetary cooperation, broadening the authority of 

the European Parliament and reforming the decision-making mechanism within 

the Council of the European Union. The postulates were taken into account in 

the Single European Act signed in 1986. 

The politics exercised by the Bonn Republic towards Europe in the whole 

period of its existence was marked by a powerful drive for the integration of 

Western Europe. Initially, the FRG became involved in the integrating process-

es launched by other countries, mainly France. Later on, in the course of gaining 

more political independence and significance on the continent, it became the 

main driving force behind the integration
22

. From mid-1960’s, the FRG also 

began to get deeply involved in the process of entering into cooperation with the 

Eastern Bloc states which had a positive influence on the process of defusing 

the situation in Europe. 

The indicators and process of the German unification 

The divided Germany was a characteristic creation of the Cold-War situa-

tion. The separation line between two opposing ideological and political-

military blocs ran across its territory. The GDR found itself within the Soviet 

Union’s influence zone, which imposed upon it, as well as other satellite states, 

the socialist political system. The Federal Republic of Germany, after the Se-

cond World War, adopted pro-Western orientation and the democratic ruling 

system. Over a span of years, it participated actively in the integration processes 

of Western Europe and the Euro-Atlantic security system. The division of the 

continent as well as the country prevailed for over forty years. 

With the passing of time, Germans’ faith in the possibility of reuniting de-

creased steadily. While in 1951, the survey conducted in the FRG by the 

Emnid-Institut showed that 10% of the polled were confident of the unification 

in a foreseeable time, in 1983 as few as 2% of the polled expressed such an 

optimism. In 1951 there were 28% of those believing that the unification would 

not take place in a foreseeable time, and in 1983 there were already as many as 
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60%. In 1986 only 7% of the polled claimed that the unification would happen 

in their lifetime
23

. Despite those extremely pessimistic moods, the general con-

viction was that it was advisable to move towards unification. In 1987 as many 

as 80% of the FRG population opted for the unity of the country. What is inter-

esting is the views of the then majority of the population that the European inte-

gration was a more urgent issue than the German unification. In 1983, such an 

opinion was shared by 60% of the polled
24

.  

As far as the GDR citizens are concerned, it is rather difficult to find realis-

tic and reliable data. According to a survey carried out by western institutes in 

1987, 71% of the polled inhabitants of the GDR opted for the reunification of 

the country. As for the political system of the future country, 58% supported 

a third option between capitalism and socialism, and 25% were in favor of the 

real socialism
25

. 

There were several indicators which had influence on the fact that the unifi-

cation became possible. The indicators of the evolution of the German matter 

can be conventionally divided into external and internal ones. As for the exter-

nal ones, we can distinguish a change in the character of the East-West rela-

tions, crisis of the ‘realistic socialism’ system, progress of the Western-

European integration and the increase in the importance of FRG on the interna-

tional scene. Among the internal indicators, we can notice maintaining by FRG 

the option of the all-German doctrine, the crisis in GDR, intra-German relations 

and the attitude of Germans from both states
26

. 

As far as the East-West relations are concerned, in the late eighties they 

eased considerably. It was connected with the fact that in the Soviet Union re-

formists, led by Mikhail Gorbachev as the General Secretary of the Communist 

Party of the Soviet Union (CPSU), rose to power. The leader of the Soviet Un-

ion enforced the concept of deideologising and demilitarizing of politics which 

allowed for starting talks on conventional and nuclear disarmament as well as 

agreements on Confidence and Security Building Measures
27

. 
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A reaction to the increasingly deepening crisis in the Soviet Union and oth-

er ‘realistic socialism’ states was launching the ‘perestroika’ program, i.e. re-

forming the communist system which, as a consequence, led to its collapse. Due 

to the thaw in the Soviet Union, people in the satellite countries started to get 

a chance to speak by organizing mass demonstrations in support of the demo-

cratic changes. The importance of the democratic opposition grew more and 

more. In the GDR it was mainly ‘the New Forum’, in Poland – ‘Solidarity’, in 

Czechoslovakia – ‘the Civic Forum’ and in Hungary ‘the Democratic Forum’. 

The transformations in Poland of 1989 within the ‘round table’ gave rise to 

bloodless revolutions in the other Eastern Bloc states. 

Western-European integration in the economic field was significant in terms 

of the process of German unification since it stepped up the collapse of the 

Council for Mutual Economic Assistance (COMECON), because the member 

states expressed their aspirations for future association and, in the course of 

time, full membership in the European Community structures. Besides, owing 

to close economic bonds with the FRG, the GDR was to some extent an unoffi-

cial member of the Community. 

For decades, the position of Western Germany in Europe and in the world 

had strengthened considerably. FRG became one of the main driving forces 

behind European integration, and also an important element of the Euro-

Atlantic security system. Despite its formal dependency on the three powers, in 

fact FRG realized its politics independently and it became a serious player in 

the global international relations. 

The basic internal indicator of the integration was maintaining by FRG the 

all-German doctrine. Until the beginning of the seventies, in accordance with 

Hallstien’s doctrine, FRG did not recognize GDR and it only acknowledged the 

German state borders established in 1937
28

. The subsequent recognition of GDR 

as a country did not bring about giving up on unification aspirations which were 

an imperative recorded in the Federal Constitution. Also, the vast majority of 

the public in both German countries opted for the country’s unification despite 

the fact that on both sides the process itself was perceived in different ways. 

The last of the internal indicators of the unification, i.e. the crisis in the GDR, 

was strictly connected with the political-economic crisis in the whole Eastern 

Bloc. Faced with economic collapse, citizens of the GDR were even more eager 

to unite with their western neighbor which impressed with its power and wealth. 

In the face of the 1989 changes in Central-Eastern Europe, the most im-

portant for FRG, BDR and other countries was the attitude of Moscow towards 

the events taking place. On 6 June 1989 in Bonn, in a bilateral Gorbachev-Kohl 
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declaration, the leader of the Soviet Union declared Moscow’s support for the 

idea of states’ autonomy, and thus, he expressed his consent for the unification 

of Germany. The declaration claimed that the unification was desirable for the 

realization of the concept of ‘common European home’ promoted by Gorbachev 

who as a key player was taken aback by the speed of political changes in Eu-

rope
29

. At the same time, Mikhail Gorbachev appealed to Erich Honecker and 

the other SED leaders to ensure a peaceful transformation in GDR
30

. 

The events happened rapidly and even a few months earlier nobody had 

predicted that things would take such a turn. In the summer of 1989, Hungary 

opened its border with Austria for fugitives from GDR which made it possible 

for 60 thousand people to escape west only in the period between June and July. 

In October, hundreds of thousands of demonstrators demanding the democrati-

zation of the social-political life took to the streets of Eastern German cities. On 

8 November in Bundestag, Chancellor Helmut Kohl pledged to give a consider-

able support to GDR on condition that its government should get rid of the con-

stitution rule concerning the authority monopoly of the SED, allow the estab-

lishment of independent political parties and fully free elections
31

. 

9 November turned out to be the breakthrough day as it was when the GDR 

Council of Ministers’ act was proclaimed. It gave consent to unconditioned 

application for leaving the country and instant issuing of permits was offered. 

On that day, the border between East and West, impenetrable for years, was 

practically opened. Immediately, the wall dividing Berlin from 1961 collapsed. 

Since then, citizens of GDR could cross the border to travel west practically 

unimpeded. Another turning point was Chancellor Kohl’s announcement, on 28 

November, of the ten-point plan whose implementation was, in several stages, 

supposed to lead to the unification of the country
32

. Meanwhile, on 7 December, 

the ‘round table’ with the representatives of the authorities as well as the oppo-

sition parties began their session. 

In February 1990 in Ottawa, Ministers of Foreign Affairs from United 

States, Soviet Union, France, Great Britain and both of the German countries 

established the ‘Two plus Four’ talks formula whose subject was supposed to be 

the internal aspects of the German unification and the issue of security of the 

neighboring countries. In order for the GDR to become a lawful partner of the 
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talks with the social legitimization, on 18 March 1990 a special democratic 

election was held there for the first time in 40 years
33

. 

The ,,Two plus Four” Treaty of 12 September 1990 on the final regulations 

concerning the German unification contains numerous vital resolutions on the 

unification of Germany. First of all, the Treaty hands full sovereignty over to 

Germany since the winning powers relinquish their rights and responsibilities to 

it. Moreover, it determines the territory of Germany as the area of FRG, GDR 

and Berlin and, at the same time, it forbids the neighboring countries to stake 

out claims to the territories
34

. The treaty additionally bans using force in any 

way that is against the United Nations Charter and it also obliges Germany to 

reduce its army to 370 thousand soldiers and to renounce the possibility of pos-

sessing Weapon of Mass Destruction. Besides, it orders the occupant armies to 

withdraw from the territory of Germany
35

. Intra-German integration processes 

were conducted concurrently with the ,,Two plus Four” negotiations. On 18 

May 1990, FRG and GDR signed an agreement on the monetary, economic and 

social union. On 3 August, the agreement on the preparation for the all-German 

election for the Bundestag was signed. The election was to be fully democratic 

and conducted in accordance with the uniform election law. Finally, on the 

night of 22 and 23 August, after a heated debate, the ,,People’s Chamber” 

passed a declaration on GDR’s joining FRG. On 31 August, the Western Ger-

man minister of interior, Wolfgang Schäuble, and the Eastern German secretary 

of state, Günter Krause, signed the final Unification Treaty by the law of which, 

on 3 October 1990, Germany became one country.  

After the unification, FRG strengthened its position of a European power. 

Its potential, especially political and demographic, increased considerably. After 

over 40 years, citizens from both states were a unity again, and those from the 

East were also given freedom. However, the unification is not an easy process 

and even today negative consequences come in its wake. They are mainly eco-

nomic problems resulting from huge expenditures allotted for curing Eastern 

German economy and adjusting it to western standards
36

. Also Bundeswehr 

faced a task unprecedented in recent European military history. It had to figure 

out what to do with former members of the National People’s Army, with their 
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formidable stocks of equipment, at the time when Germany was reducing its 

military as a result of agreement reached by Helmut Kohl and Mikhail Gorba-

chev in July 1990 on Russian preconditions for the unification of Germany
37

. 

Nevertheless, the negative aspects, significant as they are, are overshadowed by 

the momentousness of the desired unification of the country. 

The position and role of a united Germany in a united Europe 

Joining in the GDR did not have a negative influence on Germans’ interest 

in the integration process in Europe. United Germany, like the Bonn Republic, 

is the main driving force of the integration. Respective German governments 

support and successfully push through proposals which gradually but consis-

tently hand over wider and wider range of authority to the supranational level. 

In accordance with the theory of functionalism, successive governments of 

the united Germany see the European Union, in a slightly more remote prospect, 

as a form of a federal state in which the components retain relatively high level 

of sovereignty. Similarly to the theory of neofunctionalism, the German authori-

ties assume that, according to the spillover effect, a successful integration in one 

field brings about the launch of integration in related fields. German govern-

ments look at the integration processes comprehensively, paying a lot of atten-

tion to facilitating integration both in the political-military and economic 

spheres as well as by seeking common elements. In case the tasks can be carried 

out more efficiently on the supranational rather than national level, Germany 

supports handing over fuller and fuller authority to the institutions on the Union 

level which, according to the theory of constructivism, have positive influence 

on the shaping of common interests of member states.  

Simultaneously, Germany cares about ensuring for itself possibly big influ-

ence on the decisions taken on the supranational level. German effectiveness in 

pushing through their own projects results greatly from the experience and ex-

cellent negotiating skills of the German diplomacy, abilities to seek political 

allies and work out satisfactory compromises. In their actions, Germans base on 

commonly established rules of the international law. Germany also must act 

with sensitivity to historical experience. When the Germany erected a memorial 

for refugees from Central Europe, more than a decade of hard work on reconcil-

iation with Poles was placed in doubt
38

. Nevertheless, Germany, feeling a com-

mon responsibility of the West for so-called ,,black trinity”, namely Munich 
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Pact, Ribbentrop-Molotov Pact, and the Yalta Agreement lobbied for the inclu-

sion of countries from Central and Eastern Europe to Western integration struc-

tures
39

. 

In connection to the collapse of communism in Central-Eastern Europe, the 

role of Germany in the field of security has changed fundamentally. Eastern 

Germany and Western Germany are no longer means of a political game be-

tween rival political blocs. United Germany have adopted fully pro-Western and 

pro-integration course remaining, in that respect, the follower of the Bonn Re-

public. It has also remained faithful to the protection of fundamental values, like 

freedom, security, peace or commitment to law. However, the forms of Ger-

many’s activity in terms of the security policy have been modified remarkably, 

mainly due to changed expectations of the remaining parties of the international 

relations about the role that united Germany should play in the European, as 

well as world security system. Mostly United States expected that Europe and 

Germany will assume greater responsibility for global security problems
40

. 

Germany, however, do not fully meet those expectations. As evidence, in 2005 

they spent on the army just 1.4 percent of GDP, and in 2009 just 1.2 percent of 

GDP
41

. 

Analysing in detail the actions of united Germany it can be noticed that it 

looks for the most proper forms of behaviour that suit also the other participants 

in the international relations, which has theoretical grounds in constructivism. 

Along the German unification some external expectations aroused that Germany 

would assume more responsibility for the European and world security. In view 

of such a situation, Germany came to the conclusion that its role had to change 

and with regard to that, among others, the military activity of German troops in 

various areas of the world increased considerably. Missions with Bundeswehr’s 

participation are peace-restoring and peace-keeping in character, and simultane-

ously with the military actions diplomatic measures are always taken. 

Respective German governments bow to the pressures not only from the ex-

ternal actors but also from their own society. As a consequence, decisions con-

cerning participation in specific military actions must also gain support from the 

home public opinion. Decision-makers’ vulnerability to both external and inter-

nal pressures results in the fact that more precise courses of actions are not 

clearly defined and undergo changes along with the changing international 
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situation. Due to that, the German security policy is developed in the normal 

course. 

After reunification and the enlargement of NATO to the East Germans felt 

secure and focused on the unification of Europe. At present, some European 

partners expect Germany to play a kind of leading role in the strengthening of 

the European security component and, in this way, gaining more independence 

of the United States. With regard to that, Germany is taking more independent 

decisions and tries to convince its partners to follow. At the same time Germany 

should both strengthen the European Union militarily and effectively seek 

recognition of its subjectivity in this regard by the United States
42

. Besides, 

German diplomacy is the main driving force encouraging closer political and 

military cooperation within the European Union and giving it supranational 

character. 

In order for Germany to play a key role in the European security system and 

effectively fulfil the international commitments in this field, quick and thorough 

reforms are necessary. Currently, the expenditures on the German army, simi-

larly to those of allied European armies, are insufficient which makes the tech-

nological gap between USA and Europe grow constantly. In order for Europe to 

become an equal partner of USA it is necessary to carry out organizational and 

technical reforms which Germany should spark off as the mightiest European 

power. Germany, trying to show independence from the United States, as during 

the conflict in Iraq, firstly should authenticate it with the capacities
43

. 

German unification also had significant influence on the economy. The ad-

justment process of the post-communist GDR economy to market conditions 

and gigantic money transfers from the West devoted to the cause shook badly 

the stability of the German economic situation. Several negative phenomena 

occurred in Germany, like the decrease in the economic growth rate, rise in 

unemployment or a dangerous increase in the public debt. In order to prevent 

further deepening of the crisis it was necessary to launch a far-fetched reform 

programme which, among others, aim at limiting the benefits of the welfare 

state. Clear symptoms of revival noticeable in the German economy after 2002 

were suppressed in 2008 by the global economic crisis. Currently the German 

economy is gradually trying to recover from the crisis. 

Regardless of temporary problems, the strength of the German economy 

still makes a great impression. Germany can boast the second highest in the 

world level of export, the fourth highest world level of the GDP as well as 
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highly developed and technologically advanced industry and services. The 

strength and potential of the German economy are incomparably the greatest 

among the Union states and, undoubtedly, the position of the European econ-

omy in the world depends heavily on the position of the German economy.  

Germany is the driving force of integration also in the economic sphere. 

Following the functionalist spillover rule, German diplomacy supports closer 

integration in particular fields of economy. Among others, Germany owes its 

strong position at the negotiation table over the shaping of the European eco-

nomic system to the position of its own economy. German diplomats are suc-

cessful in pushing through their own projects and influencing the decision-

making process. Germans are interested in tightening cooperation within the 

European Union because, as the biggest exporter, they reap substantial profit of 

the increased cooperation. However, tightened cooperation entails the Union’s 

serious financial strains that Germany as a net payer, has to cope with. It is also 

possible that the German economic dominance and export surplus has contrib-

uted to the deepening of the crisis in some EU countries 

United Germany is undoubtedly the main player on the European Union’s 

scene. Its economic and demographic potentials, and to a certain extent also the 

military one, speak for its strong position. Both, the decision-makers and the 

society support most of the initiatives aimed at tightening cooperation and 

strengthening the European Union. In order for the German vision of Europe to 

gain support from other societies, it must prove that it acts not only in its own, 

but mainly in the whole Europe’s best interest. Currently, Germany is the lead-

ing country in helping refugees from Asia and Africa. Depending on how Ger-

many and the entire European Union will cope with the crisis of immigration 

depends on the position of both Germany and the EU. 
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Niemcy Zachodnie odegrały ważną rolę w 

jednoczeniu Europy Zachodniej. Kraj był 

istotną siłą napędową zarówno gospodar-

czej, jak i politycznej integracji. Od lat 70. 

Republika Federalna Niemiec zaczęła się 

również otwierać na Środkową i Wschod-

nią Europę. Globalne i regionalne zmiany 

umożliwiły Niemcom zjednoczenie kraju i 

umocnienie pozycji jako mocarstwo euro-

pejskie i lider procesów integracji europej-

skiej. Nie mniej jednak wymagało to 

znacznej determinacji i przejmowania 

większej odpowiedzialności. 

West Germany played an important role 

in the unification of Western Europe. The 

country has been a significant driving 

force for both economic and political 

integration. Since the 70s, Federal Repub-

lic of Germany also started to open up to 

Central and Eastern Europe. Global and 

regional changes have allowed the Ger-

mans to unite the country and strengthen 

its position as a European power and a 

leader in the European integration pro-

cesses. However, this requires considera-

ble determination and taking over more 

and more responsibility. 
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Modern Mixed Model and Hybrid Systems of Local 

Self-Government in the Cases of Spain and Latin 

American Countries 

Local self-government in many countries is carried out on the grounds of 

amalgamated features intrinsic to different systems of local self-government. 

This permits us to distinguish hybrid systems of local self-government. Hybrid 

system (from Latin hibrida – crossbreed) is the system emerging in the result of 

combination of forms being ,,genetically” different. By their origin hybrids can 

be spontaneous, emerging from accidental combination, and artificial, derived 

via controlled combination. 

Most of the self-government systems represent spontaneous hybrids formed 

by means of adopting of elements from other systems. Having made a long evo-

lutionary way based on the spontaneous and artificial selection they acquired 

features of other systems, this way becoming different from traditional 

(,,natural”) systems. 

Artificial hybrid systems were deliberately constructed by selecting specific 

forms, elements and their features, depending on the tasks put forward within 

the process of historical selection. Hybrids are usually formed by way of over-

laying of the foreign model (sample) upon the already formed system.  

Hybridization is conditional upon multiple factors, the following being most 

popular: colonial influence of the former metropolitan states and their govern-

mental systems, peculiarities of administrative or state control; territorial growth 

of the country followed by centralization taking form of liquidation of the local 

self-rule customs; change of administrative-territorial structure and introduction 

of new forms of cooperation between local communities and administrative 

center; correlation between individual and collective elements within local self-

government as given in the chosen model of local self-rule; variation in combi-

nations of elective and appointive principles at different levels of territorial-

political hierarchy; the method of legal regulation of rights and duties of the 

local self-government bodies etc.   

Hybrid systems can be divided into intragroup and intergroup. Hybrid sys-

tems can be: simple – created through combination of elements of two self-
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government systems (these are mainly the systems of modern postcolonial states 

of Asia and Africa, which underwent stable colonial influence of one metropoli-

tan country), multiplex – created via combination of hybrid forms and new 

forms (foremost systems of European countries), complex – their formation 

embraces a series of traditional elements and elements of other hybrids (com-

mon in the countries affected by stable though multifold influence of different 

territorial-political systems). Complex hybrid systems emerge on the basis of 

the most suitable socio-political systems, which are either easily assimilated or 

are able of rendering foreign experience. 

The type of perception of foreign experience defines their future sustaina-

bility. Unfortunately, the principles of selection, absorption rate and construc-

tive adoption are often predicated not upon the needs of community’s natural 

development but upon the needs of state. Artificial overlaying of the elements 

of other model-constitutive system can cause sociocultural conflict, ,,collapse” 

of a governmental system in its entirety, it can result in revolutionary turmoil
2
. 

There are hybrid systems of the first, second, third and so on generations. In 

other words, ,,hybridization” accompanying modern processes of globalization 

and integration is a natural process of historical development of sociopolitical 

systems. Thereby, if a hybrid system is of the first generation then it is usually 

a simple system as traditional self-rule goes through (renders or rejects) foreign 

experience for the first time. If a hybrid system is of the third generation then it 

is complex, wherein completely forgotten traditional elements of self-rule are 

eclectically combined with diverse elements of other systems. 

There have remained almost no traditional systems of self-government (ex-

cept for the forms preserved within closed tribal cultures of separate African, 

Asian and Pacific countries), however, some archaic forms and elements of self-

government are still present in modern systems.  

Hybrid systems are generally difficult to render within the frames of accept-

ed “models” of self-rule as they do not fit these nominal forms and come into 

conflict over sociocultural particularities. Analysis of the hybridization process 

requires the complex of historic-political and sociocultural researches of the 

self-government system development, while structural-functional analysis of the 

hybrid system provides for certain degree of withdrawal from the entirety of 

empirical variations and construction of provisional ,,mixed” model. 

Today there exists a series of authorial interpretations of hybrid systems’ 

variety, which are usually focused on the peculiarities of the formation of inter-

relations between local self-government and state local administration. For in-

stance, O. Cherkasov distinguishes the ,,partnership model” as a special hybrid 

                                                           
2
 Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для 

студентов вузов, Б.С. Ерасова (ред.), Мocквa 2001, c. 280-285. 



 

Modern Mixed Model and Hybrid Systems of Local Self-Government… 
 

 

141 

system and its ,,mixed” model, in which ,,relations between local and central 

authorities are viewed as relations of equal partners pursuing common goals and 

providing certain services for the public”. Thus, nature of the right for self-rule 

is not expressly defined. It is not clear whether it is ,,granted” or 

,,acknowledged” by state? The system undergoes the discussion over the alloca-

tion of ,,sovereignty” and thereby it demonstrates its hybridity and transitivity. 

The system of self-government can be rendered neither within strictly 

,,continental”, nor strictly ,,dualistic” model. According to O. Cherkasov, given 

model is primarily intrinsic to such countries as Switzerland (quasi-

confederation of cantons), Netherlands (former confederation of seven provinc-

es, quasi-unitary at the moment), which were built, regarding political-legal 

aspect, on the ,,bottom-up” basis by means of unification of local communities 

resulting in spontaneous interpenetration of traditional systems of self-rule 
3
. 

On the opinion of O. Cherkasov “Agent model” is constructed upon the ad-

vantages of the sate influence (indirect) over traditional system of self-rule. The 

logic of the system is not univocal, hence its hybridity, which is usually in-

tragroup, simple and of the first generation. Community is acknowledged as an 

original holder of the right for self-rule, however its ,,sovereignty” is a subject 

for constant discussions within the system, and state authority having superviso-

ry function is always present at the local level. Local self-rule authorities are 

regarded as agents of the central authorities at the local level, thus they act as 

natural extensions of the governmental machinery structure, which is nonethe-

less designed to tackle not only state issues but also to consider the interests and 

problems of the local public. The state acts in this regard as a guarantor of the 

local authorities effectiveness and as a facilitation of political and socio-

economic stability (flexible centralization of Italy, quasi-unitarity of Spain)
4
. It 

is emphasized thereby that the local self-government is merely an administrative 

tool for carrying out managerial functions locally, which is oriented not so 

much towards securing local representation as towards delivery of services. 

The ,,model of interconnection” according to O. Cherkasov is grounded in 

different primary points, defining a nature of interrelations between the state 

authorities and local self-rule authorities. First, it is stated that whatever the 

general character of activities they have certain degree of autonomy and inde-

pendence. Second, there exists interdependence within the activities of both the 

local self-government authorities and state authorities. It is defined by the pres-

ence of authoritative powers on both sides and by possibility of their delegation 
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accompanied by delegation of financial resources and responsibilities (Ukraine). 

This is what makes them seek cooperation and define the areas of common in-

terest grounded in negotiations and achievement of compromise. Generally, the 

system is conflict prone as the responsibility for implementation of local inter-

ests is not defined. Hybridity is caused by the transitional historic situation and 

ambiguous theoretical background of regulatory definitions. This kind of hy-

bridity can be both intergroup and intragroup, of first and third generation, sim-

ple and complex. 

Construction of hybrid systems of local self-rule took place within the terri-

torial borders of former Spanish America and within the majority of the conti-

nent’s countries, which took the path of centralization. Unitary structures of the 

Latin American countries helped them, given specific historic circumstances, to 

achieve societal consolidation, form national statehood and strengthen national 

sovereignty and political independence. The system of local self-government in 

these countries is of two kinds: legal status of administrative-territorial for-

mations composing a state is being defined by the central administration or the 

central authorities control activities of the local self-government authorities on 

the grassroots level.  

Notwithstanding the unitary composition of Latin American states there can 

be found flexible and multifold systems of local self-rule. Most of the states 

have secured in their constitutions, dated by the end of the XX
th
 century, the 

public rights for the local self-government. Legislation of several countries pro-

vides for the possibility of governmental interference – ,,intervention” – with 

the local authorities.  

Hybrid systems of Brazil, Portugal and partly of Spain are combined today 

under ,,Iberian model”, which envisages the administration of all sub-regional 

levels to be carried out by the representative public institutions elected by peo-

ple – councils, and correspondent chief executive officials of local self-rule – 

mayors, prefects and alcaldes. These officials chair the councils and simultane-

ously get approved by the central state authorities in the capacity of representa-

tives of the state authority within administrative-territorial units. In modern 

Spain and Latin American state the Head of the municipal administration – 

called alcalde – being publicly elected and then approved by the government, or 

sometimes appointed by the Head of State, carries out administrative and some 

of the judicial functions.  

Local self-government authorities in Spain are tightly related with the his-

torical tradition of local independence. Since long ago Spaniards have been 

primarily committed to their local communities and only in the second turn to 

the region and country at large. This posed obscure obstacles for the process of 

local self-rule formation. The state has never actually united the regions around 

the ruling center. In the medieval ages a range of kingdoms located at the terri-
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tory of would-be Spain (Castile, Aragon, Catalonia, Navarre and others) created 

collections of laws largely having local significance. The most known was the 

collection of legal norms ,,Fuero Juego”. Fueros means right, privilege, as well 

as a law confirming the right of provinces and municipalities. 

In the course of XIX-XX centuries regional conflicts plagued Spain, civil 

war of 1936-1939 sharpened regional sentiments in the country. After the fall of 

the caudillo Franco’s regime, which was hostile to the regions and transit to 

democracy the country got long-awaited regional autonomy and self-

government
5
. That’s why in order to prevent regional conflicts and unite the 

country, the unitary structure was introduced in Spain though the strive of the 

regions toward autonomy has always had strong standing. Securing of the tradi-

tional right caused the formation of the local self-rule system (prototype) on the 

basis of traditions and customs but the adopted model (image-sample) was con-

tinental with centralized vertical power structure. Legal system of Spain was 

formed on the basis of adoption of the Roman law and traditions of the German 

tribal-common self-rule, and later – French system of administrative rule.   

Before the adoption of the 1978 Constitution a French model was function-

ing in Spain. Federal ministries were acting at local level via public governors 

and representatives in the local administration. Democratization was accompa-

nied in Spain by decentralization and introduction of self-government at region-

al and local levels. Under the ,,fuerolistic” legal tradition Spain is ,,de-jure” 

a unitary state, however, it is ,,de-facto” acknowledged to be ,,regionalistic 

state” ,,quasi-federalistic” state. New system allocated power between central, 

regional and local levels. Constitution of Spain stipulates three-layered system 

of territorial-administrative division of the country with new governing bodies 

allocated at the second level. Since that time, the government has been entitled 

with the power to form municipalities, provinces and autonomous regions. At 

the local level the self-rule is exercised via a series of elected authorities and 

special intermunicipal and sub-municipal units. 

The Constitution of Spain only superficially mentions first two levels of the 

local self-government – municipalities and provinces. Nonetheless the Constitu-

tion guarantees their autonomy and the right for creation of intermunicipal spe-

cial districts, and it also defines in general manner the sources of local funding. 

Principal controlling and regulative functions are divided among the central 

government, adopting main national-level laws and having considerable finan-

cial-budgetary functions, and autonomous regions, entitled with the right of 

setting and regulating municipal borders, creating new municipalities and inte-
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grating them. In reality, many functions assigned to the regional governments 

are exercised to the date jointly with the local self-government bodies.  

The autonomies are divided into the provinces and municipalities. The 

provinces are governed by the elected councils, which are subordinate to the 

governments of autonomous communities. In relation to the municipalities, the 

provinces are supplementary and coordinative bodies. Upper municipal officials 

and local deputies are elected directly, while the Council elects a mayor out of 

its membership and usually the head of a ruling party becomes elected. Respon-

sibilities of the local self-rule are defined by the common legislation on local 

self-rule and by the field legislation. Bodies of local self-rule are entitled with 

the right of contesting in the courts of administrative jurisdiction of any state or 

regional regulatory acts adopted against the interest of the local autonomy. 

Development of the financial-budgetary component of local self-

government lags behind the development of political component. Regions, 

provinces and cities do not have enough incomes from their own sources. Local 

and regional authorities mainly control small local taxes and that is why tax 

revenues are usually supported by substantial governmental donations. In ac-

cordance with the law on local finances of 1988, municipalities are authorized 

to set the amount of property taxes. The central government fixes the rate and 

basis of business tax, while municipalities can collect an additional tax in their 

own discretion. Madrid grants unconditional subsidies to municipalities via 

administrative units
6
. 

Thus, notwithstanding the management potential and abundant traditions of 

self-rule, a rigid and centralized system of local self-rule was introduced here 

during the transitional periods. A tendency towards concentration of political 

power is inherent for Latin American municipalism. Thereby a unitary structure 

with strong centralized system of administration, which preserved though local 

self-rule and its distinctive features, was developed. 

The Iberian model was also partly introduced in Ukraine. The practice of 

self-rule in Kiev, which is the city of special status, is the practice of mixed 

horizontal (French) and Iberian models. The heads of local councils are elected 

directly by the inhabitants of the city community, later they acquire the status of 

the head of state administration, the same way alcaldes do this within Iberian 

model. Therefore, they simultaneously appear in the capacity of local self-rule 

officials (as the heads of city communities) and state officials (as the heads of 

local city state administration). To the date, however, this feature can be found 

only at the level of city councils.   

                                                           
6
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That is why Ukrainian model is mixed and oriented towards the combina-

tion of the most natural and traditional elements of the Ukrainian political cul-

ture. This model is substantiated in the theory of ,,municipal dualism” and is 

secured within legal-constitutional definition by the amount of rights and status 

of local self-rule authorities.  

Thus, formation of the hybrid system and mixed model of local self-

government offers the countries, which have not constructed their own model 

(sample) due to various reasons (statelessness, colonial dependence etc.), an 

opportunity to synthesize and combine their own developmental tendencies with 

the outside (foreign) model-constitutive system. Adoption of elements of other 

model (sample) for domestic system causes hybridization of the system and 

formation of the type of ,,mixed” model as separate image-sample.   

Thus, local self-government is built upon various conceptual grounds with 

consideration of historic experiences, traditions, customs and people’s mindset. 

The most widespread is the horizontal (or continental) model of local power 

development. This model is used within the systems of local self-government in 

the most of European countries, Francophone countries of Africa, some of Latin 

American countries and in the large part of post-socialist countries. Dual (An-

glo-Saxon) model is the oldest system of local self-rule. Historic aspects of its 

development and preservation of the traditions make dual model remarkably 

different from other systems of local self-rule. At the present moment, this 

model is considerably spread among ,,emigrant” countries and countries, which 

used to be a part of British colonial system, where this model was introduced. 

Mixed system with the dominant admixture of the elements of colonial 

model is different from the mixed model with the dominant admixture of An-

glo-Saxon model by the higher degree of power centralization and existence of 

a so-called administrative vertical. The difference involves also combining of 

local self-rule and direct governmental rule at the local level, which stipulates 

governmental control over local self-rule authorities, i.e. it is permitted to do 

anything that is not prohibited by law. 

Hybrid systems of self-government can be found in the majority of the 

countries worldwide. This illustrates the developmental dynamics within soci-

ocultural systems, in which local self-rule as an institute of public authority is 

organized structurally by means of its constant cooperation with the institution 

of state power, thereby forming original functional ties. Continental and dual 

systems of local self-rule have become the model-constitutive systems for other 

countries and we can consider them therefore to be hybrid systems of local self-

government.  
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Współczesny model mieszany i hybrydowe systemy samorządu lokalnego na przy-

kładzie Hiszpanii i państw Ameryki Łacińskiej 

Streszczenie Abstract 

W artykule przeanalizowano teoretyczne 

aspekty powstania modeli samorządu lo-

kalnego, ich konceptualne podstawy i 

czynniki, które sprzyjały hybrydyzacji 

modeli przedstawiających systemy samo-

rządu lokalnego w różnych państwach 

swiata. Wyróżniono podstawowe formy 

hybrydalne: proste, złożone i komplekso-

we; wyodrębniono model zmieszany samo-

rządu lokalnego i przeanalizowano go na 

przykładzie państw Ameryki Łacińskiej i 

Hiszpanii. 

The article provides analysis of theoreti-

cal aspects of the development of local 

self-government models, as well as of 

their conceptual basis and factors, which 

have contributed to the hybridization of 

model-constitutive cases of local self-

government in different countries of the 

world. Main hybrid forms were defined: 

simple, multiplex and complex, at the 

same time, mixed model of the local self-

government was distinguished and its 

application in the Latin American coun-

tries and Spain was analyzed. 
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Węgry premiera Viktora Orbana. 

Kilka uwag na kanwie książki 

„Węgry – co tam się dzieje” 

Węgry – nasz południowy partner w wielu inicjatywach politycznych, 

obejmujących kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a także – patrząc na kwestię 

historycznie – nasz wielki sąsiad i przyjaciel
2
, stały się obiektem zainteresowa-

nia wielu środowisk, tak międzynarodowych jak i krajowych. Stało się to za 

sprawą – po pierwsze ogromnego, przytłaczającego zwycięstwa wyborczego 

Węgierskiej Unii Obywatelskiej FIDESZ, odniesionego w 2010 roku (powtó-

rzonego zresztą także w następnych wyborach w 2014 roku), a po drugie – za 

sprawą reform, które rząd Fideszu kierowany przez Viktora Orbana, zaczął na 

Węgrzech realizować. 

Wiele mówi się o Węgrzech, gazety rozpisują się (najczęściej w tonie sen-

sacyjnym) o tym co robi V. Orban, jego rząd i parlament węgierski oparty o 

większość Fidesz. Trzeba też dodać, że najczęściej głos mają tutaj przeciwnicy 

czy też wrogowie V. Orbana i Fideszu. Natomiast dużo trudniej znaleźć mate-

riały, które pozwalały by oceniać węgierskie przemiany – bez zacietrzewienia, 

za to – z podstawową przynajmniej – znajomością rzeczy. Niewątpliwie temu 

służy, wydana przez Wydawnictwo „Fronda” książka pt. „Węgry – co tam się 

dzieje. Raport twórców węgierskich reform + węgierska konstytucja”
3
. Książka 

ta jest ważna i znacząca, bowiem jako pierwsza na polskim rynku prezentuje, 

w sposób spójny obszerne wypowiedzi samych twórców tego co się na Wę-

grzech dzieje. Istotne jest jeszcze to, że pomysł na wydanie tej książki wyszedł, 

jak pisze we Wstępie Grzegorz Górny, od wykładowców i studentów hungary-

styki, a więc tych którzy na sprawach węgierskich najlepiej się w Polsce znają. 

Oczywistym jest, że nie sposób zaprezentować wszystkich wątków, które 

w tej książce się pojawiają. Dlatego też chciałbym zwrócić uwagę na kilka 

                                                           
1
 Waldemar Handke – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Wydział Humani-

styczny Politechniki Koszalińskiej. 
2
 To nie przypadkiem funkcjonuje słynne powiedzenie „Polak Węgier dwa bratanki – 

i do szabli i do szklanki” (Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát). 

Co ważne – to powiedzenie, i to co z niego wynika trwa w świadomości przedstawicieli 

obu narodów. Zresztą, przykładów tego pobratymstwa polsko-węgierskiego, w naszych 

wspólnych dziejach mamy aż nadto. 
3
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z nich – między innymi dlatego, że w chwili obecnej zwolennicy „polskiej 

zmiany” bardzo często odwołują się do przykładu Węgier, do premiera Viktora 

Orbana i tego co się na Węgrzech dzieje. Trzeba tutaj zaznaczyć, że książka ta 

nie traci na znaczeniu, mimo że na Węgrzech odbyły się kolejne wybory, bo-

wiem Fidesz nadal rządzi u naszych bratanków i nadal kontynuuje reformy 

zapoczątkowane w 2010 roku. 

Węgry w oczach przywódcy FIDESZ 

Jak wspomniałem, nie sposób mówić o wszystkim, więc chciałbym się sku-

pić na kilku elementach węgierskiej sytuacji, węgierskich reform i przemian, 

które w moim rozumieniu mają decydujące znaczenie. A nadto pokazują, 

a może bardziej charakteryzują sytuację, tło i zakres, tego czego podjęli się 

ludzie skupieni wokół Viktora Orbana. W otwierającym książkę wywiadzie 

z premierem węgierskiego rządu, zatytułowanym „Wiem, co należy do moich 

obowiązków i co muszę wykonać”, prezentuje on swój punkt widzenia na sytu-

ację Węgier, na politykę swoich poprzedników, oraz na konieczności płynące ze 

stanu, w jakim przejął ster rządów Fidesz. Bardzo krytycznie ocenia on stan 

swojego kraju. Stąd też biorą się jego ostre sformułowania pod adresem tych, 

którzy rządzili Węgrami do 2010 roku Jak mówi premier Orban „Węgry są 

krajem pogrążonym. Od czasów Marii Teresy wiemy, że owce trzeba karmić, 

jeśli chcemy je strzyc. Węgry to taki kraj. Przez ostatnie 8-10 lat stale utrzy-

mywano je w takim stanie, że dostawały tylko tyle jeść, żeby później urosło im 

wełny akurat na ostrzyżenie. Węgrom nie wolno zbankrutować, ale nie można 

też pozwolić im wydostać się z sideł długu. Utrzymywanie tej sytuacji jest 

w interesie spekulantów”
4
. Ta ocena dotyczy stanu ekonomicznego Węgier, 

a także tego jak ten kraj, zdaniem przywódcy Fideszu, był traktowany przez 

europejskich spekulantów (często występujących jako ekonomiści). 

Viktor Orban, doceniając wagę spraw gospodarczych, nie skupia się wy-

łącznie na kwestiach sytuacji ekonomicznej, gospodarczej swojej Ojczyzny. 

Przywódca Fidesz, podobnie jak większość Węgrów, którzy poparli program 

jego partii, rozumie również znaczenie i wagę kwestii podstawowych – znacze-

nia i roli cywilizacji europejskiej, która w ujęciu Orbana zmierza w niebez-

piecznym kierunku. Mówił o tym: „W ciągu minionych dwudziestu lat nastąpiła 

ciekawa i konkretna zmiana w europejskim publicznym życiu intelektualnym. 

Z dużo większą siłą niż dotychczas wyłania się taka interpretacja naszego kręgu 

kulturowego – nazwijmy go Europą, która polega na tym, że nasz kontynent 

porusza się określonymi krokami w pewnym kierunku. Kierunkiem tego rozwo-

ju – ujmijmy to tak – jest zmierzanie od rzeczywistości narodowej do ponadna-

rodowej, czyli od odrębnych państw do zjednoczonych narodów europejskich, 
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od tradycyjnej komórki społecznej – nazwijmy ją rodziną – do alternatywnych 

form (rozumiem przez to między innymi prawne związki homoseksualne) i od 

duchowości lub raczej od chrześcijaństwa do jego całkowitego zaprzeczenia. 

Powiedzmy łagodniej – od religijności do laicyzmu. To właśnie ten kierunek”
5
. 

I tutaj Orban odwołuje się do sytuacji Węgrów – wskazując, że jego rodacy, 

żyjący w swoim państwie, oraz Węgrzy, którzy skutkiem zaszłości historycz-

nych mieszkają poza granicami Węgier, mówią iż ich „zdaniem kierunek, 

w jakim toczą się sprawy, nie jest właściwy. Nie jest nawet pewne, że Europa 

lub raczej nasza cywilizacja rzeczywiście podąża w tę stronę”
6
. I dalej konklu-

dując stwierdza, że zdaniem większości Węgrów – narody należą nie tylko do 

przeszłości, ale również i do przyszłości. Zaś rodzina otrzymuje, w takim wi-

dzeniu świata, cywilizacji i kultury, wsparcie i pomoc, które tym komórkom 

społecznym przynależą. Swoją analizę Orban kończy stwierdzeniem, że dwa 

kierunki, o których była mowa powyżej – w kontekście przyszłości naszego 

kontynentu – są całkowicie rozbieżne. Premier Węgier stwierdza, że chrześci-

jaństwo już w przeszłości wielokrotnie przeżywało trudne (czasem nawet trud-

niejsze) okresy, ale zawsze potem się umacniało
7
. 

Zdaniem Viktora Orbana, znaczenie nie do przecenienia – w kontekście 

określenia społeczności, cywilizacji czy państwa – ma demografia. Wskazuje 

on na ten element, podkreślając, że musi budzić obawy sytuacja, w której cywi-

lizacja nie jest w stanie zapewnić sobie ciągłości. A z taką sytuacją mamy do 

czynienia w Europie. Zauważa też fakt, że niestety dla większości przywódców 

„starej Europy”, nie jest to zagadnienie niebezpieczne. Uważają oni bowiem, że 

imigranci i grupy etniczne, napływające do Europy z innych kręgów cywiliza-

cyjnych, nie muszą integrować się z cywilizacją i kulturą chrześcijańską (euro-

pejską), że stworzą rodzaj tygla czy też ogromnego, multikulturowego świata
8
. 
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 Węgry co tam się dzieje…, dz. cyt., s. 15. 

6
 Tamże, s. 15-16. 

7
 Jak mówił: „Ma ono tę niezwykłą cechę, że jak feniks wciąż się odradza, dlatego 

obecny uzasadniony pesymizm nie oznacza końca świata, ale wskazuje kierunek odno-

wienia”, s. 25. 
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 W Europie Zachodniej przyjęło to formułę wielokulturowości (ang. multikulturalism), 

według której mogą obok siebie występować grupy wyznające, czy też uznające 

sprzeczne ze sobą systemy wartości. Warto w tym miejscu przytoczyć stwierdzenie 

kanclerz Niemiec – A. Merkel, która w 2010 roku, na spotkaniu z młodymi działaczami 

CDU stwierdziła, że „polityka multikulti poniosła kompletną klęskę” i dodała, że 

„w praktyce teoria społeczeństwa wielokulturowego nie sprawdziła się”. Zob. 

www.bbc.com [dostęp 07.07.2015]. Dodać tutaj można stwierdzenie Horsta Seehofera – 

jednego z liderów bawarskiej CSU, który powiedział, że „imigranci z krajów arabskich 

i Turcji nie chcą się integrować. Mulikulti nie żyje”. Podobne zdanie wypowiedział 

prezydent Francji N. Sarkozy w 2011 roku, który stwierdził, że do tej pory „za bardzo 
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Zdaniem przywódcy Fidesz „Europę należy wyrwać z wygodnego myślenia 

nakierowanego na proste rozwiązania, z pomysłu radzenia sobie z demograficz-

nymi problemami za pomocą imigrantów. Należy stanowczo się temu sprzeci-

wić i oznajmić, że przyszłość naszej cywilizacji zależy od sukcesu zawartych 

w niej sił demograficznych i asymilacji przybyszów z kulturą chrześcijańską”. 

I puentuje, że jeśli to się nie uda „wtedy to, co nazywamy Rzymem lub cywili-

zacją europejską, skończy się”.
9
  

Prowadzący wywiad z V. Orbanem dziennikarz przypomniał wystąpienie 

premiera Węgier w Parlamencie Europejskim, w którym ten zacytował jednego 

z ojców założycieli wspólnot europejskich – Roberta Schumana, który stwier-

dził, że „demokracja albo będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale”. Vik-

tor Orban dołożył do tego jeszcze zdanie wypowiedziane na łożu śmierci przez 

wybitnego węgierskiego męża stanu Józsefa Antalla
10

, który stwierdził, że 

chciał chrześcijańskich Węgier, bo tylko takie mają przed sobą przyszłość. War-

to na ten aspekt myślenia premiera Węgier zwrócić uwagę – bowiem ukazuje to 

system wartości, które legły u podstaw zwycięstwa Fidesz. Można powiedzieć, 

że przytoczone powyżej stwierdzenia lidera Węgierskiej Unii Obywatelskiej, 

ukazują głębokie umocowanie przemyśleń ustrojowych, a także programu re-

form Fidesz, w kontekście europejskim – kulturowym i cywilizacyjnym – opar-

tym o tradycję i wierność zasadom kształtującym przez ponad tysiąc lat Węgry 

i ten fragment kontynentu  europejskiego. 

Viktor Orban zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że nieuniknioną konse-

kwencją procesu reformowania i uzdrawiania państwa węgierskiego, było wej-

ście w konflikt z tymi wszystkimi środowiskami, które do 2010 roku wykorzy-

stywały Węgry. Mówi o tym: „Przeprowadziliśmy reformy strukturalne, prze-

organizowaliśmy system rządowy, samorządowy, administracyjny, sądowniczy, 

edukacyjny, zdrowotny, podatkowy, emerytalny, pomocy społecznej. Zrefor-

mowaliśmy wszystko to, co na Węgrzech generowało zadłużenie państwa. Na-
                                                                                                                                              

koncentrowaliśmy się na tożsamości osoby, która do nas przyjeżdża, zamiast na tożsa-

mości kraju, który udziela jej gościny”. Zob. np. „Uważam Rze” 2011, nr 3, s. 6. 
9
 Węgry co tam się dzieje…, dz. cyt., s. 25.  

10
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(1945-1946), członek Niezależnej Partii Drobnych Rolników (1946-1948), następnie 

przewodniczący Węgierskiego Czerwonego Krzyża. Podczas II wojny światowej, będąc 

pracownikiem MSW organizował (m.in. wraz z H. Sławikiem, Jusztinjánem kard.  

Seredi, Z. Antoniewiczem, ks. prałatem M. Miklósem Berestórczy oraz biskupem-

sufraganem w Vác ks. dr. Arpadem Hanauerem) pomoc dla polskich uchodźców przy-

byłych na Węgry. Stworzył w Vác ośrodek dla młodzieży żydowskiej z Polski. Odzna-

czony Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jego imię nosi m.in. Towarzy-

stwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Warszawie. Szerzej zob. J. Antall, Schronienie 

uchodźców (Wspomnienia i dokumenty). Zebrał, oprac. i przedm. opatrzył K. Kapron-

czay, Warszawa 2009. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c
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turalnie niosło to w sobie naruszenie interesów pewnych grup, lobby, grup kapi-

tałowych, koncernów. Wystarczy przypomnieć przejściowy podatek kryzysowy 

nałożony na banki i wielkie koncerny”
11

. Można powiedzieć, że ta wypowiedź 

odnosiła się do jednej sfery – a więc oponentów V. Orbana i Fidesz z kręgów 

wielkiego biznesu i finansów.  

Drugą grupą, która ruszyła, od samego początku istnienia rządu V. Orbana 

i Fidesz, do frontalnego ataku byli brukselscy, unijni biurokraci. Zdaniem Or-

bana i jego zwolenników, mają oni własny, ideologiczny projekt budowania 

Unii Europejskiej według jednego, z góry założonego modelu. Orban ze swoją 

polityką podmiotową musiał wejść w spór z tym środowiskiem. Doskonale 

obrazuje to jego wypowiedź, w której uznaje, że „(...) obecny kryzys jest fak-

tycznie kryzysem Brukseli. Bruksela jest główną przeszkodą w poszukiwaniu 

dobrych rozwiązań dla uporania się z problemami gospodarczymi”
12

.  

W końcu trzecią grupą, której interesy ucierpiały w wyniku zwycięstwa 

wyborczego i programu reform Fidesz była, szeroko rozumiana, europejska 

lewica – zarówno ta stara, jak i ta nowa. Starej – nie podobało się, że Węgry 

rządzone przez Fidesz, zaczęły rozliczać funkcjonariuszy systemu komuni-

stycznego, kadarowskiego. Natomiast u nowej lewicy europejskiej rząd Viktora 

Orbana i Fidesz zapracował sobie na wrogość, nawet na nienawiść, za odwoły-

wanie się do tradycji, za budowanie państwa w oparciu o trwałe, sprawdzone 

wartości – odwołujące się do fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. 

W Deklaracji narodowej, otwierającej konstytucję znajdujemy odniesienia 

wprost do dorobku narodu węgierskiego – poczynając od króla Stefana I Świę-

tego
13

. 

Węgry Viktora Orbana w oczach współpracowników 

Można powiedzieć, że cytowane powyżej wypowiedzi Viktora Orbana –  

lidera Fidesz, premiera rządu węgierskiego i głównego architekta reform prze-

prowadzanych na Węgrzech od 2010 roku, nie były by możliwe bez zbudowa-

nia nie tylko silnego zaplecza partyjnego, ale także kręgu specjalistów wspiera-

jących reformowanie kraju. Oczywistym jest, że nie sposób omówić wszystkie 

wypowiedzi, które znalazły się w książce „Węgry co tam się dzieje”. Spróbuję 

więc, po kilka zdań poświęcić kilku wybranym zagadnieniom – omawianym 

przez poszczególnych współpracowników premiera Viktora Orbana.  

                                                           
11

 Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 6. 
12

 Tamże, s. 7. 
13

 Można powiedzieć, że te wszystkie elementy znalazły swój wyraz w konstytucji Wę-

gier, uchwalonej 25.04.2011 roku, rozpoczynającej się od „Deklaracji narodowej”. 

Wydaje się, że sam tekst konstytucji węgierskiej wart jest odrębnego omówienia. Pełen 

tekst konstytucji Węgier został opublikowany w tej książce. Zob. Węgry co tam się 

dzieje..., dz. cyt., s. 291-357. 



 

Waldemar Handke 

 

152 

Pisałem już, cytując Orbana, o wadze jaką środowisko Fidesz przywiązywa-

ło i przywiązuje do „kształtowania” człowieka. Jednocześnie podkreślają ludzie 

z kręgu reformatorów węgierskich, że to kształtowanie odbywa się w każdym 

miejscu, a największa rola przypada rodzinie i szkole. Stąd też oczywistym 

wydaje się stwierdzenie, że „Musimy sobie uświadomić, że w każdym nowo-

czesnym społeczeństwie rodzina, szkoła oraz miejsce pracy są instytucjami 

<<kształtującymi>>, które wprowadzają dziecko do świata dorosłych”
14

. To 

odnotowane stwierdzenie jest tym ważniejsze, że wygłasza je człowiek, na co 

dzień zajmujący się ekonomią. Bez tej podwaliny trudno odnosić się 

do dalszych enuncjacji tegoż autora, który analizuje wzajemne odniesienia wę-

giersko-unijne, które przynoszą kolejne pola konfliktów. Pisze László Bogár
15

, 

że „Postępowanie, które UE prowadzi przeciwko Węgrom, z powodu deficytu 

i niedotrzymania zobowiązań przebiega zgodnie z prawem, lecz jest niespra-

wiedliwe i niesłuszne. Pod względem deficytu gospodarki państwowej Węgry 

są jednym z najskuteczniej działających państw Unii Europejskiej, co zasługuje 

na zaufanie i wsparcie, a nie na zemstę i karę”
16

. Wskazuje on, że to obarczanie 

Węgier całkowitą winą, przez UE i MFW, jest całkowicie pozbawione podstaw. 

Na te same aspekty zwracał uwagę inny z Autorów – dziennikarz działu eko-

nomicznego „Magyar Nemzet”
17

 – Tamás Nánási, który pisał: „Zastosowanie 

wobec nas przez Komisję Europejską, na wielu obszarach podwójne standardy 

(np. Hiszpanii pozwolono na podniesienie poziomu deficytu, nam nie) chyba 

najlepiej widoczne są przy ograniczeniu dostępu do funduszy spójności. (...) 

chciano ukarać nasz kraj w sposób, jakiego do tej pory nie zastosowano wobec 

innego kraju członkowskiego”
18

. 

Warto zwrócić uwagę, że Węgry w przeciwieństwie do krajów, które reali-

zowały zalecenia MFW (jak Grecja
19

, Hiszpania czy Portugalia) są jednym 

z pięciu państw UE, które zmniejszyły zadłużenie państwa. Przyznali to nawet 

wpływowi ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Trzeba 
                                                           
14

 L. Bogár, W wirze. Węgry w sporze globalnym (próba zbadania podłoży konfliktu) 

[w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 45-46.  
15

 László Bogár (ur. 1951) – węgierski ekonomista, polityk, dziennikarz i profesor.  
16

 Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 51. 
17

 „Magyar Nemzet” (Naród Węgierski) – jedna z głównych gazet węgierskich, umiar-

kowany, konserwatywny dziennik, założony w 1938 roku, w 2000 roku połączył się 

z innym dziennikiem „Napi Magyarország”, w 2009 roku nakład wynosił ok. 65 tys. 

egz., od 2010 uważany za pismo bliskie Fidesz i V. Orbana. Zob. 

www.en.wikipedia.org [dostęp 9.07.2015].  
18

 T. Nánási, Dwa lata walki o niezależność, [w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., 

s. 82-83 
19

 O sytuacji Grecji, która latem 2015 roku faktycznie zbankrutowała, ciągnąc za sobą 

całą strefę Euro, nie trzeba mówić. Każdy może naocznie zobaczyć bezradność Brukseli 

i kolejne „ostateczne terminy”, z których rząd Grecji nic sobie nie robi.  
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w tym miejscu przypomnieć, że Węgry spłaciły swoje zobowiązania wobec 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który udzielił bankrutującym Wę-

grom pożyczki w 2008 roku Jednocześnie Węgry zrezygnowały z rezydowania 

w Budapeszcie przedstawiciela MFW
20

.  

Na temat reformy systemu bankowego, także na Węgrzech pisze István 

Varga – członek rady nadzorczej Węgierskiego Banku Narodowego. W swych 

rozważaniach stawia pytania o charakterze zasadniczym – np. Wolność czło-

wieka czy wolność kapitału? „Europa wybrała to drugie” pisze obrazowo 

o współczesnej sytuacji, stwierdzając, że „... z dnia na dzień coraz bardziej wy-

pierane są rodzina, naród, moralność chrześcijańska, fundamenty europejskie. 

W miejsce zaś tych wartości wciska się pieniądz, to znaczy rynek finansowy 

produkujący długi ze swoimi właściwościami rujnującymi kulturę i wspólnoty 

związane z wiarą. To właśnie rodzina, naród i moralność chrześcijańska stają 

się celem  naładowanego pieniędzmi rewolweru z tłumikiem”
21

. W swych roz-

ważaniach stawia też tezę, że „kryzys nie jest zjawiskiem – jest programem”. 

Dla unaocznienia argumentów, przemawiających za jego tezą, zaprezentował 

zestawienie środków przeznaczanych przez banki centralne (przez państwa) na 

ratowanie systemów bankowych, w okresie 2008-2011, w 27 krajach członkow-

skich UE
22

. Rozważania swoje nie zamyka tylko na krajach UE. Analizuje także 

sytuację finansową Islandii, kraju który choć nie należy do Unii to jednak jest 

częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jak Norwegia czy Lichtenste-

in), po krachu finansowym, który spadł na to państwo. 

Inny ze współpracowników premiera Orbana – Zoltán Kiszelly
23

 pisze 

o Węgrzech jako laboratorium demokracji. Stwierdził on, w swej wypowiedzi, 

że jego kraj „stał się <<laboratorium demokracji>> (być może nazbyt śmiałym 

byłoby mówienie tu o przeciwfali (wspomnianej w teorii Samuela Huntingtona) 

wobec trzeciej fali demokratyzacji, która rozpoczęła się w latach 1974-1975 

w Europie Południowo-Wschodniej, następnie rozprzestrzeniła się w latach 

1989-1990 na Europę Środkową)”
24

. Autor wskazuje, w swej wypowiedzi, do-

                                                           
20

 Orban wielokrotnie krytykował MFW za sposób walki z kryzysem. Ale to właśnie 

w 2013 roku Węgry rozliczyły się z MFW z „pożyczki ratunkowej”, zaciągniętej 

w MFW, jeszcze przez poprzednią ekipę w 2008 roku Zamknięto jednocześnie przed-

stawicielstwo MFW w Budapeszcie. Zob. www.bankier.pl [dostęp 07.07.2015] 
21

 I. Varga, Euro Europy czy Europa Euro? Przyczynki do reformy systemu banków 

centralnych, [w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 93.  
22

 Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 107-108. 
23

 Zoltán Kiszelly (ur. 1971) – politolog, członek Węgierskiego Towarzystwa Politolo-

gicznego.  
24

 Z. Kiszelly, Laboratorium demokracji (polityka na Węgrzech), [w:] Węgry co tam się 

dzieje..., dz. cyt., s. 53. Przywołuje Autor teorię, która została wyłożona [w:] S.P. Hun-

tington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995. 
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kumentując to przykładami ze współczesnej historii Węgier, że nie ma mowy, 

o zagrożeniu demokracji na Węgrzech. Wręcz przeciwnie, wskazuje on na róż-

norodność istniejących ugrupowań węgierskich. Według Z. Kiszelly’ego – na-

wet Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik Magyarországért Mozgalom) – 

radykalna partia narodowa, reprezentująca najbardziej eurosceptyczną część 

węgierskiej sceny politycznej, nie jest zagrożeniem dla systemu demokratycz-

nego. Tutaj trzeba przypomnieć, że w społeczeństwie węgierskim żywe są na-

stroje wiążące się „z poczuciem niesprawiedliwości trianońskiego dyktatu po-

kojowego
”25

. A między innymi na tym buduje swoją ideologię, skłaniającą się 

ku populizmowi, Jobbik. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną konstatację 

uczynioną przez Zoltána Kiszally’ego, a której aktualność można odnieść nie 

tylko do sytuacji węgierskiej. Według niego „jedną z osobliwości węgierskiego 

systemu partyjnego jest to, iż granica ideologiczna pomiędzy lewicą a prawicą 

nie pokrywa się z granicą poglądów gospodarczych tych stronnictw. Pod tym 

względem lewicowe poglądy (które dopuszczają ingerencję państwa w procesy 

rynkowe, np. poprzez politykę pobudzania popytu wg Keynesa, upaństwawianie 

i regulację cen) wbrew oczekiwaniom prezentują ideologicznie prawicowy Fi-

desz i Jobbik. To one w celu wzmocnienia rodzimej klasy średniej, a także war-

stwy małych i średnich przedsiębiorców, ograniczają działania rynkowe 

(w ramach zapewnionych przez UE). Również ze strony Fideszu można usły-

szeć przemyślaną krytykę globalizacji, według której powinno się przyznać 

większą rolę państwom narodowym w procesach globalnych i w Unii Europej-

skiej, podczas gdy LMP (Partia o nazwie: Polityka Może Być Inna – Lehet más 

a politika – przyp. W.H.) chciałoby wzmocnić raczej miejscowe i obywatelskie 

społeczeństwo”
26

. Dalej zaś Autor wskazuje, że w kwestiach gospodarczych, po 

prawej stronie sytuują się partie lewicowe i liberalne. Można tutaj zasygnalizo-

wać, że podobną sytuację obserwuje się na polskiej scenie politycznej, gdzie 

wiele elementów i wątków programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, 

niewątpliwie sytuują tą partię (podobnie jak węgierski Fidesz) – po lewej stro-

nie sceny politycznej. I podobnie jak na Węgrzech – pod względem gospodar-

czym – po prawej stronie sceny politycznej w Polsce sytuują się raczej partie 

lewicowe i liberalne. Przykład Platformy Obywatelskiej (zwłaszcza pod rząda-

mi Ewy Kopacz) wyraźnie tą konstatację potwierdza. Jest to partia, przynajm-

niej deklaratywnie, gospodarczo liberalna (a więc prawicowa), zaś pod wzglę-

                                                           
25

 Mowa o postanowieniach traktatu w Trianon, z 04.06.1920 r., między Węgrami 

a państwami Ententy, w wyniku którego Węgry m.in. utraciły niemal dwie trzecie lud-

ności i tyleż terytorium z tego co historycznie stanowiło „kraje korony św. Stefana”. 

Poza granicami Węgier pozostało ponad 3,5 mln Węgrów. Dla Węgrów – konsekwen-

cje tego dyktatu, z niewielkimi zmianami, pozostają w mocy aż po dzień dzisiejszy. 

Zob. A. Kożuchowski, Trauma z Trianon, „Polityka” 2010, nr 26 (2762), s. 60-62. 
26

 Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 61-62.  
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dem ideologicznym sytuująca się, bardzo wyraźnie po lewej stronie (wraz 

z SLD, Twoim Ruchem, czy też najnowszym pomysłem politycznym środowisk 

ideologicznie lewackich – Biało-czerwoni).  

Trzeba też zwrócić uwagę na reformy wyborcze, które przeprowadził Fi-

desz po zwycięskich wyborach. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że partia  

Viktora Orbana miała jedną podstawową zaletę (w polityce nie tak znów po-

wszechną) – a mianowicie dotrzymywała złożonych obietnic. Reformy wybor-

cze roku 2012 są tego widomym dowodem. O tym też pisze w swoim eseju 

Miklós Sári – szef Krajowego Biura Wyborczego – omawiając „Przebieg re-

form wyborczych” (2012). Z jego tekstu tylko jeden cytat relacjonujący reformę 

Zgromadzenia Narodowego. W nowej ustawie wyborczej liczbę tę (przedstawi-

cieli w Zgromadzeniu – uwaga W.H.) zmniejszono z 386 do 199 posłów. Regu-

lacje prawne dopasowane do nowej liczby posłów przyczyniły się do powstania 

całkowicie nowych zasad wyborczych. System wyborczy, podobnie jak po-

przednio, pozostał mieszany, ale dotąd wybierano 386 deputowanych, głosując 

w 176 jednomandatowych i wielomandatowych okręgach wyborczych (z tych 

drugich zapełniano 152 mandaty, natomiast 52 mandaty zapełniano z listy kra-

jowej, na którą nie głosowano bezpośrednio), natomiast w nowym systemie 

obywatele głosują w 106 jednomandatowych okręgach wyborczych także na 

listę krajową, z której zapełnia się 93 mandaty. W ten sposób w wyborach do 

Zgromadzenia Narodowego przestały istnieć okręgi wielomandatowe”
27

. Ten 

cytat wart jest swego miejsca, bowiem daje on obraz tego, że gdy istnieje wola 

polityczna, możliwe są realizacje wielkich projektów. Warto to zadedykować to 

tym wszystkich polskim politykom, którzy z taką łatwością odrzucają, coraz 

mocniej stawiany problem reformy polskiego systemu wyborczego – czego 

widomym znakiem był m.in. znaczący sukces Pawła Kukiza (rzecznika JOW-

ów) w wyborach prezydenckich 2015 roku. Zresztą, Fidesz przeprowadził także 

reformę systemu wyborczego do samorządów terytorialnych. 

Równie głęboką reformę, w Europie pokazywaną jako nader kontrowersyj-

na, przeprowadził parlament węgierski w odniesieniu do regulacji dotyczących 

rynku medialnego. Analizę przebiegu tych reform przeprowadziła w swoim 

tekście Izabella Bencze, która starała się przede wszystkim przybliżyć tło bu-

dowania systemu ładu medialnego na Węgrzech. Przedstawia ona tło tak spo-

łeczne, jak i konstytucyjne, które towarzyszyło powstawaniu nowego systemu 

mediów oraz prezentuje najważniejsze instytucje tworzące ten system (np. Na-

rodowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji, Fundacja Świadczeń Publicznych, 

Fundusz Wsparcia Programowego i Zarządzania Mieniem czy wreszcie Kole-

gium Świadczeń Publicznych). Warto zwrócić uwagę, że w wypadku np. Kole-

                                                           
27

 M. Sári, Przebieg reform wyborczych (2012), [w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., 

s. 121. 
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gium Świadczeń Publicznych, które ma zapewniać społeczny nadzór nad 

nadawcami publicznymi, starano się zapewnić jak najszersze spektrum podmio-

tów, które delegują swych przedstawicieli do tego gremium (które nie może 

liczyć więcej niż 14 członków). Ustawa wymienia organizacje mające prawo do 

delegowania po jednym członku do Kolegium. Są tam: Węgierska Akademia 

Nauk, kościoły (katolicki, reformowany i ewangelicki), stowarzyszenie Żydow-

skich Wspólnot Wiary, Komitet Olimpijski, Konferencja Rektorów, Izba Han-

dlu i Przemysłu, związki samorządowe, przedstawiciele organizacji Węgrów 

z krajów sąsiednich, organizacje chroniące rodzinę, organizacje reprezentujące 

niepełnosprawnych oraz organizacje i związki działające na polu kultury, litera-

tury, teatru, filmu, muzyki, tańca itp.
28

 Zwraca uwagę fakt, że w tym ciele nie 

przewidziano żadnego miejsca dla przedstawicieli partii politycznych. Warto, 

by każdy, kto zajmuje się (lub chce się zajmować) sprawami mediów – zwłasz-

cza publicznych, uważnie zapoznał się z regulacjami węgierskimi, bo jest to 

niewątpliwie interesujący aspekt tych zagadnień.  

Kolejnym polem, na którym rząd Viktora Orbana rozpoczął wprowadzanie 

reform – były kwestie związane z polityką prorodzinną, a więc szeroko rozu-

mianą demografią. Tutaj pamiętać trzeba, co podkreślał w swym wywiadzie 

także przywódca Fidesz, że podstawą i ramami instytucjonalnymi państwa są 

rodzina i Naród. Z tych przesłanek wynika miejsce i znaczenie polityki proro-

dzinnej w polityce ugrupowania. Jak podkreśla  Endre Szabó „W przeciwień-

stwie do większości państw europejskich, założenia węgierskiej polityki proro-

dzinnej oparte są na wartościach – uwzględniają nie tylko kwestie materialne 

i finansowe, lecz również normy moralne. To nowość w Unii Europejskiej. 

Podobnie jak podkreślanie nie tylko praw, ale również obowiązków i odpowie-

dzialności obywateli, wzbogacenie aspektu indywidualnego o wartości i dobra 

społeczne”
29

. W oparciu o rzetelnie analizowane dane statystyczne, autor tego 

tekstu przedstawia kolejne etapy budowania systemu wspierania rodzin i ich 

dzietności przez władze Węgier – wskazuje także ile osób korzysta z tych dzia-

łań. Można polecić ten wywód wszystkim tym, którzy szukają dróg wspierania 

działań prorodzinnych przez państwo.  

Oddzielne miejsce w polityce władz węgierskich zajmują kwestie związane 

ze wspieraniem Węgrów mieszkających poza granicami kraju. Trzeba tu jeszcze 

raz przypomnieć (o czym już pisano powyżej), że sytuacja Węgier i Węgrów 

jest pod tym względem wyjątkowa w Europie – a są to skutki traktatu z Trianon 

z 1920 roku. Stąd też nie może dziwić fakt, że władze węgierskie przywiązują 

tak dużą wagę do tych zagadnień. W kilku zdaniach trudno przedstawić działa-

                                                           
28

 I. Bencze, Społeczne tło narodzin nowych regulacji medialnych na Węgrzech, 

[w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 155-156. 
29

 E. Szabó, Polityka prorodzinna rządu od 2010 roku, [w:] Węgry co tam się dzieje..., 

dz. cyt., s. 219. 
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nia rządu Viktora Orbana związane z kwestią utrzymywania przez Ojczyznę 

bliskich związków z rodakami, żyjącymi w sąsiednich krajach. Prowadzonych 

jest na Węgrzech wiele programów, których celem jest utrzymywanie związ-

ków z Węgrami w Siedmiogrodzie (Rumunii), w Górnych Węgrzech (Słowacji) 

czy Vojvodinie (Serbia). Rząd węgierski w sposób istotny, najpierw zewiden-

cjonował problemy występujące w środowiskach węgierskich zagranicą, a na-

stępnie przystąpił do działania. Jednym z takich programów, skierowanym do 

młodzieży węgierskiej był program „Bez granic”, którego celem był udział 

młodzieży w wycieczkach do krajów sąsiednich – by poznawać społeczności 

węgierskie tam żyjące, a przez to „doświadczanie jedności narodowej poprzez 

szkołę”
30

. To tylko jeden z programów, które są realizowane w celu zapewnie-

nia utrzymania ciągłości związków kulturowych wszystkich Węgrów.  

Zamiast podsumowania 

Na koniec, zamiast podsumowania, chciałbym przytoczyć kilka uwag po-

czynionych przez Laszló Csizmadia – prezesa Forum Jedności Obywatelskiej 

(Civil Ősszefogás Fórum – CŐF) oraz dużej organizacji skupiającej wiele struk-

tur pozarządowych – Rady Porozumienia Obywatelskiego (Civil Egyűködési 

Tanács). W swym tekście zatytułowanym „Obywatele na polu gry – siłą społe-

czeństwa jest gra zespołowa”, omawia stanowisko wielu środowisk węgier-

skich, krytycznych wobec Unii Europejskiej, a zwłaszcza wobec działań bruk-

selskich biurokratów wobec władz węgierskich, realizujących reformy, które 

uratowały Węgry przed katastrofą finansową i społeczną. Można chyba powie-

dzieć, że Węgry stały nad przepaścią, w którą w ostatnim czasie wpadła Grecja.  

W oparciu o struktury organizacji społecznych, o których wspomniano po-

wyżej, powołany został na Węgrzech Ruch Patriotów Europy, który stawia so-

bie za cel skupianie wszystkich tych, którym bliskie są wartości Europy. Jak 

pisze Csizmadia „Patrioci Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie zapocząt-

kowali działalność w ramach kontroli obywatelskiej, która oczywiście dosięgnie 

również kierownictwo Unii Europejskiej”
31

. I dodaje, że większość ludów Eu-

ropy wyraźnie zauważa, że reforma Unii jest niezbędnym warunkiem, aby na-

rody mogły przetrwać. I nie jest to, jego zdaniem tylko opinia węgierska. Sta-

wia wiele kwestii, związanych z działalnością struktur biurokratycznych Unii 

Europejskiej, wskazując na wiele sytuacji niezrozumiałych – np. brak faktycz-

nej kontroli nad „rządem” Unii. Na koniec stwierdza, że „w obecnej i przyszłej 

                                                           
30

 Tylko w jednym roku szkolnym 2011/2012 w takich wyjazdach uczestniczyło ponad 

15 tys. młodych ludzi i ponad 1700 nauczycieli. Więcej zob. Z. Semjén, Węgierska 

polityka narodowa i Węgrzy żyjacy poza granicami kraju, [w:] Węgry co tam się dzie-

je..., dz. cyt., s. 255. 
31

 L. Csizmadia, Obywatele na polu gry – siłą społeczeństwa jest gra zespołowa, 

[w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 266. 
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sytuacji gospodarczej również organa Unii Europejskiej muszą zacisnąć pasa. 

Rząd unijny kontrolowany przez parlamenty narodowe jest gwarancją nie tylko 

oszczędnego zarządzania, ale także demokracji europejskiej”
32

. Można powie-

dzieć, że te słowa, przypomnę zapisane w 2013 roku, potraktować trzeba – 

zwłaszcza z perspektywy wewnętrznych turbulencji, wstrząsających unią jako 

jeden z głosów, nie najważniejszych (bo nie wielkiego czy choćby dużego) ale 

znaczących – bo przede wszystkim odważnego narodu i państwa, które w sytu-

acji wewnętrznego kryzysu potrafiło pójść własną „nieortodoksyjną” drogą, 

stawiając na pierwszym miejscu, jak to kiedyś powiedział lider – Viktor Orban 

„interes Węgrów a nie banków”... 

Z Viktorem Orbanem można się nie zgadzać, można inaczej widzieć różne 

kwestie polityczne i gospodarcze, stające przed politykami działającymi tu 

i teraz, natomiast warto słuchać tego co mówi, patrzeć na to co robi, analizować 

i dyskutować jego kroki. Ale mimo tego, trzeba doceniać odwagę jego i jego 

środowiska – zwłaszcza Fidesz, w podejmowaniu wyzwań które stanęły przed 

państwem i narodem węgierskim. Warto w związku z tym zapoznać się z ich 

punktem widzenia, który zaprezentowano w książce „Węgry co tam się dzieje” 

– by zobaczyć co tam się dzieje i jakie są polityczne i społeczne uzasadnienia 

do tego co tam się dzieje rzeczywiście... 

                                                           
32

 L. Csizmadia, Obywatele na polu gry – siłą społeczeństwa jest gra zespołowa, 

[w:] Węgry co tam się dzieje..., dz. cyt., s. 268. 
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Hungary of  Prime Minister Viktor Orban. A few remarks based on the book 

“Hungary – what’s going on”. 

Streszczenie Abstract 

Wydaje się, że warto, w natłoku informacji 

medialnych, donoszących o kolejnych tar-

ciach i konfliktach – na linii Budapeszt – 

Bruksela, zatrzymać się przez chwilę 

i spróbować spojrzeć na te problemy, ocza-

mi przedstawicieli niewielkiego narodu 

środkowoeuropejskiego, który historycznie 

i mentalnie jest nam szczególnie bliski. 

Artykuł niniejszy, w sposób skrótowy stara 

się przybliżyć Czytelnikom to, co dzieje się 

na Węgrzech od 2010 roku, kiedy to władzę 

na Węgrzech przejęła Węgierska Unia 

Obywatelska Fidesz. Ukazano to, w oparciu 

o wypowiedzi twórców węgierskich reform, 

współpracowników bądź sympatyków Vik-

tora Orbana i jego partii. Dokonano tego 

w oparciu o książkę, która ukazała się 

w 2013 roku, nakładem Frondy, a zatytuło-

waną „Węgry co tam się dzieje...”. Zapre-

zentowano najpierw kilka kwestii, zawar-

tych w wywiadzie z premierem rządu   

węgierskiego, otwierającym ten tom, 

w którym przedstawia on podstawowe prze-

słanki, które doprowadziły do tego – co od 

2010 roku realizuje on i jego rząd. Potem 

zacytowano jeszcze kilka opinii odnoszą-

cych się do istotnych projektów – tak poli-

tycznych, jak i ekonomicznych (np. polityka 

prorodzinna, reforma prawa wyborczego, 

reforma systemu bankowego, kwestia me-

diów publicznych itd.) reformowanych 

i realizowanych przez ekipę premiera Orba-

na, przy poparciu społeczeństwa węgier-

skiego. 

It seems that it is worthwhile, in the 

infoglut media, informing about frictions 

and conflicts – on the line Budapest – 

Brussels, to stop for a moment and to try 

to look at these problems, with eyes of 

representatives of the little Central-

European nation which historically and 

intellectually is for us particularly close. 

This article, in the brief way is trying to 

introduce Readers to what is happening 

in Hungary from 2010, when it in Hun-

gary a Hungarian Civil Fidesz Union 

seized power. It was portrayed, based on 

statements of authors of Hungarian re-

forms, of partners or Viktor Orban sym-

pathizers and his party. They made it 

based on the book which appeared in 

2013, with circulation of the Fronde, and 

titled Hungary what there is happening... 

At first a few issues, included in the 

intelligence were expressed with the 

Prime Minister of the Hungarian gov-

ernment, opening this volume, in which 

he is presenting essential premises which 

they took to it – what from 2010 he and 

his government are carrying out. Then 

a few opinions referring to significant 

projects were still quoted – so political, 

as well as economic (e.g. pro-family 

policy, reform of voting rights, reform of 

the banking system, issue of public me-

dia etc.) reformed and carried out by the 

team of Prime Minister Orban, at sup-

porting of Hungarian. 

Słowa kluczowe Key words 

Węgry – Hungary, reformy – re-

form, Węgierska Unia Obywatelska Fidesz 

Fidesz Hungarian Civic Union, 

konstytucja – constitution 
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Waldemar Handke
1
 

W walce z mitem demokratyzującej Europę Zachodnią 

roli pokolenia 1968 roku. Kilka uwag o książce Götza 

Aly’ego pod znamiennym tytułem 

„Unser Kampf ‘68 ...” 

„Unser Kampf ‘68 – gniewne spojrzenie w przeszłość” to książka, którą nie 

tylko warto, ale trzeba wziąć do ręki, jeśli chce się spojrzeć na wydarzenia stu-

denckiej (acz nie tylko oni brali w tym udział) rewolty w Europie Zachodniej. 

Ta książka opowiada o tamtych wydarzeniach z perspektywy Niemiec Zachod-

nich, a zwłaszcza Berlina Zachodniego. Tym bardziej warta jest zainteresowa-

nia ze względu na jej autora. Götz Aly jest wybitnym niemieckim historykiem 

i dziennikarzem
2
. W latach rewolty lat 60. XX w. studiował historię i nauki 

polityczne na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim. Aktywnie uczest-

niczył w wydarzeniach na niemieckich uczelniach, a potem na niemieckich 

ulicach. W 1971 r. współredagował pismo „Hochschulkampf”, a także był 

członkiem Czerwonej Pomocy (Rote Hilfe) – organizacji, która wspierała finan-

sowo uczestników wydarzeń, w tym aresztowanych, a potem skazanych człon-

ków RAF (Rote Armee Fraktion).  

To właśnie Götz Aly, aktywny uczestnik tamtych, znaczących (a jak chcą 

niektórzy – przełomowych) dla całej Europy Zachodniej, a także Stanów Zjed-

noczonych, wydarzeń napisał książkę „Unser Kampf ‘68 gniewne spojrzenie 

w przeszłość” (Unser Kampf ‘68 – ein irritierter Blick zurück). Książkę, która 

jest wyjątkowa, bowiem staje ona w opozycji do całej masy ckliwych i senty-

mentalnych wspomnieniowych wynurzeń uczestników tamtych wydarzeń. War-

                                                           
1
 Waldemar Handke – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Wydział Humani-

styczny Politechniki Koszalińskiej. 
2
 Jest autorem i współautorem wielu książek na temat narodowego socjalizmu. G. Aly, 

P. Chroust, Ch. Pross, Cleansing the Fatherland: Nazi medicine and racial hygiene, 

Johns Hopkins University Press, Baltimore 1994, G. Aly, <Final Solution> Nazi popu-

lation policy and the murder of the European Jews, Oxford University Press, New York 

1999, G. Aly, S. Heim, Architects of Annihilation: Auschwitz and the logic of destruc-

tion, Princeton University Press, Princeton, NJ 2002, K.H. Roth, G. Aly, The Na-

zi Census: identification and control in the Third Reich, Temple University Press, Phil-

adelphia 2004. G. Aly, Why the Germans? Why the Jews?: Envy, Race Hatred, and the 

Prehistory of the Holocaust Hardcover, New York 2014. W ub. roku ukazała się 

w Polsce jego książka „Państwo Hitlera” (Wydawnictwo Finna, Gdańsk 2014).  
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to zwrócić uwagę na tę publikację. Nie tylko ze względu na Autora, ale także, 

a może przede wszystkim, ze względu na bazę źródłową, wykorzystaną w tej 

pracy – poza publikacjami, są tam materiały archiwalne, wytworzone m.in. 

przez głównych „aktorów” tego opracowania – ludzi pokolenia 1968 roku
3
. 

Wydarzenia 1968 r. w Niemczech miały podobne podłoże, jak we Francji 

czy Stanach Zjednoczonych. Ich tłem głównym była wojna wietnamska, która 

stała się swoistym katalizatorem wybuchu. Ale pamiętać też należy o „sukce-

sach” odnoszonych, w tamtych czasach, przez komunizm – i ten w wydaniu 

sowieckim, jak i ten w „stroju” chińskim pod przywództwem Mao Tse-tunga. 

Dopiero na to tło należy nakładać to co działo się na uczelniach Europy Za-

chodniej. W Niemczech sprzeciw wobec wojny, zwłaszcza w tamtym okresie 

miał ogromne znaczenie, to był swego rodzaju „konieczny element” oczyszcza-

nia niemieckiego społeczeństwa, a zwłaszcza środowisk intelektualnych. Śro-

dowiska naukowe (uniwersyteckie) i polityczna lewicowa założyły, już w 1964 

r. Komitet Wietnamski (Vietnam-Komitee), by protestować przeciwko zaanga-

żowaniu militarnemu USA w wydarzenia w Indochinach. Protesty te nasiliły się 

szczególnie, gdy 7 stycznia 1966 r. rząd RFN oficjalnie poparł zaangażowanie 

USA w konflikt wietnamski. Wiązało się to także z subkulturami młodzieżo-

wymi. Te nastroje wolności i swobody, nawiązujące do amerykańskich ,,flower 

childrens” czy hippisów – ale także do Black Power
4
 – uwidaczniały się wśród 

pokolenia ‘68 hasłami: „Trochę haju, wolności i nieodłącznego terroru” czy też 

„Z uczuciem i bezwzględnością”
5
.  

W takich to okolicznościach doszło do wybuchu studenckiej rewolty 

w Niemczech Zachodnich, a jednym z głównych ośrodków tych wydarzeń był 

                                                           
3
 Np. zbiory Archiwum Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (w zespole APO: zbiór Hor-

sta Mehlera, Heike Bernd, zbiór SDS), Biblioteki Państwowej w Berlinie – dział rękopi-

sów (spuścizna prof. FUB Wilhelma Weischedela) a także wiele zbiorów prywatnych 

(np. Martina Schmidta – Hamburg). 
4
 Black Power (Czarna siła) – slogan odnoszący się do aspiracji wielu Afrykanów (za-

równo w samej Afryce, jak i poza nią) do samookreślenia idei, że Afrykanie powinni 

mieć swoją własną władzę, a nie być poddani władzy obcego rządu. Termin ,,obcy 

rząd” dotyczy rządów składających się z nie-Afrykanów, których instytucje są zbudo-

wane na obcych Afrykanom tradycjach. Ruch Black Power pojawił się w USA w latach 

60. XX w., razem z ruchem Civil Rights Movement. Był krytyczny wobec M. Luthera 

Kinga. Niektórzy aktywiści Black Power, nazywający siebie ,,Nowymi Afrykanami”, 

uważają, że czarni Amerykanie powinni mieć swoje własne, niezależne państwo, utwo-

rzone w ,,czarnym pasie” Stanów Zjednoczonych, ponieważ istnieje tam czarna więk-

szość. Jeszcze inny odłam czarnych nacjonalistów wyznaje ,,kulturowy nacjonalizm” 

i wspiera tzw. panafrykanizm, który był często krytykowany za brak solidarności 

z interesami ubogiej klasy pracującej. Zob. G. Breitman, In Defense of Black Power, 

,,International Socialist Review” 1967. 
5
 G. Aly, Unser Kampf ‘68 – gniewne spojrzenie w przeszłość, Warszawa 2010, s. 36. 
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Wolny Uniwersytet w Berlinie Zachodnim (Freie Universität Berlin), który 

przypomnijmy – nie był formalnie częścią Republiki Federalnej Niemiec. 

2 czerwca 1967 r. podczas burzliwych demonstracji przeciwko wizycie szacha 

Iranu Rezy Pahlaviego
6
, przed ratuszem w Berlinie Schönebergu i Operą Nie-

miecką doszło do sprowokowanych przez służby porządkowe starć ulicznych 

pomiędzy protestującą młodzieżą, w tym studentami z Iranu, a agentami 

z ochrony szacha. W ich wyniku zginął student Benno Ohnesorg
7
, postrzelony 

przez policjanta. Spowodowało to, rozkręcenie spirali – kolejne demonstracje, 

kolejne starcia z policją i akcje protestacyjne na niemieckich uczelniach. Dzia-

łania te były koordynowane przez SDS (Sozialistischer Deutscher Studenten-

bund)
8
 i jego przywódcę Rudiego Dutschke

9
, oraz inne grupy skupione wokół 

tak zwanej Komune 1. To właśnie śmierć B. Ohnesorga w roku 1967 z rąk nie-

mieckiej policji popchnęła niektórych uczestników tych wydarzeń w stronę 

przemocy i ekstremizmu – a w efekcie, zdaniem G. Aly’ego, przyczyniła się do 

powstania Frakcji Czerwonej Armii. Podstawowy okres rewolty trwał od 1967 

do 1968 roku. Potem rewolta rozszczepiła się na drobniejsze grupy i nurty, 

przeradzając się także w akty klasycznego terroru. 

                                                           
6
 Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) ostatni szachinszach Iranu, z dynastii Pahlavi, 

nastawiony prozachodnio, inicjator głębokich reform społecznych i gospodarczych 

w swoim kraju. W 1979 został obalony i odsunięty od władzy w wyniku rewolucji is-

lamskiej pod przywództwem ajatollaha Chomeiniego. Zob. St. Kinzer, All the Shah’s 

Men, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.  
7
 Benno Ohnesorg (1940-1967) – niemiecki student zastrzelony podczas manifestacji 

2 czerwca 1967 przeciwko wizycie szacha Iranu w Berlinie Zach. przez policjanta Karl-

Heinza Kurrasa. Według doniesień prasowych Kurras miał być od 1956 r. agen-

tem NRD-owskiej Stasi o ps. ,,Otto Bohl”. Od 1962 r. był członkiem socjalistycznej 

partii SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschland). Zob. P. Jendroszczyk, Agent, 

który zmienił historię, ,,Rzeczpospolita” z 23 maja 2009. 
8
 SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) powstał w 1946 r. i obowiązkiem 

każdego członka było angażowanie się na rzecz socjalizmu. Stopniowo nabierał jedno-

znacznie marksistowskiego oblicza. Od 1961 r. stał w opozycji do SPD. 
9
 Rudi Dutschke (1940-1979) – główny rzecznik lewicowego ruchu studentów niemiec-

kich w latach 60. XX w. Jeden z jego ideologów. Nie został przyjęty na studia w NRD. 

W sierpniu 1961 r. uciekł do Berlina Zach. (na jeden dzień przed wzniesieniem muru). 

Dutschke studiował socjologię na FUB. Opracował własną teorię oraz praktyczne pod-

stawy przemian społecznych – poprzez rozwój demokracji w procesie rewolucjonizo-

wania społeczeństwa. W roku 1965 Dutschke przyłączył się do SDS. Wyłamał się spo-

śród zwolenników radykalnej RAF (Rote Armee Fraktion). Popierał ,,długie marsze 

poprzez instytucje” władzy, które polegać miały na uczestnictwie działaczy studenckich 

ruchów lewicowych w aparacie władzy. Wg Duschkego jako ,,integralna część maszy-

nerii” administracyjnej, mogliby oni dokonywać radykalnych przemian w społeczeń-

stwie. Koncepcja ta wypracowana przez A. Gramsciego, została przejęta przez R. Du-

schke. Zmarł w Danii.  
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W Niemczech jednak, zdaniem G. Aly’ego, był to nade wszystko bunt 

przeciwko starszemu pokoleniu – do normalnych różnic pokoleniowych – do-

chodziło jeszcze obciążanie pokolenia rodziców przez młodych wszystkimi 

przewinami i zbrodniami, nie tak dawnej przecież przeszłości – III Rzeszy 

i ideologii nazizmu
10

. Z drugiej strony była to fascynacja młodych ideologią 

komunistyczną – sukcesami militarnymi Związku Sowieckiego - niedawnych 

przecież sukcesów komunistów Fidela Castro na Kubie. To także fascynacja 

chińskimi eksperymentami Mao Tse-tunga. Aż wreszcie – to także narastająca 

legenda „wiecznego rewolucjonisty” – Che Guavery w Ameryce Południowej. 

Jak konstatuje Autor „W ideologii wspólnotowej generacji ‘68 przejawiała się 

stara niemiecka obawa przed nieokreślonością wolności. Przedstawiciele tego 

pokolenia widzieli, że ich rodzice nie czują gruntu pod nogami, a to wzmogło 

tęsknotę za czymś co stałe i niezmienne. Także z tego powodu protestująca 

młodzież spod znaku ‘68 powielała stare wzorce. [...] Wspólnota i głęboka wia-

ra w kolektyw oznaczały powrót do starannie odgrodzonej strefy równych po-

śród równych. Całości dopełniało pragnienie ucieczki od złożoności świata do 

jasno zdefiniowanej sytuacji frontowej, czyli okopania się przed wrogiem”
11

. 

Obok kolektywizmu – będącego jednym z kluczowych pojęć – zaklęć każ-

dej rewolucji marksistowskiej, kolejnym elementem, który wiązał pokolenie ‘68 

w Niemczech z przeszłością (nazizmem) i jednocześnie z ideą rewolucyjną 

(w której upatrywali przyszłości) – w rozumieniu socjalistycznym, komuni-

stycznym czy wręcz lewackim, było zachłyśnięcie się kultem jednostki. Jak 

pisze Aly: „Przedstawiciele pokolenia ‘68 w swym intelektualnym, rzekomo 

ludowym kolektywizmie szybko odnaleźli pociąg do kultu jednostki. Rudi Dut-

schke, Urlika Meinhof, Che Guevera, Ho Chi Minh czy Mao Tse Tung byli 

wielbieni za ogromną determinację w głoszeniu społecznych utopii. [...] Nie 

każdy zwolennik ruchu ‘68 musi pamiętać o Pol Pocie, z pewnością jednak 

potrafi sobie przypomnieć skomponowaną przez Ernsta Buscha bolszewicką 

balladę do słów Włodzimierza Majakowskiego: ‘Ciszej tam, mówcy! Dzisiaj 

ma głos towarzysz mauzer!’, która huczała podczas setek demonstracji i zgro-

madzeń”
12

. W innym miejscu Aly wskazuje na nieodległe od siebie relacje za-

chodzące pomiędzy poglądami pokolenia zbuntowanej młodzieży, a poglądami 

pokolenia ich rodziców (pokolenie ‘33). Pisał: „Jeden palec można złamać, zaś 

pięć palców to pięść – dla niewielkiej grupy wyznającej dany światopogląd 

znaczenie tego zdania jest następujące: <Naszym honorem jest wierność>. Ulri-

                                                           
10

 To właśnie, zdaniem G. Aly – ta ,,różnica temperatur” pomiędzy pokoleniem ‘68, 

a pokoleniem ich rodziców (pokoleniem '33) spowodowała wybuch na uniwersytetach – 

poczynając od Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Zachodnim, z głównym hasłem walki 

z ,,faszystoidalnym” państwem. Zob. G. Aly, Unser Kampf ‘68…, dz. cyt., s. 310. 
11

 Tamże, s. 308.  
12

 Tamże, s. 32. 
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ke Meinhof, która do 1967 roku była skoncentrowaną na sobie, daleką od gru-

powego konformizmu dziennikarką, w jednym ze swoich ostatnich więziennych 

tekstów pisała: <Nastawionemu na indywidualizm aparatowi władzy należy 

przeciwstawić walczący kolektyw. Kolektyw jest grupą, która myśli, czuje 

i działa wspólnie>. Jej samej nie udało się zrealizować tego nieludzkiego celu 

i odebrała sobie życie w nocy z 8 na 9 maja 1976 roku”
13

. 

Dołóżmy jeszcze jeden cytat, ze słów przywódczyni, obok Baadera, Rote 

Armee Fraktion. Ulrike Meinhof
14

, występując jako świadek obrony w procesie 

przeciwko Horstowi Mahlerowi, stwierdziła, że: „Bez uwolnienia niemieckiego 

narodu od winy faszyzmu – w końcu ludzie naprawdę nie wiedzieli, co działo 

się w obozach koncentracyjnych – nie uda się nam zmobilizować społeczeństwa 

na rzecz rewolucyjnej walki”
15

. To swego rodzaju ucieczka od historycznej 

odpowiedzialności – nie tylko pokolenia rodziców (pokolenia ‘33), ale także 

pokolenia ‘68. Konstatacja, że choć głównych liderów RAF nie ma już wśród 

żywych, to ich myśl – przynajmniej w tej kwestii trwała i zdobywała coraz no-

we pola – nie jest daleka od prawdy. Można też powiedzieć, że dziś – patrząc na 

to z naszej perspektywy, przedstawiciele niemieckiego „pokolenia ‘68” odnoszą 

sukcesy. Ich diagnoza – uwolnienia narodu niemieckiego od winy za zbrodnie 

III Rzeszy, ziszcza się (zresztą, w wielu wymiarach) na naszych oczach.  

To właśnie na ten aspekt – na radykalizację studentów, szukających środ-

ków wyrazu swojego buntu, zwraca w swej pracy uwagę Götz Aly. To przecho-

dzenie na pozycje skrajne analizuje Autor – analizując przykład Andreasa Baa-

dera, Urliki Meinhof i ich zwolenników, którzy utworzyli skrajnie lewacką, 

                                                           
13

 Tamże, s. 309. 
14

 Ulrike Marie Meinhof (1934-1976) – dziennikarka i współzałożycielka skrajnie le-

wackiej organizacji terrorystycznej Frakcja Czerwonej Armii. Podczas studiów w Mű-

nster wstąpiła do SDS. W latach 1957-1964 była członkiem nielegalnej Komunistycznej 

Partii Niemiec (KPD). W latach 1960-1964 była redaktor naczelną lewicowego maga-

zynu „Konkret”. W 1968 r. rozwiodła się z mężem i przeprowadziła z dziećmi 

do Berlina Zachodniego. Sprawozdając z procesu podpalaczy frankfurckiego domu 

handlowego T. Prolla i H. Söhnleina, poznała późniejszych założycieli RAF – A. Baa-

dera i G. Ensslin. 14 maja 1970 wzięła udział w uwolnieniu z więzienia A. Baadera. 

Akcja uwolnienia Baadera jest uważana za początek działalności RAF. Od tego czasu 

Meinhof była poszukiwana listem gończym. Brała udział w napadach na banki i pod-

kładaniu bomb. W zamachach zginęły 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Grupa była 

finansowana przez wywiad NRD oraz szkolona przez Palestyńczyków. Aresztowana 

w 1972 r. 29 lisopada 1974 została skazana na 8 lat kary pozbawienia wolności. 21 maja 

1975 r. została skazana za poczwórne morderstwo na karę dożywotniego więzienia. 

9 maja 1976 powiesiła się w swojej celi. Zob. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 

Warszawa 1995, t. 2, s. 415. 
15

 D. Hauser, Baader und Herold. Beschreibung eines Kampfes, Reinbek 2007, s. 237. 

Cyt. za: G. Aly, Unser Kampf ‘68…, dz. cyt., s. 263. 



 

Waldemar Handke 

 

166 

terrorystyczną Frakcję Czerwonej Armii (Rote Armee Fraktion). Analizy 

G. Aly’ego są tym bardziej warte zauważenia, że mamy tu do czynienia z czło-

wiekiem – niejako z wewnątrz (o czym już wspominano).  

Aly uwypukla, w swych rozważaniach o pokoleniu ‘68, te elementy, które 

pokazują właśnie ową radykalizację poglądów, swoich ówczesnych kolegów. 

Stopniowo hasła pokojowe, zaczęły być zastępowane hasłami, coraz bardziej 

radykalnymi, o wymowie wręcz agresywnej. To na bazie wskazówek Herberta 

Marcuse’a
16

 (który twierdził, że człowiek żyje w sprawnej, demokratycznej 

niewoli) zakładano pracę z młodzieżą i to głównie z młodzieżą z marginesu 

społecznego. Aly podkreśla jednak, że „... strategia stosowana wobec grup mar-

ginesu społecznego wycisnęła na życiu wielu uczestników ruchu ‘68 silne pięt-

no. Jej ślady są obecne w mojej biografii, w biografiach wielu moich przyjaciół 

z tamtych lat, a także w życiorysie Andreasa Baadera, Gudrun Ensslin czy Ulri-

ke Meinhof. Baader i Enslin w 1969 r. realizowali wraz z frankfurckimi studen-

tami tzw. Staffelberg-Kampagne, projekt zakładający pracę z wychowankami 

domów opieki społecznej, którzy stamtąd uciekli lub byli zachęcani do ucieczki. 

W latach 1969-1970 Meinhof kręciła w domu opieki dla dziewcząt film Bambu-

le”
17

. 

Autor „Naszej walki...” w swej analizie procesu radykalizacji zrewoltowa-

nego pokolenia, do którego sam należał, wskazuje na to co jego zdaniem na to 

wpływało, zwłaszcza w odwołaniach do myśli Marcuse’a. Aly, wskazuje na 

podatność Marcuse’a na narodowo-socjalistyczne idee Krwi i Ziemi (Blut und 

Boden), które jego zdaniem, w niemieckich rodzinach wcale nie wygasły wraz 

z rokiem 1945
18

 I dalej stwierdza wprost – „Terroryzm wywodził się wprost 

z rewolty ‘68 – jest to fakt niepodważalny, nawet jeśli uznamy, że śladem RAF, 

Ruchu 2 Czerwca (Bewegung 2. Juni), Komórek Rewolucyjnych (Revolution-

äre Zellen) czy feministycznej organizacji Czerwona Zora (Rote Zora), za któ-

rymi podążyło niewielu buntowników. Granica pomiędzy hamburskim Koman-

                                                           
16

 Herbert Marcuse (1898-1979) – niemiecko-amerykański filozof rewolty studenckiej 

i socjolog pochodzenia żydowskiego, przedstawiciel szkoły frankfurckiej. Po objęciu 

władzy przez NSDAP emigrował do USA. W czasie II wojny światowej i po niej pra-

cował dla wywiadu USA. W czasach hipisów zasłynął stwierdzeniem że „kwiaty nie 

mają mocy”, co miało odnosić się do wiary, jaką hipisi pokładali w naturze. Nowa Le-

wica stworzyła hasło „Marks, Mao, Marcuse”. Autor teorii, według której nadmiar dóbr 

materialnych sprawił, że robotnicy nie stanowią już siły rewolucyjnej w zachodnich 

społeczeństwach współczesnego świata. Jego teorię przyjęli zrewoltowani studenci 

amerykańscy i europejscy, zwłaszcza w RFN. Zob. A. Palmer, Kto jest kim w polityce. 

Świat od roku 1860, Warszawa 1998, s. 268. Także L. Kołakowski, Herbert Marcuse – 

Marksizm jako utopia Nowej Lewicy, Wydawnictwo Grot, Warszawa 1981.  
17

 G. Aly, Unser Kampf ‘68…, dz. cyt., s. 89. 
18

 Tamże, s. 91. 
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dem Zielony Czerwiec Rewolucyjnych Dekoratorów (Kommando grüner Juni – 

die revolutionären Dekorateure), które przy pomocy żrących chemikaliów spu-

stoszyło ogród dyrektora oddziału Sądu Krajowego, a bezwzględną przemocą, 

kierowaną bezpośrednio przeciwko ludziom, pozostawała płynna. Pogląd, jako-

by pozorne czy też rzeczywiste osiągnięcia ruchów emancypacyjnych nie miały 

nic wspólnego z terroryzmem, jest po prostu nieuczciwy. Demokratyzacja, siła 

kobiet, uciechy homoseksualne czy świadomość ekologiczna nie mogą być 

rozpatrywane w oderwaniu od aktów przemocy, które towarzyszyły rewolcie 

[‘68 roku]. Dawni towarzysze walki uznają dziś RAF czy tak niesympatycznych 

osobników jak Andreas Baader, za kozły ofiarne, przez co odwracają uwagę od 

własnych niegodziwości”
19

. Zresztą jak zauważa Aly – trzeba pamiętać o roli 

SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund), który w wydarzeniach ‘68 roku 

odegrał znaczącą rolę. Zwraca uwagę, że ulotki SDS z 15 kwietnia 1968 r. 

wzywały do zakładania oddziałów interwencyjnych, których zadanie miało być 

wyłapywanie najaktywniejszych policjantów i ich dobijanie. Dalej w ulotce 

pisano: „podpalanie wywróconych samochodów oraz rzucanie koktajlami Mo-

łotowa należy od teraz traktować jako obronę konieczną”. I to wtedy właśnie, 

co podkreśla Aly, we Frankfurcie podpalony został dom towarowy. W akcji tej 

brali udział Andreas Baader
20

, Thorwald Proll
21

, Horst Sőhnlein
22

 i Gudrun 

                                                           
19

 Tamże s. 110.  
20

 Andreas Baader (1943-1977) – jeden z przywódców organizacji terrorystycznej 

RAF (Rote Armee Fraktion), znanej początkowo jako Grupa Baader-Meinhoff. Aresz-

towany w 1970 r. – odbity z więzienia przez oddział U. Meinhof. Szkolony w Jordanii. 

Organizował ataki bombowe na bazy US Army i banki. W 1972 r. aresztowany i skaza-

ny na dożywocie. W nocy z 17 na 18 października 1977 r. (tzw. Todesnacht von Stam-

mheim) Baader, Ensslin i Raspe zostali znalezieni martwi w swoich celach. Stwierdzo-

no, że popełnili samobójstwa. Baader poniósł śmierć w wyniku strzału w głowę. Zob. 

Sz. Wudarski, Andreas Baader, www.terroryzm.com [dostęp: 21.06.2015]. 
21

 Thorwald Proll (ur. 22 lipca 1941) – lewacki działacz niemieckiego ruchu studenc-

kiego lat 60. i opozycji pozaparlamentarnej (tzw. APO – Außerparlamentarische Oppo-

sition), sympatyk RAF, pisarz. Po zatrzymaniu został aresztowany i skazany na karę 

więzienia. Wypuszczony, by mógł odpowiadać z wolnej stopy, wraz z Baaderem 

i Ensslin uciekł do Francji. Stamtąd wyjechał do Anglii, w 1970 zgłosił się do niemiec-

kiej prokuratury. W październiku 1971 r. został przedterminowo zwolniony. Zob. 

A. Proll, Hans i Grete. Bilder der RAF 1967/77, Berlin 2004, także 

www.pl.wikipedia.org [dostęp: 22.06.2015]. 
22

 Horst Söhnlein (ur. 13 października 1943) – niemiecki działacz lewicowy, działacz 

ruchu studenckiego 1968 r. i opozycji pozaparlamentarnej (tzw. APO – 

Außerparlamentarische Opposition), sympatyk i członek RAF (Rote Armee Fraktion). 

Po popełnieniu przestępstwa został aresztowany i skazany. www.en.wikipedia.org [do-

stęp: 22.06.2015].  
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Ensslin
23

. To zauważenie przez Autora paralelności rozwoju – rewolty studenc-

kiej i pierwszych działań terrorystycznych – warte jest podkreślenia
24

.  

O tym, że uczestnikom rewolty ‘68 na niemieckich uczelniach wcale nie 

było daleko do tych spośród nich, którzy zdecydowali się pójść drogą terrory-

stycznej walki z państwem, traktowanym jako „faszyzująca” struktura opresyj-

na, świadczą relacje Aly’ego na temat swojej działalności w „Czerwonej Pomo-

cy”. Pisze o sobie: „w latach 1972-1973 byłem członkiem zachodnioberlińskiej 

Czerwonej Pomocy, która wspierała <więzionych towarzyszy>, takich jak Horst 

Mahler
25

 czy Andreas Baader, wydawała broszury solidarnościowe i prowadziła 

pracę więzienną ze zwykłymi kryminalistami. W listopadzie 1972 r. organizacja 

ta opublikowała zbiór dokumentów opatrzonych tytułem <Przygotowanie pro-

cesów RAF przez prasę, policję i wymiar sprawiedliwości> (Vorbereitung der 

RAF-Prozesse durch Presse, Polizei und Justiz)”
26

. Nie przeszkadzało to wów-

czas jemu i jemu podobnym (zaangażowanym we wspieranie – w ten czy inny 

sposób RAF), że ludzie ci byli odpowiedzialni za akty terroru, w wyniku któ-

rych ginęli niewinni ludzie
27

. Götz Aly w książce prezentuje także swoje ów-

                                                           
23

 Gudrun Ensslin (1940-1977) – niemiecka terrorystka, członkini organizacji Frakcja 

Czerwonej Armii (RAF – Rote Armee Fraktion), znanej też jako Grupa Baader-

Meinhoff. W 1965 r. przeniosła się do Berlina Zach., gdzie pracowała na FUB. 

W 1967 poznała A. Baadera i związała z nim swoje dalsze losy. W 1968 r. rozpoczęła 

działalność terrorystyczną. W latach 1970-72 wielokrotnie uczestniczyła w napadach na 

banki, które były głównym źródłem finansowania RAF. Była jedną z najbardziej poszu-

kiwanych osób w Niemczech. W 1972 r. została aresztowana. W 1977 skazana. 

18 października 1977 r. powiesiła się w celi. Tego samego dnia znaleziono w celi za-

strzelonego A. Baadera. Zob. www.pl.wikipedia.org [dostęp: 22.06.2015]. 
24

 G. Aly, Unser Kampf ‘68…dz.cyt., s. 113. W dalszej części swej pracy Autor omawia 

jeden z tekstów z tamtego czasu, którego był współautorem, w którym pełno jest odwo-

łań do amerykańskiego ruch Black Power – zwłaszcza od nich przejęli retorykę nazy-

wania każdego przedstawiciela władzy „świnią” (pig). Cytowana ulotka nosiła tytuł 

„Wygonić świnie”. Zob. tamże s. 235-236. 
25

 Horst Mahler (urodzony 23 stycznia 1936 r. na Śląsku) niemiecki były prawnik 

i działacz polityczny. Był w 1970 r. jednym z założycieli RAF, przeszedł przeszkolenie 

w Jordanii. Później stał się maoistą by w końcu, w 2000 r. trafić do NPD. Od 2003 r. 

wielokrotnie skazywany – za „podżeganie do nienawiści rasowej”, kłamstwa oświęcim-

skie (negację Holocaustu). Obecnie odbywa karę dwunastu lat więzienia. Zob. 

www.en.wikipedia.org [dostęp 22.06.2015]. 
26

 G. Aly, Unser Kampf ‘68…, dz. cyt., s. 236. 
27

 W innym miejscu swej pracy Aly pisze o swoich ówczesnych towarzyszach walki: 

„Niektórzy z nich wiedzą, kto podczas akcji uwalniania Andreasa Baadera ranił 

w brzuch 62-letniego pracownika biblioteki Georga Linkego. Orientują się też, że 

w akcję zaangażowanych było jeszcze wiele osób (np. przy wymianie samochodów), 

przeciwko którym nigdy nie wszczęto żadnego dochodzenia. Wiedzą i nie reagują”. 

G. Aly, Unser Kampf ‘68…, dz. cyt., s. 53.  
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czesne kontakty z bliskimi terrorystów – np. z matką Andreasa Baadera. „Jako 

działacz Czerwonej Pomocy, utrzymywałem kontakt z Anneliese Baader, wdo-

wą po żołnierzu zaginionym na wojnie i matką Andreasa, którą poznałem przez 

moich rodziców”. Pisał wtedy Aly, w listach do p. Baader, że „... nawet nie 

akceptując sposobu działania RAF mają obowiązek wspierać jej bojowników – 

by nie oddać ich w ręce ludzi takich jak Hans-Dietrich Genscher, snajperom 

policyjnym, pismakom polującym na czarownice czy atandzie więziennej”
28

. 

O tym, że buntownicy z pokolenia ‘68, nie byli odosobnieni w widzeniu 

w terrorystach Frakcji Czerwonej Armii – bojowników komunizmu świadczy, 

opisany przez Aly’ego przypadek Wolfa Biermanna
29

, który przekazał otrzyma-

ną, w 1969 r., nagrodę im. Theodora Fontane’a
30

 (10 tys. DM) adwokatowi 

Mahlerowi na obronę zachodnioberlińskich studentów, z uzasadnieniem, że 

„Komuniści z grupy Baader-Meinhof poświęcają własne życie w obronie tezy, 

że bez oddania strzału rewolucja zostanie zaprzepaszczona. Pierwszych poli-

tycznych doświadczeń nabiera się nie w potyczkach słownych, ale w rzeczywi-

stej walce. Taniej nie da się ich zdobyć. [...] Czerwona Pomoc zbierała pienią-

dze na aparaturę medyczną dla angolańskiego ruchu wyzwoleńczego UNITA, 

który później (czy na pewno później?) okazał się bandą zwykłych morderców. 

Ponadto opracowała broszurę zawierającą protest przeciwko poddaniu Ulrike 

Meinhof przymusowym badaniom neurologicznym”
31

. 

Zresztą, przypadek adwokata występującego w procesie grupy Baader-

Meinhof – Horsta Mahlera też, zdaniem Autora „Unser Kampf ‘68” jest swego 

rodzaju podsumowaniem jego rozważań, w których prezentuje on rewoltę poko-

lenia ‘68 jako specyficznie niemiecką formułę – kolejne wcielenie totalitary-

zmu. Ten urodzony na Śląsku prawnik przeszedł specyficzną drogę – od lewac-

kiego terrorysty – współzałożyciela Rote Armee Fraktion, przeszkolonego 

w Jordanii, poprzez wyznawcę maoizmu, by wreszcie w 2000 roku stać się 
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 Tamże, s. 238.  
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 Karl Wolf Biermann (ur. 15 listopada 1936 r. w Hamburgu) niemiecki śpiewak, pi-

sarz, poeta, publicysta, reżyser teatralny, dysydent. Od 1955 mieszkał w NRD, w latach 

1957-1963 studiował filozofię i matematykę na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. 

W 1960 r. rozpoczął pisanie piosenek, które wkrótce zdobyły znaczną popularność. Od 

grudnia 1965 r. w NRD zakazano publikacji i publicznego wykonywania jego utworów. 

W 1976 r., po występie w Kolonii, nie zezwolono mu na powrót i odebrano mu obywa-

telstwo NRD. Fakt ten spowodował głośną lawinę protestów wśród intelektualistów 

zarówno z NRD (np. czołowa pisarka Ch. Wolf), jak i RFN. Zob. E. Neubert, Geschich-

te der Opposition in der DDR 1949-1989, Berlin 1997, także: www.poglad-

berlinwest.de [dostęp 22.062015]. 
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 Nagroda Sztuki i Literatury im. Theodora Fontane'a ustanowiona w 1948 r.  
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 G. Aly, Unser Kampf ‘68…, dz. cyt., s. 237. 
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członkiem NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands)
32

 – partii jawnie 

nawiązującej do hitlerowskiej NSDAP. Mahler przeszedł, drogę od pochwały 

komunizmu do negacji holocaustu... Götz Aly stwierdza, że pokolenie ‘68 było 

swego rodzaju kopią pokolenia swoich rodziców, przeciwko którym podnieśli 

swój bunt. 

 

In the fight against the myth democratizing Europe West of role of generation 

1968 of year. A few remarks about the book Götza Aly’ego under the characteris-

tic title „Unser Kampf ‘68” 

Streszczenie Abstract 

Artykuł jest próbą ukazania zasadniczych 

elementów, składających się na ocenę roli 

niemieckiego „pokolenia ‘68”, uczynioną 

przez aktywnego uczestnika tej rewolty 

młodzieży – wybitnego dziś historyka 

niemieckiego Götza Aly’ego. W artykule 

tym zwrócono szczególną uwagę na te 

elementy, opisu dokonanego przez Autora 

omawianej książki, które wiążą się z po-

wstaniem i funkcjonowaniem, w świado-

mości uczestników wydarzeń „roku 1968” 

w Niemczech, mitu bojowników z Rote 

Armee Fraktion, których symbolem są 

postaci Andreasa Baadera i Ulriki Mein-

hof. Autor książki „Unser Kampf ‘68 ...” 

pokazuje także inną drogę ludzi tego poko-

lenia, której symbolem jest Horst Mahler. 

The article is an attempt to show the es-

sential elements constituting the evalua-

tion of the role of the German ,,generation 

of ‘68”, addressed to him by an active 

participant in the revolt of youth – distin-

guished today German historian Götz 

Aly. This article pays particular attention 

to these elements, the description made 

by the author of the book that involve the 

creation and functioning, in the minds of 

participants of the events in Germany 

,,1968”, the myth fighters from Rote 

Armee Fraktion, symbolized by the form 

of Andreas Baader and Ulrike Meinhof. 

Author of the book ,,Unser Kampf ‘68 ...” 

also shows another way the generation of 

those people, symbolized by Horst Mah-

ler. 

Słowa kluczowe Key words 

„Rote Armee Fraktion”, pokolenie ‘68, rok 

1968, terroryzm, totalitaryzm, 

„Rote Armee Fraction”, generation ‘68, 

year 1968, terrorism, totalitarianism, 
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 NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Die Volksunion, NPD – Die 

Volksunion) – niemiecka partia o programie nawiązującym do nazizmu. Kontynuatorka 

istniejącej w latach 1950-1964 Niemieckiej Partii Rzeszy. Założona 28 listopada 1964 r. 

w Hanowerze, z połączenia kilku mniejszych partii. NPD liczyła w 2006 r. ok. 7000 

członków. Organem prasowym partii jest „Deutsche Stimme” (gazeta była przez jakiś 

czas drukowana w Polsce). W 2008 r. partia stanęła na progu bankructwa. W 2012 r. 

władze próbowały po raz kolejny zdelegalizować partię.  
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Zbigniew Danielewicz
1
 

Recenzja publikacji Brunona Hołysta
2
: 

Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2014, ss. 322 

Bezpieczeństwo jednostki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2014, ss. 572 

Bezpieczeństwo społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2015, ss. 634 

Istnieją obszary tematyczne, które w świadomości powszechnej fluktuują na 

przestrzeni dłuższych okresów czasu, lub terytorialnie. Dotyczy to również 

tematyki bezpieczeństwa, która w ostatnich latach jest na wznoszącej się fali 

zainteresowania powszechnego, wzmacnianej nie tylko przez same wydarzenia, 

które w taki czy inny sposób naruszają poczucie bezpieczeństwa – tj. odczuwa-

nego na poziomie jednostki markera natężenia poziomu bezpieczeństwa lub 

zagrożeń – ale również dzięki historycznie bezprecedensowej intensyfikacji 

obecności mediów w życiu publicznym, które z wielu powodów eksponują tę 

tematykę. Wiązane są nowe węzły gordyjskie pytań: czy jesteśmy bezpieczni? 

Czy i co zagraża nam jako jednostkom, rodzinom, całemu społeczeństwu i na-

rodom, a nawet całej globalnej ekosferze? Czy w przeszłości byliśmy bardziej 

czy mniej bezpieczni? Podejmują te kwestie interdyscyplinarni badawcze, 

przede wszystkim z obszaru myśli społecznej. W ostatnich latach, szczególnie 

po 11 września 2001, coraz większy ferment wywoływało przekonanie niektó-

rych autorów, iż żyjemy w „kulturze strachu”, bądź „klimacie” czy „wieku nie-

pokoju”. Literatura na temat tzw. kultury strachu zaczęła się mnożyć już nawet 

nieco wcześniej, bo w latach 90. XX wieku. Pisali o tym, między innymi, Frank 

Furedi, Dominique Moïsi, Zygmunt Bauman, Michela Marziano, noblista Wole 

Soyinka, czy Ulrich Beck w ramach swojej koncepcji społeczeństwa (nieusu-

walnego już) ryzyka. Z drugiej strony obszerne badania, np. Stevena Pinkera, 

pokazały iż współcześnie, jeśli za istotny parametr pomiaru bezpieczeństwa 
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weźmiemy obecność przemocy w życiu społecznym, to okazywało się, że ży-

jemy w czasach najbardziej bezpiecznych w historii. Odpowiedź więc jest nieła-

twa i zniuansowana. Należy choćby wziąć również pod uwagę zmienny histo-

rycznie poziom akceptacji ryzyka (i tym samym niebezpieczeństwa) w danej 

społeczności w danym czasie.  

Złożone problemy wymagają od podejmujących je rozległej wiedzy. Tej pa-

lącej potrzebie, wyrażającej się w powyższych pytaniach i stanowiskach, wy-

chodzi naprzeciw na rodzimym rynku wydawniczym trzytomowe opracowanie 

(a w planie są jeszcze dwa tomy) całościowo podjętej problematyki bezpieczeń-

stwa autorstwa profesora Brunona Hołysta, który sam również zdaje się podzie-

lać przekonanie, że „Świat staje się coraz mniej bezpieczny”.  

Profesor Hołyst, dr h.c., jest uznanym autorytetem krajowym i międzynaro-

dowym w zakresie kryminologii, wiktymologii i ich rozległych implikacji ob-

szarach nauk prawnych i społecznych. Praca wypełnia dotkliwą lukę literaturze 

naukowej, jaka odsłoniła się w ostatnich latach wobec wzmożonego zaintere-

sowania problematyką bezpieczeństwa – nie tylko oczywiście teoretycznego, 

ale przede wszystkim zainteresowania praktycznego. Ów brak dotyczył opra-

cowań tematyki bezpieczeństwa podjętych od strony nauk humanistycznych, 

społecznych i prawnych, a więc zagadnień nie podpadających pod kwestie za-

grożeń bezpieczeństwa „twardego” pozostającego w domenie resortów siło-

wych i służb mundurowych, a na uczelniach wyższych wykładanych na takich 

kierunkach jak bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Wydane do tej pory trzy tomy, obejmujące łącznie ponad 1500 stron, stanowią 

niezwykle ambitną w zamierzeniach i udaną w realizacji syntezę wyników ba-

dań i opracowań zagadnień bezpieczeństwa w tych wielu nazwijmy to – poza-

militarnych obszarach życia społecznego. Nie będzie to jednak tylko trylogia. 

Autor w opracowaniu ma jeszcze dwa następne, a całość „pięcioksięgu” autor 

roboczo tytułuje we Wprowadzeniu: „Bezpieczeństwo, jednostki, społeczeństwa 

i gatunku ludzkiego” (tytuł jednaka nie pojawia się na okładce ani stronach 

tytułowych dostępnych tomów, co jest zapewne niedociągnięciem redakcyj-

nym).  

Wydany już materiał otwiera tom poświęcony ogólnej problematyce ba-

dawczej dotyczącej bezpieczeństwa. Już w pierwszych słowach Wprowadzenia, 

odnoszącego się do całości przedsięwzięcia wydawniczego, autor zaznacza, że 

poświęca pracę „jednemu z najbardziej fundamentalnych, powszechnie wystę-

pujących i aktualnych problemów człowieka – bezpieczeństwu”. I zaraz dodaje, 

że „Niewiele zagadnień charakteryzuje się tak ogromnym ciężarem gatunko-

wym i budzi takie wielkie zainteresowanie szerokiego spektrum odbiorców”. 

Bezpieczeństwo postrzegane doświadczalnie jest więc jest problemem, rozległą 

tematyką, natomiast w ujęciu teoretycznym i pierwotnym jest prawem, o któ-

rym zapewnia Powszechna Deklaracja Praw człowieka ONZ z 1948 już 
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w 3. Artykule: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa 

swej osoby”. Prof. Hołyst kończy Wprowadzenie do swego dzieła słowami, 

wyróżnionymi grubszą czcionką, które manifestują zasadniczą orientację autora 

bazujące generalnie właśnie na prawie oraz na implikacjach, jakie wynikają dla 

kierujących funkcjonowaniem społeczeństwa z filozofii moralnej: „B e z p i e -

c z e ń s t w o  j e s t  p o d s t a w o w y m  p r a w e m  c z ł o w i e k a .  P r a w o  

t o  m o ż e  b y ć  r e a l i z o w a n e ,  j e ż e l i  i s t n i e j e  s p o ł e c z n e  

o r a z  p o l i t y c z n e  z r o z u m i e n i e  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  e t y c z -

n e j  i  m o r a l n e j  p a ń s t w a  i  s p o ł e c z e ń s t w a ”. Prawo do bezpie-

czeństwa każdego człowieka należy więc do praw naturalnych, niezbywalnych, 

niestanowionych i nieusuwalnych.  

Tom pierwszy: „Ogólne problemy badawcze” (choć same tomy numerycz-

nie są wyróżniane na grzbietach okładek i tylko tam, każdy z nich może stano-

wić osobną całość) skupia się na opracowaniu możliwych dróg rozumienia bez-

pieczeństwa oraz wyznaczeniu wielorakich perspektyw zajmowania się tą tema-

tyką. Wiele uwagi zostaje poświęconej eksplikacji ludzkiej potrzeby bezpie-

czeństwa ze strony psychologii, podobnie szerokie są wyjaśnienia natury filozo-

ficznej a konkretniej dotyczące etyki bezpieczeństwa oraz podstaw prawnych 

mówienia o tematyce. Ponadto zostaje ukazana perspektywa badania bezpie-

czeństwa w takich naukach jak: socjologia, politologia, antropologia kulturowa, 

ekonomia nauki o komunikacji, jak również nauki medyczne i biologiczne 

w tym ekologia.  

Tom drugi, „Bezpieczeństwo jednostki” tworzą trzy obszerne części: 

„Zdrowie a bezpieczeństwo, Normy warunkujące poczucie bezpieczeństwa oraz 

Sytuacja społeczna jednostki a bezpieczeństwo”. W kontekście zdrowia omó-

wione są nie tylko zagrożenia dotyczące zdrowia fizycznego, ale również psy-

chicznego oraz duchowego i religijnego. Część druga poświęcona kwestiom 

normatywnym zarysowuje rozwój historyczny i stan obecny norm społecznych 

i prawnych dotyczących: ludzkiej godności, niezależności i wolności, jak rów-

nież  prawa do własności prywatnej ochrony i ochrony sfery prywatności. Spo-

łeczne uwarunkowania jednostki w części trzeciej omówione zostają pod kątem 

bezpieczeństwa wolności wyboru i jego obecnych zagrożeń, kwestii izolacji 

przymusowej, zachowania wobec sytuacji niosących ryzyko. Również i w tym 

tomie każde zagadnienie w mniejszym czy większym stopniu zostaje zrefero-

wane interdyscyplinarnie i z dużą obecnością wiedzy psychologicznej, socjolo-

gicznej i prawnej.  

Trzeci tom z serii, z których każdy może być wykorzystany jako osobne 

opracowanie monograficzne to „Bezpieczeństwo społeczeństwa”. Zestaw dzie-

sięciu różnorodnych perspektyw nazwany łącznie w jego części pierwszej 

„ogólnymi ideami bezpieczeństwa” obejmuje takie tematy jak: koncepcje spra-

wiedliwości i opieki społecznej, bezpieczeństwo obywateli w demokracji libe-
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ralnej oraz w społecznościach miejskich, kwestie przywództwa i kierowania 

zespołami ludzkimi, bezpieczeństwo w sytuacjach konfliktowych. Jeżeli pierw-

sza część może wywoływać wrażenie rozproszenia tematycznego i przypominać 

tom I poświęcony ogólnym problemom badawczym z zakresu badań nad bez-

pieczeństwem, to części druga i trzecia odznaczają się już większą zwartością 

tematyczną. Druga omawia, odpowiednio: środowiskowe determinanty bezpie-

czeństwa mając na myśli środowisko rodzinne, szkołę, miejsce oraz warunki 

i relacje w pracy, i w końcu środowisko lokalne. Trzecia część zajmuje się 

wpływem przestępczości na bezpieczeństwo. Zagadnienia szczegółowe to wy-

różnione: strach przed przestępczością, obecność i fenomen terroryzmu, funk-

cjonowanie służb specjalnych, zjawisko chuligaństwa i wandalizmu, a także 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz cyber-przestępczość.  

Czytane razem, czy osobno i w dowolnej kolejności, dostępne już monogra-

fie autorstwa profesora Hołysta niosą niezwykle obszerną i oryginalną syntezę 

interdyscyplinarnie widzianej problematyki bezpieczeństwa. Ta perspektywa 

tylko się rozszerzy. Tom czwarty ma dotyczyć tematyki bezpieczeństwa gatun-

ku ludzkiego, natomiast ostatni, piąty przyniesie ofertę pozytywnego programu 

– również interdyscyplinarnego – a dotyczącego poszczególnych, omawianych 

we wcześniejszych tomach sfer życia: promocji bezpieczeństwa i bezpiecznego 

stylu życia, higieny psychicznej, metod rozwiązywania konfliktów.  

Profesor Hołyst podjął się dzieła tytanicznego. Ma rację mówiąc, że w pol-

skim piśmiennictwie nie ma podobnych opracowań, natomiast co do literatury 

obcojęzycznej, szczególnie angielskiej podobne obszerne wprowadzenia w te-

matykę bezpieczeństwa istnieją choć zdecydowanie nie są tak obszerne, zamy-

kają się zwykle w jednym pokaźnym tomie (np. Security Studies). Nie są też 

zazwyczaj dziełem jednego autora, ale zespołu specjalistów, których opracowa-

nia zebrał redaktor lub redaktorzy dzieła. To porównanie podprowadza do jed-

nej ważnej wątpliwości, jaka wyłania się przy ocenie omawianego dzieła. Czy 

przy obecnym stanie wiedzy nie tylko z zakresu kilku dziedzin, ale nawet jednej 

dyscypliny naukowej jednostka może jeszcze adekwatnie oddać jej aktualny 

stan. Porównanie pracy profesora Hołysta przywodzi na myśl ideę człowieka 

Renesansu. Niekiedy uważa się, że ostatnim takim multi-badaczem był Gott-

fried W. Leibniz, między innymi genialny filozof, matematyk i dyplomata; żył 

on jednak jeszcze u zarania nowożytnej rewolucji naukowej (zm. 1716). Współ-

cześnie, wobec coraz węższego zakresu specjalistycznej wiedzy rozwijanej 

przez badaczy ideał  naukowca asymptotycznie zbliża się do sytuacji gdy będzie 

on wiedział „wszystko o niczym”. Tymczasem rozprawa Profesora Hołysta 

wykracza tematycznie nie tylko poza dziedziny wiedzy, ale obejmuje nawet ich 

różne obszary (odnosząc się do nomenklatury i klasyfikacji ministerialnej). 

Rodzi się pytanie czy omawiane wielodyscyplinarne kompendium wiedzy od-

zwierciedla aktualny poziom rozwoju poszczególnych dyscyplin? Za pewne 
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korzystne dla dzieła okazałyby się szersze wyjaśnienia dotyczące zastosowanej 

metodologii i umieszczenie ich we wprowadzeniu do pierwszego tomu. Autor 

raczej skrótowa informuje, że „Publikacja Bezpieczeństwo jednostki, społe-

czeństwa i gatunku ludzkiego jest próbą dokonania integracji wiedzy dotyczącej 

problematyki bezpieczeństwa możliwie w bardzo szerokiej skali (…)” Z drugiej 

jednak strony jeśli ktoś miałby na rodzimym rynku wydawniczym podjąć się 

takiej interdyscyplinarnej syntezy wiedzy o bezpieczeństwie, to właśnie badacz 

formatu profesora Hołysta. Jeśli natomiast specjaliści z poszczególnych dyscy-

plin odczują niekiedy niedosyt przedstawionej wiedzy w zakresie swojej pro-

blematyki winni chyba pamiętać, że dzieło pełni funkcję panoramicznego 

wprowadzenia w obszary wiedzy o bezpieczeństwie.  

Dwa tomy mają zostać jeszcze wydane, i to najpewniej w niedługim czasie. 

Dobrze zapowiada się tom piąty poświęcony pozytywnemu programowi budo-

wania bezpiecznego społeczeństwa na różnorakich poziomach jego zorganizo-

wania. Żywą ciekawość budzi natomiast tom czwarty, który poświęcony będzie 

globalnej perspektywie bezpieczeństwa gatunku ludzkiego. Od kilku dekad 

tworzy się bogata i zorientowana mocno pro-ekologicznie literatura dotycząca 

bezpieczeństwa naturalnych systemów życia na ziemi, gdzie człowiek jawi się 

jako główne źródło zagrożeń (w jej nurcie można również na odczytać na przy-

kład niedawno wydaną i szeroko dyskutowaną pracę Yuvala N. Harariego Sa-

piens. A Brief History of Humankind). Czy ta odwrotna perspektywa znajdzie 

swoje omówienie? Wypada tylko poczekać. Wydaje się, że odtąd wszelkie pro-

wadzone w naszym kraju studia nad bezpieczeństwem będą na początku swojej 

drogi znajdowały dzieło profesora Brunona Hołysta jako znakomite i obszerne 

wprowadzenie w problematykę.  
 





 

 

Elżbieta Juszczak
1
 

Recenzja: S. Koper, Życie prywatne elit władzy PRL, 
Warszawa 2015, ss. 326. Historyczny tabloid 

Sławomir Koper jest w Polsce autorem znanym, a nawet bestsellerowym. 

Przyznał się w rozmowie w radiu RDC, że pisze dwanaście, może czternaście 

godzin dziennie, w soboty i w niedziele także. Stwierdził, że tak trzeba. Jakkol-

wiek poważni powieściopisarze w dziejach literatury powszechnej też pisali 

tylko z przerwą na obiad, to w osobie i dziele Sławomira Kopra przejawia się 

obecny polski duch czasu. Oto po czasach literatury akceptowanej przez pań-

stwowe wydawnictwa PRL-u, nastał czas wolności, a wszystko co zrobione, 

napisane musi się sprzedać. Skoro tak, winno przynajmniej „być dobrze opako-

wane”. Sławomir Koper doskonale realizuje tę zasadę i pisze bestsellery. Autor 

i jego dzieła są już pewnym zjawiskiem socjologicznym. Historia – tak, ale 

niejako od kuchni, od alkowy, spełniająca ludzkie zapotrzebowanie na plotkę. 

Książki te można traktować na zasadzie tabloidu, który zaspakaja czasem pry-

mitywną ciekawość. Są dobrze napisane, na ogół przedstawiają nieznane fakty 

z życia prywatnego, słowem „czyta się je jednym tchem”. 

I tak na przykład Sławomir Koper w prezesie Radiokomitetu, Macieju 

Szczepańskim widzi przede wszystkim „krwawego Maćka z Woronicza”
2
, po-

stać barwniejszą niż współcześni celebryci, w Adamie Ważyku „małego czło-

wieka z wielkim rewolwerem”
3
, a w prezesie Sokorskim „największego plotka-

rza PRL”
4
. 

Piśmiennictwo historyczne może być wyjątkowo różnorodne. W jego skład 

wchodzą dokumenty, wspomnienia, biografie, literatura popularnonaukowa, 

beletrystyka historyczna, eseistyka historyczna, w końcu podręczniki i książki 

naukowe. Z naukowcami historykami jest niestety tak, że nie każdy pisze cie-

kawie. Wtedy otrzymujemy źródło wiedzy, ale czytamy je z trudem. 

Trzeba też przyznać, że rozwój literatury historycznej w Polsce w ostatnim 

dwudziestoleciu poszerzył się gwałtownie o nowe obszary. Oprócz historii poli-

tycznej, eksplorowana jest historia obyczajowości, cywilizacji, czy zmian 

w mentalności. Pięknym tego przykładem jest popularny podręcznik akademic-
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ki do historii Polski XIX wieku profesora Andrzeja  Chwalby z Krakowa. Ma-

my też świetny przykład Normana Daviesa, który pisze tak porywająco, że nie 

zauważamy, że to dzieło naukowe tylko beletrystyka. Wspaniale tradycje pisar-

stwa historycznego, popularnonaukowego mamy w postaci prozy Pawła Jasie-

nicy. Mamy w końcu współczesnych beletrystów, którzy wykonują studia histo-

ryczne i faktograficzne, żeby napisać książkę, w której obok bohaterów fikcyj-

nych znajdzie się kilka postaci historycznych. Mamy Sławomira Kopra. Otóż, 

śmiem twierdzić, że Sławomir Koper cały ten proces pisarski, spojrzenie na 

historię sprowadził do absurdu. Owszem historia, ale tylko infotainment, głów-

nie anegdota, to co sprawi, że lektura będzie poczytna, barwna, czasem tragicz-

na, a czasem zabawna. Koper wykorzystał  politykę wydawniczą PRL-u, jej 

białe plamy, jej fobie i uprzedzenia i jej zakłamanie oraz jej cenzurę. Daje to 

kolosalne możliwości, tyle tylko, że trzeba je zobaczyć, a Koper z wykształce-

nia historyk – zobaczył i wykorzystał. W życiu narodów i ludzi nie brakuje 

absurdów, zwrotów nieoczekiwanych, tragicznych, zabawnych. Należy to wy-

dobyć, wybrać i pokazać. Oto recepta na książkę. Szczególnie w naszym kraju, 

przez Daviesa nazwanym „Bożym igrzyskiem”. Tyle tylko, że ów dramatyzm, 

materiał do książki trzeba dostrzec w obszarach dotąd pod względem pisarskim 

„niezagospodarowanych”. Właśnie, w przedmowie do książki „Życie prywatne 

elit władzy PRL” stwierdził: „Czasy PRL stanowią ważną epokę w naszych 

dziejach i bez niej współczesna Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. Pod 

względem materialnym zapewne o wiele lepiej, ale wcale nie jest wykluczone, 

że dorobek naszej kultury byłby znacznie uboższy”
5
. Otóż ten dorobek uczynił 

S. Koper przedmiotem swojej eksploracji. Jeżeli Teresa Torańska przygotowy-

wała się do żmudnych wywiadów z byłymi prominentami PRL-u, prowadziła 

dogłębne i wyczerpujące psychicznie rozmowy, by później wszystko spisać, 

Sławomir Koper przynajmniej w książce „Życie prywatne elit władzy PRL”, 

korzysta przede wszystkim ze wspomnień prominentów, dzienników literatów 

czy redaktorów, listów, czy właśnie książek – wywiadów Torańskiej. Sam rów-

nież zagląda do akt, ale w mniejszym stopniu. On po prostu przetwarza literatu-

rę i wydobywa z niej to, co jego zdaniem ciekawe dla czytelników. Bo przecież, 

czy nawet wykształcony czytelnik znajdzie czas na przeczytanie „Dzienników” 

Dąbrowskiej, Iwaszkiewicza, czy Kisiela? Zapewne nie. Z jednej strony za ta-

kim procederem kryje się niebezpieczeństwo, czy Koper jest uczciwy, czy nie 

przeinacza, czy pokazuje autora w sposób nie krzywdzący go? Z drugiej strony 

– jaką wartość mają jego książki? Odpowiem najpierw na pytanie drugie. Otóż 

mają, olbrzymia rzesza czytelników nie zainteresowałaby się historią, gdyby nie 

Koper. Mało tego, pewnie będą tacy, którzy sięgną do którejś z pozycji umiesz-

czonej w bibliografii. Słowem Koper, mimo uproszczeń, które stosuje jest waż-
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nym popularyzatorem wiedzy historycznej. A że robi to w sposób tabloidalny? 

Ma to swoje złe i dobre strony. W końcu „Fakt” też ma najwięcej czytelników.  

„W życiu prywatnym elit władzy PRL” „rozprawia się’’ z Maciejem Szcze-

pańskim, Włodzimierzem Sokorskim – ministrem kultury i sztuki, Jarosławem 

Iwaszkiewiczem – prezesem Związku Literatów Polskich, Bolesławem Piasec-

kim – szefem PAX-su, Adamem Ważykiem – wpływowym poetą socrealizmu 

oraz Jerzym Putramentem – pisarzem i ambasadorem w Paryżu. Wszystkie te 

persony rzeczywiście miały wielkie wpływy i można je zaliczyć do osób mają-

cych władzę, tyle że w kulturze. Kultura jednak za czasów PRL-u w ocenie 

partyjnej nomenklatury miała dużo większe znaczenie niż obecnie, w ocenie 

współczesnych polityków. Świadczy o tym rozbudowany peerelowski mecenat 

państwowy i jego brak po 1989 roku, a także dużo niższe pensje dzisiejszych 

pracowników kultury w stosunku do innych sektorów zatrudnienia. Co łączy te 

osoby? Dlaczego stoją obok siebie, dlaczego akurat ci – przecież znalazłoby się 

kilka innych prominentnych osób z pierwszego szeregu, np. Andrzej Wajda. 

Z pewnością to osoby, których życiorysy są wyjątkowo ciekawe, jak sam 

Koper pisze o Putramencie: „jego biografia bez większych zmian mogłaby po-

służyć za scenariusz filmu sensacyjnego”
6
. Mamy także „cudowne przemienie-

nie” Ważyka – z groźnego stalinisty w krytyka warunków robotników na bu-

dowie Nowej Huty, „kolorowego” ministra Sokorskiego, „złote dziecko” Gier-

ka, czyli Macieja Szczepańskiego, a także Iwaszkiewicza w iście książęcym 

stylu. Wszystkie życiorysy nadają się na filmy akcji. Z drugiej jednak strony, 

gdy przyjrzymy się tym osobowościom, widzimy zwykłych politruków, utalen-

towanego menagera i wybitnego poetę. 

Właśnie do akcentów związanych z literaturą mam do pana Sławomira Ko-

pra największe zastrzeżenia i być może z tego powodu tę recenzję piszę. Pan 

Koper może mieć swoje upodobania literackie, każdemu wolno. Jeśli jednak 

wypowiada się autorytatywnie i jako autorytet na temat wartości dzieł poszcze-

gólnych autorów, to rzecz jest niepokojąca. Pan Koper nie jest literaturoznawcą 

i nie powinien wyrokować o wartości dzieł literackich. Mógł przecież sięgnąć 

do podręczników z historii literatury i przeczytać kilka ocen i komentarzy. Bo-

gatszy o tę wiedzę uniknąłby krzywdzących ocen i obrzydliwych stereotypów 

panujących w polskim społeczeństwie, powielanych przez  ludzi kształtujących 

opinię publiczną. W czym rzecz? Oto co pisze o twórczości Iwaszkiewicza: 

„Iwaszkiewicz w Warszawie pojawił się w 1918 roku. Zaczął tu pracować jako 

korepetytor i szybko poznał późniejszych skamandrytów. Był jednak najsłab-

szym poetą w tym gronie i raził nowych kolegów swoim prowincjonalizmem”
7
. 

Tyle ocena pana Kopra. Natomiast nieco dalej przytacza słowa Jana Lechonia 
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o Iwaszkiewiczu: „Nie ukrywał pogardy dla byłego przyjaciela, którego zawsze 

uważał za najsłabszego autora Skamandra. Nie miał również najlepszego zdania 

o jego walorach umysłowych”
8
. 

Iwaszkiewicz był już po przyjeździe do Warszawy wybitnym poetą, o czym 

świadczy zbiór jego wierszy „Oktostychy” (1918) i otrzymana za niego ogólno-

polska nagroda. W okresie międzywojennym był również obiektem fascynacji 

innych młodych poetów (np. wiersz dedykowany Iwaszkiewiczowi przez Miło-

sza). Po wojnie pisze również wybitne wiersze, a że należy do kanonu świad-

czy, choćby umieszczenie go po 2000 roku, a więc po latach które umożliwiają 

osiągnięcie dystansu, w renomowanym  podręczniku dla licealistów (wyd. Sten-

tor), jako reprezentanta osobnego kierunku w poezji polskiej. Iwaszkiewicz to 

nie bard polityczny, którego mógłby pan Koper zrozumieć, tylko poeta związa-

ny z kulturą i nurtem estetycznym, i jak świetnie zauważył Kisiel, a powtórzył 

po nim Koper – „twórczość [Iwaszkiewicza, przyp. E.J.] ani odrobinę nie <<so-

cjalistyczna>>: pesymizm, lęk śmierci, miłość fatalistyczna, melancholia pol-

skości wypędzonej ze Wschodu”
9
. W ogóle rozdział poświęcony Iwaszkiewi-

czowi jest „okaleczony” – dużo tam opowiadania o splendorze, oznaczeniach, 

zdziwień, że wszyscy do Iwaszkiewicza lgnęli (nawet I. Krzywicka), jakby pan 

Koper nie był w stanie zauważyć wielkiego formatu intelektualnego, rozleglej 

znajomości kultury i właśnie europejskości, o której świadczy jego twórczość. 

Rzeczywiście Iwaszkiewicza mało obchodziły sprawy publiczne. I tu jest wła-

śnie problem dla ludzi, którzy na literaturę patrzą przez pryzmat polityki, co 

historykom bardzo często się zdarza. Zachwyca się natomiast pan Koper „Po-

ematem dla dorosłych” Ważyka. Poemat niezły, ale nie „Pan Tadeusz”. Każdy 

dobry peta pisze tego rodzaju wiersze. Jeśli chodzi o ocenę Iwaszkiewicza przez 

Lechonia, to przecież Lechoń miał prawo do swoich osobistych animozji i ocen. 

Można jedynie przypuszczać, że trudna sytuacja Lechonia na emigracji, gorycz 

odtrącenia, czy zapomnienia zabarwiła poglądy autora „Karmazynowego po-

ematu”. Porównanie pomnikowej pozycji Iwaszkiewicza w PRL-u i tragicznej 

sytuacji Lechonia, który skończył samobójstwem, mogło rodzić tego rodzaju 

poglądy. Niestety, Lechoń zmarnował się na emigracji, nie dane mu było 

w pełni wykorzystać swego talentu, tak jak jego „głupiemu” koledze z Ziemiań-

skiej. 

Koper natomiast uwielbiał Tuwima, podziela zresztą tę opinię razem 

z ogromną rzeszą Polaków. Tuwim jest wspaniałym poetą, ale pamiętajmy jed-

no. Swojego najwybitniejszego utworu „Balu w operze” nie wydał w okresie 

międzywojennym, kiedy sławę zdobyła grupa „Skamandra”, tylko już po woj-

nie. Pytanie: dlaczego świat nie zna Tuwima?, a zna Eliota i kilku innych mu 
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współczesnych. Warto też przypomnieć sobie, że dzisiaj Leśmian jest przed-

miotem uwielbienia wielu czytelników, a skamandryci odnosili się do niego 

wrogo. 

Mam jeszcze jedną uwagę do autora „Życia prywatnego elit władzy PRL”. 

Książka wydaje się nieco staroświecka. Przeżywamy w Polsce coś w rodzaju 

rewolucji obyczajowej. Poprawność polityczna nakazuje traktować homoseksu-

alizm bez cienia sensacji. Inaczej jest u pana Kopra. Co homoseksualne, to sen-

sacyjne. I u kobiet, i u mężczyzn. Koper nie przepuszcza okazji, żeby dygresje 

erotyczne czynić. Tymczasem w przedmowie do swojej książki pisze ,,Nigdy 

bowiem nie szukałem taniej sensacji, starając się być przede wszystkim history-

kiem i popularyzatorem, a dopiero później autorem dbającym o sprzedaż swo-

ich książek”
10

. 

Nie jest to do końca prawdą. Mimo jednak tych gorzkich uwag pod adresem 

autora, całość wypada interesująco, a od lektury książki nie mogłam się ode-

rwać, i wyniosłam z niej wiele nowych informacji. 
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Recenzja: P. Augustyniak, Homo Polacus. 

Eseje o polskiej duszy,  
Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, ss. 189 

W roku 2015 nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się monografia autor-

stwa Piotra Augustyniaka pt. „Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy”. To nic 

innego jak wielowątkowa dyskusja nad „byciem Polakiem”. Udział w niej biorą 

jednostki nieprzypadkowe: Gombrowicz, Nitzsche, Witkacy, Sienkiewicz, Ti-

schner, Dmowski, Borowski, Bobkowski, Piłsudski, Szczepański, Brzozowski, 

Conrad, Herbert, Szczepanowski, Schulz, Miłosz czy Rymkiewicz. To mono-

grafia, w której wszyscy, mający cokolwiek do powiedzenia, zaczęli mówić 

jednocześnie. Książka sama w sobie wywołuje różne emocje. Autor nie oszczę-

dza Polaków i wytyka nam wszelkie możliwe przywary. Czytając tą monografię 

chcemy z jednej strony protestować, z drugiej przeraża nas świadomość, jak 

wiele słusznych stwierdzeń i uwag zawiera i jak bardzo z Augustyniakiem się 

zgadzamy. Zabawny jest fakt, że próbujący protestować czytelnik zaczyna 

w rzeczywistości identyfikować się z Homo Polacus, a prezentowany przez 

Autora wachlarz odmian polskości jest tak ogromny, że każdy znajdzie „coś” 

dla siebie. I co najważniejsze – pierwszy raz książka stała się dla mnie możli-

wością wyrażenia sprzeciwu wobec „teraz”. 

Czytam więc o młodych ludziach pozbawionych perspektyw (s. 28), i nie 

dlatego, że brak im kompetencji czy wiary w jutro, tylko dlatego, ze ktoś ich 

z tych perspektyw najzwyczajniej w świecie i to bardzo brutalnie odziera. O 

nich pisze Augustyniak. O mnie też. Wspomina również i o tych, którym „nie-

botyczny kredyt hipoteczny pozwala zamieszkać na wymarzonych pięćdziesię-

ciu metrach, z kinem domowym, fotelami i lodówką pełną (…) zdrowej żywno-

ści” (s. 29). Czytając – myślę, w końcu się pomylił – mam czterdzieści osiem 

metrów kwadratowych nie pięćdziesiąt i nie mam kina domowego, a ze zdrową 

żywnością bywa różnie. „Wielki potencjał splata się z wewnętrzną paraliżującą 

niemożnością”. Czy mój potencjał jest wielki? Czy niemożność na tyle parali-

żująca? I teraz pragnę zapytać autora – co jest tą niemożnością? – jest to bo-

wiem dobry początek aby przejść w głąb dalszych rozważań o Homo polacus 

i polskim zapętleniu. 
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Augustyniak twierdzi, że istotą polskości jest liberum veto. Na co jednak 

nie pozwala Homo polacus? Na to co było? Na to co jest? Czy na to co będzie? 

Co jako naród chcemy zawetować, to co niewygodne? To czego nie rozumie-

my? Czy to czego się boimy? Albo inaczej – na co Homo polacus nigdy nie 

powinien wyrazić zgody? Tak naprawdę veto stawiamy tylko wtedy gdy zagro-

żone są nasze partykularne interesy. Jak wtedy postępuje Homo polacus? 1) 

Niszczy wszystko co staje mu na drodze; 2) Odrzuca wszelkie przeszkody 

i staje się wolnym i twórczym (s. 11); 3) Organizuje protest zbiorowy odrzuca-

jąc wszystko co nie podporządkowuje się wspólnocie i jej zadaniu (s. 12). I tak 

właśnie popadamy w tożsamość ksenofobicznego narodu katolickiego, pełną 

zawistnej niechęci wobec inności i wyjątku, tkwiący w wewnętrznym zapętle-

niu (s. 12). To właśnie przez to katolickie zaprzeczenie współczesna Polska nie 

może stać się naprawdę wolna, twórcza i normalna. Autor zauważa ironię we 

własnej narodowej trwałości – z jednej strony powstanie, z drugiej infantylne 

kombinatorstwo, pieniactwo, brawura, wódczany zapał, zawiść i resentyment 

(s. 15). Tyle nam zostało po szlacheckich sarmatach. Teraz czas na krzyk, że 

stop, że liberum veto! Cały ten bunt przybiera jednak wymiar groteskowy, sami 

bowiem żyjemy nawiedzani tymi samymi widmami przeszłości. Gombrowicz 

pyta: „powiedzcież mi, gdzie jestem i za co mnie prześladujecie? (s. 15). Ja 

wiem gdzie jestem, tylko nie wiem dlaczego mnie prześladujesz. Nie rozumiem 

też, jak bardzo urojona pewność siebie pozwala ot tak, dla kaprysu, niszczyć 

drugiego człowieka. I jakim prawem: ktoś nadaje sam sobie rolę sędziego i kata 

jednocześnie, nie mając w sobie ani grama m o r a l n o ś c i , żądając jednak od 

innych moribus infinitum. 

W takim rozumieniu Polska staje się odzwierciedleniem prozy życia: po-

śpiechu, sukcesów i klęsk, wielkich spektakli przeszłości (s. 17), strachu, mara-

zmu i wielu innych negatywnych odczuć. To również obszar „ludzkiego niepa-

chu” (s. 18). Zaintrygowało mnie to stwierdzenie. Augustyniak tłumaczy je jako 

swoistą „grę o odtrucie wnętrza człowieka”, pisząc dalej: „ludzie są na siebie 

zbyt  <<zafiksowani>> aby uznać się za źródło tego niepachu. To źródło i przy-

krego i groźnego problemu”. W tym też fragmencie książki do głosu dochodzi 

Witkacy: „niestety każdy niedomyjec nie zdaje sobie sprawy, że sam jest ele-

mentem ogólnego niepachu, że dla innych jego smrodki, które u siebie toleruje, 

wcale nie są znów tak przyjemne, jak dla niego samego, a może i dla najbliż-

szych” (s. 19). Utrzymująca się toksyczność i „smrodliwość” poszczególnych 

jednostek staje się – zdaniem Augustyniaka – problemem społecznym. „Zatrute 

są domostwa, zatrute są miejsca publiczne. Wszystko jest pełne niepachu (…) 

dla niepoznaki skrapianego perfumami”. Witkacy pisze dalej – „smród, często 

subtelny ale jakościowo bardziej jadowity” (s. 19). Tym wszystkim człowiek 

jest zatruwany w sferze swej psychiki. Tym właśnie każdy z nas karmiony jest, 

co z przykrością należy stwierdzić – każdego dnia.  
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Co się dzieje z jednostką pełną „niepachu”? Augustyniak twierdzi, że – „je-

go egzystencja jest zaplątana, jest węzłowiskiem dwóch zasad: ograniczoności 

i dążenia do wybicia się aż po nieskończoność” (s. 20). Witkacy nie oszczędza 

w słowach, mówi o „węzłowisku upośledzenia”, które związane jest z „kom-

pleksem niższości”, który „dobrze spełniony staje się powodem przykrych de-

formacji osobnika, który zatruwa tak siebie, jak i swe otoczenie ptomainami 

swego psychicznego rozkładu” (s. 21). Wskazuje na „gnicie w pułapce własne-

go zawikłania”. Niestety jednostki tego typu – a nie brak ich w społeczeństwie – 

generują „niepach” narodowy, uwarunkowany dziejowo (s. 22). Co cechuje ten 

stan? „Warcholstwo, umiejętność rozpychania łokciami, przekrzyczenie, prze-

chytrzenie oponenta, zyskanie posłuchu. Wszystko po to by kuć swój mały inte-

res, uprawiać prywatę” (s. 23). To nic innego jak opis „błyskotliwego ale 

w istocie ćwierćinteligentnego cwaniactwa, wybijania się na krótką metę i jak 

najmniejszym kosztem” (s. 23). Tymi słowy Witkacy brutalnie odziera czytel-

nika z wszelkich złudzeń … i nie jest to niestety tylko pisarska groteska … To 

tez dowód na to, jak łatwo „zasiać niepach”. Wręcz istnieją w polskim społe-

czeństwie jednostki specjalizujące się w tym zakresie. Na pewno nie kierują się 

one ideą umowy społecznej i dobra wspólnego. Ten „niepach” cechuje tylko 

parcie na swój własny interes! A wróg? Wróg musi być zawsze, nie ważne jaki, 

byle wspólny.  

Czy faktycznie jak pisze Augustyniak – „polskość narodowo-religijnego pa-

tosu jest pułapką nie zezwalającą na nowoczesność i oświeconą przemianę”? 

Każdy czytelnik sam musi stwierdzić, na ile daje się wciągnąć w udawanie od-

wracające uwagę od tego, co się w naszym kraju naprawdę się dzieje (s. 37). 

Nasz „kompleks indywidualnego istnienia” prowokuje zachowania pozbawione 

sensu i reguły, a pseudozwycięstwa budują nasze „krótkowzroczne samozado-

wolenie” z własnych, często głupawych decyzji. Czy ten „polski, pozorny,  

karykaturalny indywidualizm” ma swój kres? Uparta samowola – jak pisze 

Brzozowski – to tylko powód, dla którego „wytwarzamy swój mini światek, 

ignorując zupełnie świat prawdziwy” (s. 39). Brzozowski wskazuje nam, że 

niewłaściwym jest podtrzymywanie „rozkładu i patologii” i „zabezpieczanie 

totalizmu za wszelką cenę” (s. 40). Czy naprawdę nic za wyjątkiem „zwierzęcej 

woli trwania” nie przychodzi nam do głowy? (s. 41).  

Augustyniak słusznie zauważa, że „w Polsce praca nad sobą musi stać się 

postulatem społecznym, bo to właśnie społeczna struktura ją upośledza i unie-

możliwia”. Musi nastąpić pewien „impuls do podjęcia wysiłku przebudowy 

polskiej tożsamości” (s. 42). I tu należy przytoczyć słowa Autora – „brak pracy 

nad sobą jest źródłem polskiego nieszczęścia” (s. 43). To stwierdzenie powinno 

przyjąć wymiar pierwszego prawa kosmosu dla każdego Polaka. Tischner na-

wołuje, aby „ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymia-

nę zdań” (s. 43). Próbując kształtować własne (czasami chore) indywidualizmy 
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błąkamy się między czymś a czymś. Ja również „beznadziejnie błąkam się 

wśród rozkradających dusze upiorów”. Słowa Tischnera to nic innego jak „dia-

gnoza polskiego zawikłania: pogrążenia w prywacie i doraźności” (s. 44). Za-

tem pozostając dalej przy słowach poety można zapytać: czy Homo polacus czy 

Homo sovieticus? Tischner zaprezentował to ostatnie pojęcie zainspirowany 

przemyśleniami Zinowiewa (s. 45). Zatem kim tak naprawdę jesteśmy – my 

Polacy, skoro Homo sovieticus obecny jest w każdym z nas. Czy naprawdę nie 

rozumiemy, że „mentalność realnego socjalizmu naznaczyła nas i dość zło-

wieszczo daje o sobie znać”? Tischner twierdzi, że Homo sovieticus „to czego 

wczoraj oczekiwał od komunistów dziś oczekuje od kapitalistów”. A to prowa-

dzi do nagannej wręcz „p o l i t y k i  s k ł ó c e n i a  s p o ł e c z e ń s t w a ” 

(s. 52). Należy bowiem pamiętać, że my Polacy, nawet jeśli nie jesteśmy skłó-

ceni, to za chwilę będziemy. Ludźmi, którzy ze sobą nie rozmawiają łatwiej się 

manipuluje, a na tym właśnie swój sukces opiera „niepach”. „Niepach” króluje 

gdy „człowiek człowiekowi wilkiem”
2
 (Homo homini lapus). Dlaczego tak bar-

dzo boimy się podjąć walkę, w której „etyka będzie miała pierwszeństwo przed 

polityką” (s. 52)? Musimy zrozumieć, że nie jest „to walka przeciwko komuś, 

ale walka o godność” (s. 52). I tu śmiem zauważyć drugie prawo kosmosu, 

o którym pisze Augustyniak – „kto moralnością wojuje, od moralności ginie” 

(s. 53). A są to najczęściej „ofiary bezczynności, lenistwa i zakłamania” – jak 

twierdzi Dmowski (s. 55).  

Jako transformujące się społeczeństwo musimy pamiętać, że „nowoczesna 

samoświadomość rodzi się, jako efekt długofalowych społecznych przemian” 

(s. 56). Jednak „polskie zapóźnienie” sprowadza nas do kategorii „niedorozwi-

niętej struktury społecznej”, a źródłem tych niezbyt pozytywnych cech jest bar-

dzo często polska inteligencja „będąca bastionem szlacheckiej mentalności, 

spowalniającym jej przezwyciężenie” (s. 59). Brzozowski nazywa to zjawisko 

wprost – to „narodowa gnuśność”, bardzo mocno powiązana z koncepcją 

„c z ł o w i e k a  o b o z o w e g o ” (s. 65). Wskazuje wręcz na „dziwne opę-

tanie człowieka przez człowieka” (s. 68), na zredukowanie nas wszystkich do 

pozycji „pracującego mięsa” (s. 71). A przecież mamy za sobą powstanie listo-

padowe, styczniowe czy warszawskie. Każdy ma swoje wydarzenia czerwcowe, 

moje w wymiarze tej recenzji nabierają wyjątkowo osobistego wymiaru. Wtedy 

jednostka przeciwko jednostce wymierzyła najohydniejszą broń – kłamstwo! 

Sprytnie uknuta konspira miała doprowadzić do upadku! A „niepach” poczuł się 

niezwyciężony, przynajmniej na chwilę … do momentu, kiedy strach znowu 

zasłonił mu oczy.  

                                                           
2
 E. Stachura, Człowiek człowiekowi, czyli dziesięć wskazań i dziesięć przeciwwskazań 

dla ciebie, sieroto nieboża, Zygmusiu K. [w:] Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, 

Warszawa 1982, s. 255. 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Edward_Stachura


 

 Recenzja: P. Augustyniak, Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy. 

 

189 

Czy te wszystkie zorganizowane czyny nie wymusiły zmiany w polskiej 

tożsamości? Czy nie uświadomiły nam bezsensowności trwania w niebycie za 

wszelką cenę? Moje wydarzenia czerwcowe nauczyły mnie trzeźwego spojrze-

nia. Potwierdziły, że amicos res secundae parant, res adversae prabant (rzeczy 

pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne ich sprawdzają). Pokazały jak 

bardzo wybuch szaleństwa staje się dla „niepachu” jedyną samoobroną. To 

jednak nie udziela odpowiedzi na pytanie dlaczego „tępy Sarmata” (s. 97) jest 

w stanie „wdeptać kogoś w grunt” (s. 90)? Augustyniak pokazuje mi – czytelni-

kowi, że „świat, w którym żyjemy, nie jest takim światem, jaki może i powinien 

być” (s. 97). Z podpowiedzią przychodzi też i Tischner – „bunt jest pierworodną 

winą myślenia” (s. 98), i Piłsudski – „tylko czyn, którego synonimem jest walka 

jest kuźnią, w której z bezrozumnego zwierzęcia powstaje człowiek” (s. 119).  

Nie zmienia to jednak faktu, że lektura niniejszej monografii wywołuje we 

mnie „brak zaufania do przyszłości” (s. 121), tym samym „ubliża mi, jako 

człowiekowi z godnością nie niewolniczą” (s. 122). Okazuje się bowiem, że 

każdy z nas jest tylko „maszynką ewolucji społecznej”. Ile jest niepachu w nie-

pachu? Jestem „pracującym mięsem” żyjącym na pięćdziesięciu metrach kwa-

dratowych, walczącym z niepachem – jestem Polakiem. A więc w tym kontek-

ście i fantasmagoria (s. 127) mnie zawiodła. Usiadłam do pisania tej recenzji tak 

bardzo naprawdę, że aż sama koncepcja przelania myśli na papier przepadła 

w kolejnych akapitach. Niełatwo bowiem uwierzyć w to, jacy jesteśmy (s. 127). 

Augustyniak również zastanawia się nad tym czy był Lord Jim czy Jim Lord 

(s. 145). Ta misterna przenośnia oddaje „archetyp polskiego zmagania”. I jesz-

cze jedno na sam koniec, to będzie już trzecie prawo kosmosu – „hipokryzja 

ojczyźniana wpędza nas w tę zaściankowość całej naszej kultury, której w grun-

cie rzeczy nikt nie rozumie” (s. 175). Zgodzę się zatem z Autorem, bo i ze mną 

zgadza się Gombrowicz: trzeba „przezwyciężyć obecną naszą polskość” 

(s. 178). Ad rem kuć zatem będę i walczyć! – tak kazał Piłsudski. Bo tylko wte-

dy prawda zawsze się obroni. 


